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50251805: สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

คาํสาํคญั:  การพฒันาคุณภาพชีวิต/ แรงงานต่างดา้ว 

 วีระกุล  อรัณยะนาค : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างด้าว. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์, ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ                               

และ ดร.ปาน กิมปี.  319 หนา้. 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว   

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 2. พฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่        

1) การศึกษาสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยการศึกษา

เอกสารและการสัมภาษณ์  ผลการวิจยั  พบว่า แรงงานต่างดา้วมีความตอ้งการในการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพ  ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 2) การออกแบบและพฒันา

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชท้ฤษฏี Andragogy ของ Knowles ปรัชญาคิดเป็นของโกวิท 

วรพิพฒัน์ และขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบของ Boyle 3) การทดลองจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยใชว้ิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว 

จากการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.27/81.40  และ4) การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม และนายจา้ง ผลการวิจยั  พบว่า ดา้น

สุขภาพ มีการพฒันา คือ มีบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี 

มีการเลือกใชย้าตรงกบัโรค มีการรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ รู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และเขา้ถึงบริการสาธารณสุข  ดา้นการศึกษา มีการพฒันา คือ การฟังภาษาไทย การพดู

ภาษาไทย การอ่านภาษาไทย การเขียนภาษาไทย ทราบถึงสิทธิในการเรียน มีช่องทางในการรับรู้

ข่าวสาร ทราบถึงช่องทางในการศึกษาอบรมตามความสนใจ และหารายไดเ้สริมจากการทาํงาน

ล่วงเวลา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ มีการพฒันา คือ มีการออม มีการจดบนัทึกรายรับรายจ่าย และ

ประหยดั 
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50251805: MAJOR: LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 

KEY WORDS: THE  DEVELOPMENT QUALITY OF LIFE/ FOREIGN LABOURS 

 WEERAGUL  ARANYANAK : DEVELOPMENT OF LEARNING  ACTIVITIES TO 

ENHANCE LIFE QUALITY OF FOREIGN LABOURS. THESIS ADVISORS: ASST. PRO. 

KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D.,  AND 

PAN  KIMPEE, Ph.D. 319  pp. 

 The research on Development of Learning Activities to Enhance Life Quality of 

Foreign Labours aims (1) to study the conditions and needs for quality of life improvement of 

foreign labours, (2) to develop a learning activity plan for improving their quality of life.  The 

research process follows into 4 steps:  1) to study the conditions and needs of foreign labours  for 

quality of life enhancement through documentary research and interviews, and it was found out 

that the foreign labours needed to improve their quality of life in 4 aspects namely: health, 

education, income and economic aspects, 2) to design and develop a learning activity plan based 

on Knowles’andragogy theory, Kowit Vorapiphat’s Khit-pen theory and Boyle’s educational 

program development  process, 3) to conduct the learning activities through a single experimental 

group . It revealed that the efficiency of the learning activity plan was 81.27 / 81.40, and 4) to 

assess the quality of life enhancement of the experiment group and the employers by 

interviewing. The findings were as follows: (a) Health aspect: the foreign labours got health 

insurance cards and annual health check up, enabled to access the appreciate medicine to their 

symptom, take the nutritious meals, and spend their free time  usefully, as well as  access the 

public health care services. (b)  Education aspect:  the foreign labours enabled to listen, speak, 

read and write Thai. They learned about the rights of studying, the accessibility to information,  

the training courses for self-development in accordance with their interests, and earned  the  

additional income by working more overtime hours. (c) Income and (d) Economic aspects: the 

foreign labours had saving, kept records of income and expenditures, and learned to be 

economical.     
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บทที่ 1  

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

คุณภาพชีวิตมีความส าคญัทั้งต่อบุคคลและสังคม  คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนด
สร้างข้ึน  และขวนขวายใหไ้ดม้าดว้ยตวัของมนุษยเ์อง  นอกจากนั้นยงัเป็นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีจะ
ท าใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา  บุคคลและครอบครัวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่อมมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตให้ดีข้ึนในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา  ไดแ้ก่ การศึกษา  อาชีพ  
รายได ้ สุขภาพอนามยั  คุณธรรม  จริยธรรม  การพกัผ่อนหย่อนใจ  การรับขอ้มูลข่าวสาร  การ
พึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม (สุชาดา  เสโล และภูมินทร์ พงษไ์กลกิตติ, 2542: 5–7)  ในลกัษณะ
เช่นน้ี บุคคลย่อมมีความสามารถในการปรับปรุงทั้งตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่า  
หรือประโยชน์สูงสุด  ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได ้ อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว  
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ธรรมชาติ  
ส่วนประเทศท่ีมีประชากรไม่มีคุณภาพชีวิต  จะประสบกบัปัญหาความล่าชา้  หรือความลม้เหลวใน
การพฒันาประเทศ  ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพ  ความมัน่คง และความปลอดภยัของประเทศ
ดว้ย  ดงันั้นจึงตอ้งใชค้วามพยายามกนัอยา่งเตม็ท่ีในการปรับปรุงพฒันาประชากรท่ีดอ้ยคุณภาพให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการ  ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตจึงมีความส าคญัทั้งต่อ
บุคคลและสงัคมอยา่งยิง่ มีลกัษณะดงัน้ี 

1. บุคคลมีแบบแผนการด ารงชีวิตท่ีดี และใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้งในการตอบสนองความ
ตอ้งการของตน  

2. บุคคลมีการพฒันา ปรับปรุงตนเอง และสังคมใหดี้ข้ึน  
3. บุคคลมีภูมิปัญญาของตน และวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
4. บุคคลมีการยอมรับในคุณค่าและความส าคญัของตนเอง สังคม ท าให้การอยู่

ร่วมกนัในสงัคมมีความสุข 
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คุณภาพชีวิตมีความหมายกวา้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายดา้น และสามารถพิจารณาได้
หลายแง่มุม คุณภาพชีวิตเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา สถานท่ี และสภาวะแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต
ท่ีดีและ มีความสุข จะตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้านท่ีมารวมกนัเขา้อย่างเหมาะสม
กลมกลืนกบัการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจะท าใหเ้กิดความสุขทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะ
สร้างเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงย่อมเป็นไปไดย้าก  เพราะการท่ีคนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไดก้็
ต่อเม่ือมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจประกอบกนั  ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ถูกกีดกนัในเร่ืองของ
ความคิด  ตอ้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อตนเองและสงัคมยอ่มหมายถึงวา่ประชาชนตอ้ง
มีเสรีภาพในการปกครอง และจากแนวคิดของ นิศารัตน์  ศิลปะเดช (2540: 85–113) ไดพ้ิจารณา
คุณภาพชีวิตออกเป็น  2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ระดบัจุลภาค (Micro level) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในระดบับุคคล
ไวห้ลายประการได้แก่ ความสมบูรณ์ด้านร่างกายและสติปัญญา ความสมบูรณ์ด้านจิตใจและ
อารมณ์ ความสมบูรณ์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ความสมบูรณ์ดา้นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 

2. ระดบัมหภาค (Macro level) ประกอบดว้ย มาตรฐานความเป็นอยู่ (สุขภาพ 
การศึกษาท่ีอยู่อาศยั บริการสังคม อาหารและโภชนาการภายในสังคม และรายไดป้ระชาชาติ) 
ภาวะประชากร (ขนาดประชากร อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการยา้ยถิ่น ความหนาแน่น
ประชากร) สังคมและวฒันธรรม (ระบบสังคม ค่านิยม วฒันธรรม  ระบบการเมืองการปกครอง)  
กระบวนการพฒันา  (การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การคา้ ระดบัการพฒันา ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
การมีส่วนร่วม)  ส่ิงแวดลอ้ม (มลภาวะทางน ้ า  อากาศ เสียง และดิน)  และทรัพยากร (มนุษย ์
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เทคโนโลย)ี  

 
ยเูนสโก (UNESCO, 1991: 1)  ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่ามีปัจจยัหลาย ๆ อยา่งท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิต ไดแ้ก่  อาหาร  สุขภาพ  อนามยัและโภชนาการ  การศึกษา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  ท่ีอยูอ่าศยั  
และการตั้งถ่ินฐาน  การมีงานท า  ค่านิยม  ศาสนา  จริยธรรม  กฎหมาย  และปัจจยัทางจิตวิทยา 
นอกจากน้ี (http://www2.udru.ac.th/sci102/Data/Unit2/Unit2-2.htm) ได้มีการกล่าวถึงปัจจัยท่ี
ส าคญัในการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตของประชากร กล่าวคือประชากรตอ้งไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม จนก่อให้เกิดความมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต              
ท่ีดี  เพราะภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงของประชากร ย่อมน าไปสู่การมีศกัยภาพทั้งดา้น
สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค ์ อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้  
ในทางตรงกันขา้ม ถา้ประชากรมีภาวะสุขภาพไม่ดี มีความเจ็บป่วยบ่อย ย่อมส่งผล ท าให้เสีย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www2.udru.ac.th/


 3 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน  ประชาชนขาดประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง จนถึงอาจจะ
เป็นภาระต่อสงัคม  อนัจะท าใหป้ระเทศชาติพฒันาไดไ้ม่เตม็ท่ี  ดงันั้นภาวะสุขภาพจึงเป็นส่ิงส าคญั
ในการพฒันาคุณภาพชีวิต การท่ีบุคคลจะมีภาวะสุขภาพดีหรือไม่ ข้ึนกับองค์ประกอบหลาย
ประการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจยัดา้นตวับุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ                            
ส าคญัคือ มิติทางดา้นชีวภาพ มิติทางดา้นจิตวิทยา และมิติทางดา้นความรู้ ความเช่ือ 

1.1 มิติทางดา้นชีวภาพ (Biological Dimension) แบ่งออกเป็น 4  ปัจจยั คือ  พนัธุกรรม                       
เช้ือชาติ  เพศ  อายแุละพฒันาการในวยัต่างๆ   

1.2  มิติดา้นจิตวิทยา  (Psychological Dimension) จะเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ
จิตใจ ทั้งจิตส านึก อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพระดบัสติเชาวปั์ญญา การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด 
การจดัการกบัอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะจิตใจท่ีปกติ มี
สุขภาพจิตดี  จะท าให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองเพื่อดูแลสุขภาพกายให้สมบูรณ์  ในทางตรงกนั
ขา้ม บุคคลเม่ือเกิดภาวะเสียสุขภาพจิต เน่ืองจากมีความเครียด ความวิตกกงัวล จะท าใหบุ้คคลรู้สึก
เบ่ือหน่าย ทอ้แท ้อ่อนเพลีย ส้ินหวงั จนสูญส้ินศกัยภาพในการดูแลตนเอง  นอกจากน้ีความเครียด
ยงัส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพกาย เช่น ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  เกิดการหลั่งของกรดใน
กระเพาะอาหารจนเกิดโรคกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือย
กลา้มเน้ือ เป็นตน้                                  

1.3 มิติทางดา้นความรู้ (Knowledge Dimension)  มิติทางดา้นความรู้ ท าใหบุ้คคล  มี
ความแตกต่างกันในเร่ืองการเลือกแบบแผนการปฏิบติัเพื่อดูแลสุขภาพอนามยั  ท าให้บุคคลมี
ความสามารถในการเลือกพิจารณา ไตร่ตรองการปฏิบัติตนในเร่ืองการดูแลสุขภาพ เพื่อให้
สมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง และมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีท าให้เกิด
ความเครียดในชีวิตได ้ มีความสามารถในการใชเ้วลา พลงังาน ศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีการ
งานสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต                   

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพไดแ้ก่ สภาพ
ภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมต่างๆ ปัจจยัดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อสุขภาพบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ   

3 .ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการสุขภาพ (Quality Health Service Factors) การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาแบบองคร์วม โดยบูรณาการการพฒันาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ร่วมกบัระบบบริการสาธารณสุข โดย
มุ่งเนน้ใหค้นมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค การดูแลตนเองและครอบครัว ควบคู่
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ไปกบัการพฒันาดา้นจิตใจ คุณภาพการบริการสุขภาพ เป็นการจดับริการสาธารณสุขในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ในเร่ืองสุขภาพอนามยั เพื่อยกระดบัสุขภาพ
อนามยัของคนในชาติให้อยู่บนรากฐานของการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี โดยทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความร่วมมือกนัจดับริการสุขภาพให้ความรู้อย่างทัว่ถึงทุกคนทุกสัญชาติ โดยเฉพาะขอ้มูลสถิติ
พบวา่สญัชาติพม่า เขมร ลาว เป็นคนต่างดา้วท่ีมาใชแ้รงงานเพื่อหารายไดใ้นประเทศไทยมากท่ีสุด 

 
ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศผูส่้งออกและน าเขา้แรงงานจากต่างประเทศ  ส่ิงท่ีปรากฏ

ให้เห็นชัดเจนข้ึนในระบบทุนนิยมไทยคือ  การแบ่งงานกันท าตามเช้ือชาติหรือวัฒนธรรม  
(Cultural division of  labour)  การพิจารณาแรงงานต่างดา้วในกรอบเศรษฐกิจ  หรือการขาดแคลน
แรงงานเป็นมิติที่แคบ  เพราะมองแรงงานเป็นเพียงปัจจยัการผลิต และไม่ใช่ “คน” ในช่วงท่ี
เศรษฐกิจขยายตวั หรือตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนัสูง เปิดให้มีการน าเขา้แรงงานต่างดา้วเพราะ “ ขาดแคลน                           
แรงงาน”  หรือ / และ “ค่าแรงถูก” เพราะฉะนั้นแรงงานต่างดา้วท่ีถูกดูดซบัเขา้มาสู่การผลิต  จะตอ้ง
ประสบกบัปัญหาการปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของสภาพการจา้ง  ขาดสวสัดิการและความ
มัน่คงในงาน  ขณะเดียวกนั  เม่ือเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอยจะมีนโยบายผลกัออก  และการปกป้อง 
“การจา้งงานภายในประเทศ”  มีการใชม้าตรการต่าง ๆ  เช่น  การสอดส่อง  ตรวจตรา  และใชก้ าลงั
เพื่อผลกัออก ฯลฯ  ภาวะเช่นน้ีจะน ามาสู่การเผชิญหนา้และการใชค้วามรุนแรงการปราบปราม
จากอ านาจรัฐ จากการศึกษาของ กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2540: 47-53) สรุปว่า แนวคิดใน
การน าเขา้แรงงานต่างชาติหรือแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีลกัลอบเขา้เมืองมาท างาน
วางอยูบ่นพื้นฐานวิธีคิด  3  แนวคิด คือ 

1) แนวคิดความมัน่คงแห่งชาติหรือชาตินิยม (National Security) แนวคิดน้ีมองว่า
แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้มาท างานเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมายตอ้งจบัตวัส่งออก
นอกประเทศ  หรือนายจา้งตอ้งมาประกนัตวัเพื่อผอ่นผนัขอใบอนุญาตท างานแก่แรงงานต่างดา้ว
คนนั้นชั่วคราว  แนวคิดน้ีปรากฏชัดเจนในกลไกของรัฐฝ่ายความมัน่คงและการปกครอง  โดย               
สภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง (สตม.) และกระทรวงมหาดไทย เป็น
หน่วยงานหลกัในการด าเนินการ  ควบคุม กกักนั  หรือสกดักั้นแรงงานต่างดา้ว 

2) แนวคิดมนุษยนิ์ยมหรือการคุม้ครองสิทธิผูใ้ชแ้รงงาน  (Labour Protection) แนวคิด
น้ีมองว่า  ผูใ้ชแ้รงงานทัว่โลกคือพี่น ้องกนั มีชะตากรรมที่ถูกเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม
ร่วมกนั  แรงงานทุกคนมีสิทธิเสมอภาค ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยไม่ถูกเลือกปฏิบติั 
ถูกแบ่งแยกกีดกนัเพราะความแตกต่างของเช้ือชาติ  สัญชาติ  สีผิว  ศาสนาและเพศ  ซ่ึงเป็นแนวคิด
ขององคก์รพฒันาเอกชนส่วนใหญ่  และองคก์รแรงงานหลายแห่งในประเทศไทย 
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3) แนวคิดทุนนิยมเสรีบนผลประโยชน์ของนายทุน เป็นแนวคิดของนกัธุรกิจทัว่ไปท่ี
มองว่า  มีความจ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วเพื่อความเติบโตอยูร่อดของการพฒันาธุรกิจของตน  
เพราะเห็นว่ามีปัญหาขาดแคลนแรงงานบางอยา่งท่ีคนไทยไม่ท าหรือหาคนท ายาก  มีขอ้เสนอจาก
หอการคา้จงัหวดัและกลุ่มนกัธุรกิจท่ีตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้ว 3 เร่ืองส าคญั คือ 1) ขอใหรั้ฐบาล 
ลดหรือเลิกเงินค่าประกนัตวัแรงงานต่างดา้ว  2) ให้จดัตั้งศูนยบ์ริการครบวงจรเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการพาแรงงานต่างดา้วมาจดทะเบียน โดยใหย้กหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งมาให้บริการพร้อมกนั  และ 3) ให้ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าหรือ
ผ่อนผนัการใชก้ฎหมายค่าจา้งขั้นต ่าชัว่คราวในเขตส่งเสริมการลงทุนต่างจงัหวดัหรือเขตจงัหวดั
ชายแดน เพื่อจูงใจให้ผูป้ระกอบการขยายการลงทุนไปสู่ต่างจงัหวดัไม่ยา้ยฐานการผลิตไปสู่
ประเทศเพื่อนบา้น  ซ่ึงรัฐบาลไดต้อบสนองแก่นกัธุรกิจหลายเร่ือง  ยกเวน้  การผอ่นผนัการใช้
กฎหมายค่าจา้งขั้นต ่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานสาธารณสุขไม่สามารถมาตรวจสุขภาพ
คนงานท่ีศูนยบ์ริการครบวงจรได ้

 
กฤตยา  อาชวนิจกุล และคณะ  (2540: 53)  เสนอแนะว่า  ส่ิงท่ีรัฐไทยพึงท าในการ

จดัการปัญหาการใชแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือในประเทศไทย  ควรมุ่งประโยชน์สองดา้นคือ  1) เพื่อ
ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยประสิทธิภาพของกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  และ 2) เพื่อน าไปสู่
ความสามารถท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้วเหล่านั้น  โดยมิไดล้ะเลยความมัน่คง
แห่งรัฐเพราะว่าประโยชน์สูงสุดของสังคมไม่ใช่การเป็นทุนนิยมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
(Unrealistic Capitalism) หรือการเป็นมนุษยนิ์ยมท่ีไร้เหตุผล  (Irrational Humanism)  หรือชาตินิยม
สุดขั้ว  (Extreme  Nationalism)  การรักษาดุลระหว่างแนวความคิดทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ียากจะท า  แต่
ท าไดห้ากมีความตั้งใจท่ีจะท า  และจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายทุน  ผูใ้ชแ้รงงาน  ตลอดจนสังคม
มนุษยโ์ดยส่วนรวม  หรือรัฐนัน่เอง 

 
นฤบาล  จิตทยานนัท์  (2545: 65-74)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการในจงัหวดั

เชียงใหม่กระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับแรงงานต่างดา้ว
เขา้มาท างานในสถานประกอบการ  คือ  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งในการว่าจา้ง
แรงงานต่างดา้ว  รองลงมาคือปัจจยัทางดา้นกฎหมายควบคุมการใชแ้รงงานต่างดา้วที่เก่ียวกบั
การผ่อนผนัให้แรงงานต่างดา้วและปัจจยัดา้นสวสัดิการสังคมในการลดค่าใช้จ่ายในด้าน
สวสัดิการในการว่าจา้งแรงงานต่างดา้วมาก  ส าหรับปัจจยัท่ีให้ผูป้ระกอบการกระท าผิดกฎหมาย
เก่ียวกบักฎหมายแรงงานต่างดา้วในดา้นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  คือ  แรงงานต่างดา้ว  มีความอดทนใน
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การท างานมากกว่าแรงงานไทยและไม่เก่ียงงานแมว้่าจะเป็นงานท่ีมีความเส่ียงสูง  แต่แรงงานไทย  
ท่ีมีความรู้ความสามารถตอ้งการค่าตอบแทนสูง  ส่วนปัจจยัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการกระท าผดิกฎหมาย
เก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว  คือ  ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายควบคุมการใช้
แรงงานต่างดา้วและปัจจยัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วในดา้น
ปัจจยัทางสวสัดิการสังคม  คือ  ผูป้ระกอบการสามารถลดภาระในการให้สวสัดิการในดา้นการ
จ่ายเงินค่าชดเชยหลงัการเลิกจา้งงานแก่แรงงานต่างดา้ว ส่วนแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ เช่น  ปัญหาขยะ  โรคติดต่อ  ท าใหรั้ฐส้ินเปลืองงบประมาณและก าลงัคนใน
การจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัและดา้นสาธารณสุข  โดยผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งรับภาระ
การจ่ายสวสัดิการในเร่ืองดงักล่าว 

 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วชาวพม่าในประเทศไทย จากการไดศึ้กษาพบว่า ผูห้ลบหนีเขา้

เมืองผดิกฎหมายจากประเทศพม่าในระยะแรกสภาพปัญหายงัไม่ทวีความรุนแรงเน่ืองจากยงัมี
จ านวนไม่มากนกัส่วนใหญ่เป็นผูห้ลบหนีภยัจากการสูร้บ และเขา้มาท างานตามตะเขบ็แนวชายแดน 
ต่อมาไดมี้การพฒันาเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองเพื่อท างาน หรือแรงงานพม่าผดิกฎหมาย  และกลายเป็น
ปัญหาส าคญัของสังคมไทยทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงปลอดภยั  ปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้ปัญหาดงักล่าวขยายตวัมากข้ึนในปัจจุบนัคือ ปัญหาภายในประเทศพม่าที่เป็นตวัผลกัดนัให้
แรงงานพม่าหลัง่ไหลออกมาหางานท าในประเทศไทย ไดแ้ก่ ความไม่พอใจในระบอบการเมืองการ
ปกครอง ประชาชนในประเทศเกิดความไม่มัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น จนจ าเป็นตอ้งแสวงหาความ
ปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าเดิม นอกจากน้ียงัมีปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกต ่าในประเทศพม่า 
และขาดมาตรการควบคุมคนออกนอกประเทศอย่างจริงจัง รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัปัญหาชาวพม่าหลบหนีเขา้เมือง และปัญหาแรงงานต่างดา้ว                 
ผิดกฎหมาย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อจดัระเบียบชาวพม่าในพื้นท่ีชายแดนท่ีหลบหนีภยัจากการสู้รบ
เขา้มาหลงัปี 2519 ดว้ยวิธีการจดัท าทะเบียนประวตัิ และผ่อนผนัให้ท างานไดโ้ดยมีขอบเขต
จ ากดั  นโยบายและมาตรการในเร่ืองดงักล่าวไดม้ีพฒันาการมาโดยล าดบั กล่าวคือ ไดม้ีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วอย่างต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะต่อปัญหา
แรงงานพม่าในประเทศไทยดา้นการเมืองมีตั้งแต่การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้มีความทนัสมยั
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง การก าหนดนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาท่ี
สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงต้องอาศัยการศึกษาข้อมูล และ
ขอ้เท็จจริงอย่างลึกซ้ึงทุกด้าน รวมถึงการประสานงานและความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดระหว่าง
หน่วยงานผูป้ฏิบติัต่อปัญหาแรงงานพม่า และหน่วยงานดา้นความมัน่คง 
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ดา้นเศรษฐกิจไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้นายจา้งหรือผูป้ระกอบการท่ีจา้งแรงงานพม่าใน
สถานประกอบการทราบถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากปัญหาการจา้งแรงงานพม่าผิดกฎหมาย 
รวมทั้งโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนพยายามประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาแรงงานคนไทย เพื่อให้ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาฝีมือแรงงานอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อสามารถรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในระยะยาว 

 
ดา้นสงัคมมีการศึกษาวิจยัสภาพปัญหาของแรงงานพม่าในไทยในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาแรงงานพม่าในไทยไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ
ดูแลดา้นการบริการ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานไดพ้ยายามปรับเปล่ียน
แผนปฏิบติัการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปัญหาการหลัง่ไหลของแรงงานพม่าเขา้สู่ประเทศ
ไทยอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจาก
แรงงานพม่าแทนการส่งผูป่้วยเขา้พกัรักษาพยาบาล ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  
ศึกษาเร่ือง โอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างดา้วและเด็กชนเผ่า ในจงัหวดัสมุทรสาคร   
พบว่า ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการอธิบายโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
อพยพและเด็กไร้สัญชาติ เน่ืองจากพ่อแม่ผูป้กครองเป็นผูมี้สิทธิขาด ในการจัดสินใจให้เด็กไป
เ รียนหรือไม่เ รียน ข้ึนอยู ่ก ับการมองเห็นคุณค่าทางการศึกษาของผูป้กครอง อันเป็นผล
เช่ือมโยงกบัระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทยหากอยู่นานจะมีความกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของไทยและ
สามารถอยู่ร่วมกบัคนไทยไดดี้มากข้ึน เพราะส่ือสารกนัรู้เร่ือง ประกอบกบัรัฐมีนโยบายท่ีจะให้
สัญชาติไทยแก่บุคคลไร้สัญชาติท่ีมีหลกัฐานว่าอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า  10  ปี จึงท าให้คน
เหล่าน้ีมีความมัน่ใจและอยากอยูป่ระเทศไทยต่อไป ความรู้สึกดงักล่าวน้ีท าให้ผูป้กครองอยากส่งลูก
เขา้รับการศึกษาในโรงเรียน เพราะเห็นตวัอยา่งของคนไทยท่ีไดรั้บการศึกษาสูง ๆ แลว้มีงานท าดี ๆ 

 
ผลกระทบของปัจจยัดา้นชุมชนต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างดา้วและเด็ก

ชนเผา่ มีความส าคญัเหมือนกบัปัจจยัดา้นครอบครัว เน่ืองจากผูป้กครองมกัเลือกไปอยูใ่นชุมชนท่ีมี
คนชนชาติเดียวกนั รวมทั้งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู ่การมองเห็นความส าคญัของการศึกษา และความ
ตอ้งการใหเ้ดก็ท างานหารายไดเ้หมือนกบัตวัผูป้กครองเอง   นโยบายของรัฐท่ีใหเ้ดก็ท่ีไม่มีหลกัฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยไดร้ับการศึกษา เป็นโยบายที่ดีและมีประโยชน์ต่อเด็ก
เหล่าน้ี แต่มีโรงเรียนและผูป้กครองจ านวนไม่นอ้ยที่ไม่รู้นโยบายในเร่ืองน้ี นอกจากนั้น ยงัมี
โรงเรียนในกลุ่มประมาณคร่ึงหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนท่ีเป็นเด็กอพยพ 
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ต่างดา้วและเด็กไร้สัญชาติ จึงมีปัญหาในการน านโยบายสู่การปฏิบติั ปัจจยัดา้นโรงเรียนและศูนย์
การเรียน มีผลกระทบโดยตรงในทางบวกต่อความเอาใจใส่และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงส่งผล
ต่อไปยงัความตอ้งการในการเรียนต่อของเดก็ ครูส่วนใหญ่มีความเตม็ใจท่ีจะสอนเดก็อพยพต่างดา้ว
และเด็กไร้สัญชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียน แต่มีครูและผูบ้ริหารการศึกษา 
บางคนท่ีมีทศันคติไม่ดี และไม่เห็นดว้ยท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็เหล่าน้ี 

 
ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากแนวคิดมนุษยนิยม  หรือการคุม้ครองสิทธิผูใ้ช้แรงงานต่อ

ปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ี ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสังคมและการด ารงชีวิต
ของแรงงานต่างดา้ว  จึงมีความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัการศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี  
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิตมีทั้งแรงงานที่เป็นผูใ้หญ่และเด็กในครอบครัว  
ส าหรับแรงงานที่เป็นผูใ้หญ่ การจดัการศึกษาโดยใชรู้ปแบบการศึกษานอกระบบ  จะเป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสมเน่ืองจากการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  
ซ่ึงมีภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาให้กับประชาชนท่ีขาดโอกาส  ด้อยโอกาส  และพลาด
โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา  ให้มีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาคกนั  ตามสภาพและความ
ตอ้งการเพื่อน าความรู้นั้นมาพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม  ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงไดรั้บการศึกษา  และนอกจากนั้น  
ยงัจะตอ้งให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีต่อเน่ืองจากการศึกษาพื้นฐานของชีวิต  เพื่อน าความรู้ไป
พฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิต  มีรายไดเ้ป็นของตนเอง  สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  
มีส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง  พฒันาครอบครัว  พฒันาชุมชน เพราะโดยแทจ้ริงแลว้แรงงานต่าง
ดา้วพึงไดรั้บสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษยค์นหน่ึงและในฐานะผูใ้ชแ้รงงาน ณ วนัน้ีประเทศไทยตอ้ง
ยอมรับการเป็นมนุษยแ์ละปฏิเสธไม่ไดเ้ก่ียวกบัความรับผดิชอบในการดูแลแรงงานต่างดา้วขา้มชาติ
เหล่านั้ นให้เหมือนกับแรงงานไทยท่ีไปท างานต่างประเทศหรือมนุษย์คนหน่ึงตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

 
ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารท่ีจดัและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัประชาชนท่ีอยู่นอกระบบ

โรงเรียน โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้วสมควรไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีส าคญัดา้นสุขภาพ เป็น
อนัดบัแรก เพราะถา้คนมีสุขภาพดีก็จะพฒันาในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไปได ้รองลงมาดา้นการศึกษา เพราะ
ถา้พฒันาให้คนมีความรู้ได ้ดา้นอ่ืนจะเกิดการพฒันาไดง่้าย ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ตามล าดบั 
ดงันั้น จึงสนใจศึกษาและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วข้ึน 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจยัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  

มีแนวคิด  3  ดา้น  คือ 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ของ Knowles  
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคิดเป็นของโกวิท  วรพิพฒัน์ 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบของ Boyle และ 

Caffarella 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว มีวตัถุประสงค ์ 
ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
2. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 

ค าถามการวิจยัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงาน 
ต่างดา้ว  ดงัน้ี 

1. สภาพและความตอ้งการพฒันาคุณภาพแรงงานต่างดา้วเป็นอยา่งไร 
2. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วเป็นอยา่งไร 
3. ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วเป็น

อยา่งไร 
 
ขอบเขตกำรวจิัย 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  เป็นการศึกษาตามกรอบการพฒันาคุณภาพชีวิต 3  ดา้น ไดแ้ก่ 
        1.1 ดา้นสุขภาพ  
                          1.2 ดา้นการศึกษา 
                          1.3 ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
 
 

   ส
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 2.  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรวิจัย 
   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างดา้ว ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 ถึง เดือนมกราคม 2556  

3.  ขอบเขตด้ำนพืน้ทีว่จิัย 
  การศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
ท่ีท างานอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบุรี 

4.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยัแบ่งการ
วิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน และไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
   

ขั้นตอนที ่1 กำรวจิัย 1 (Research 1) ศึกษาสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

1) ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ พม่า เขมร และลาว ท่ีท างานอยู่ใน
สถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี        

2) กลุ่มตวัอยา่ง เป็นแรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่า เขมร และลาว โดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจงท่ีท างานในสถานประกอบการ และนายจา้งยนิดีใหใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ได้
กลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่างดา้ว สัญชาติพม่า จ านวน 29 คน สัญชาติเขมร จ านวน 13 คน และสัญชาติ
ลาว จ านวน 8 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 50 คน 

 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกำรออกแบบและพฒันำกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญ กศน.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กศน.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าโครงการ 

กศน. และครู กศน. 
2) กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ี ดงัน้ี 

2.1)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ  จ านวน  1 คน 
2.2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา กศน. จ านวน  1 คน 

   ส
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2.3)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าโครงการ กศน. จ านวน  1 คน 
2.4)  ครู กศน.  จ านวน  2 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  จ านวน  5  คน 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกำรน ำไปใช้ (Implementation)  การน ากิจกรรมการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วไปใช ้

ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยัเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที ่3.1  การวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีท างานในสถานประกอบการ และ

นายจา้งยินดีให้ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างดา้วซ่ึงไม่ซ ้ ากบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ในขั้นตอนการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่างดา้ว สัญชาติพม่า 
จ านวน 8 คน สัญชาติเขมร จ านวน 7 คน และสัญชาติลาว จ านวน 5 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 
จ านวน 20 คน 

ขั้นตอนที่  3.2  การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนัตามขั้นตอนท่ี 3.1 
 
ขั้นตอนที ่ 4 ขั้นกำรประเมินผล (Evaluation) ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจัยด าเนินการ

ประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
1)  ประชากร  

ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานต่างด้าวและนายจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ พม่า 
เขมร และลาว ท่ีท างานอยูใ่นสถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี    

2)  กลุ่มตวัอยา่ง 
2.1) แรงงานต่างด้าว โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีท างานในสถานประกอบการ                     

และนายจา้งยินดีให้ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างดา้วซ่ึงไม่ซ ้ ากบั
กลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนการศึกษาสภาพและความตอ้งการ มีกลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่างดา้ว สัญชาติ
พม่า จ านวน 8 คน สัญชาติเขมร จ านวน 7 คน และสัญชาติลาว จ านวน 5 คน รวมกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มท่ีผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน                
ต่างดา้ว 
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2.2) นายจา้งแรงงานต่างดา้ว  กลุ่มตวัอย่าง คือ นายจา้งของสถานประกอบการ
ในเขตจงัหวดันนทบุรี ท่ีผูว้ิจยัประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการจดัการศึกษา
ส าหรับแรงงานต่างดา้วในอนาคต  จ านวน 20 คน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  การพฒันากระบวนการการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ท่ีประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง  ช่ือกิจกรรม  วตัถุประสงค ์ แนวคิด  
ขั้นตอนการจดักิจกรรม  อุปกรณ์ / ส่ือ  เวลา  และการประเมินผล 

2. คุณภาพชีวิต  หมายถึง  ความจ าเป็นพื้นฐานของแรงงานต่างดา้วในการด ารงชีวิตและ
การท างาน  จ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา และดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 

2.1  คุณภาพชีวิตดา้นการสุขภาพ  หมายถึง ความจ าเป็นพื้นฐานของแรงงานต่างดา้ว
ในเร่ืองหลกัการประกนัสุขภาพ การใชย้า และอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 

2.2  คุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา หมายถึง ความจ าเป็นพื้นฐานของแรงงานต่างดา้ว 
ในเร่ือง ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  ช่องทางการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสนใจ  และการศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม 

2.3  คุณภาพชีวิตด้านรายได้และเศรษฐกิจ หมายถึง ความจ าเป็นพื้นฐานของ
แรงงานต่างดา้ว ในเร่ือง การออมเงิน  การแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน  และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3. แรงงานต่างดา้ว หมายถึง บุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย ท างานดว้ยประสงคค์่าจา้งหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่กต็าม เป็นแรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการท่ีมีสญัชาติพม่า  เขมร  และ
ลาว  ท่ีจบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาและท างานโดยใชก้ าลงักายเป็นหลกั 
 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
1. ทราบบริบทของแรงงานต่างดา้วในการด ารงชีวติและการท างานในประเทศไทย 
2. ทราบสภาพและความตอ้งการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว 
3. ไดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตรายงานต่างดา้วท่ีจะใช้

ในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหก้บัแรงงานต่างดา้วต่อไป 
4. ไดแ้นวทางการก าหนดนโยบายส าหรับการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างดา้ว 
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บทที่  2 

 
เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  

ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั  แบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 
ตอนท่ี 2  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
ตอนท่ี 3  แรงงานต่างดา้วในประเทศไทย 
ตอนท่ี 4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ตอนที ่1  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

1. ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบ  เป็นกิจกรรมการศึกษาท่ีจดัข้ึน

นอกระบบโรงเรียน  และนอกระบบการศึกษาชนิดใด ๆ ทั้งน้ีไม่ว่าจะจดัแยกต่างหาก หรือจะ
จดัเป็นกิจกรรมท่ีเสริมไวก้็ตาม กิจกรรมดงักล่าวน้ี  จะจดัข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการอนั
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

Paulston (1971: 2) ได้แยกแยะระบบการศึกษาไวเ้ช่นเดียวกบัท่ี Coombs และ 
Manzoor ไดเ้สนอไวแ้ละใหค้วามหมายในเชิงเปรียบเทียบกนัดงัน้ี 
  การศึกษาโดยทัว่ไป หมายถึง  ระบบการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึน  เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 

  การศึกษาในระบบโรงเรียน  หมายถึง  การศึกษาท่ีจดัข้ึนเป็นชั้นเรียนท่ียอมรับกนัมา
ในแต่ละยคุแต่ละสมยัวา่จะตอ้งเร่ิมจากประถมถึงมธัยมจนถึงอุดมศึกษา  แต่การศึกษานอกโรงเรียนนั้น  
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้  และเกิดทกัษะอ่ืน ๆ นอกระบบชั้นเรียนของ
โรงเรียนภาคปกติ (R.C.Paulston, 1971 : 2) 

 

UNESCO (1991:2) ไดเ้รียกการศึกษานอกโรงเรียนตรงตวัตามศพัทว์่า Out-Of-
School Education โดยใหค้วามหมายวา่ 
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“การศึกษานอกระบบ”  นั้นไดรั้บการวางรูปแบบข้ึน ส าหรับผูใ้หญ่และส าหรับ
คนหนุ่มคนสาวทั้งหลาย เสมือนหน่ึงเป็นกิจกรรมทดแทนการเรียนการสอน ท่ีพวกเขาควรจะได้
จากโรงเรียนในช่วงน้ี และเป็นกิจกรรมท่ีทดแทนในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่สามารถจดัข้ึนไดใ้นขณะเดียวกนั
ก็อาจ เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการและความประสงคข์องทุกคนและต่อสงัคม  

 
ค าศพัทก์ารศึกษานอกระบบ ในภาษาองักฤษ ค าว่า Non-formal Education  และ                

Out-Of-School Education  สามารถทดแทนกนัให้ความหมายเดียวกนัไดอ้ยา่งสนิท  แต่เพื่อเนน้
ความเขา้ใจ  เก่ียวกบักิจกรรมชนิดน้ี  Sheffield  และ Diejomaoh (1971: 11)  นกัการศึกษาคนส าคญั
ของโลกตะวนัตกช้ีให้เห็นว่า  นอกจากในความหมายดงักล่าวแลว้  ยงัมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า  
กิจกรรมดงักล่าวน้ีมีความหมายใกลเ้คียงกนักบัการฝึกอบรม (Training)  มากกว่าค  าว่า  การศึกษา 
(Education) ซ่ึงเขาไดใ้ห้อรรถาธิบายว่า  การฝึกอบรมมกัเก่ียวขอ้งกบัภาวการณ์จา้งคนมาท างาน  
แต่การศึกษามกัเก่ียวขอ้งกับการพฒันาบุคลากรในแนวกวา้ง ๆ และทั้งสองประเภทก็เน้นท่ีจะ
ด าเนินการใหค้รอบคลุมความตอ้งการของปวงชนเป็นส าคญั 

 
Coombs  ไดนิ้ยาม “การศึกษานอกระบบ” ว่าเป็นกิจกรรมทางการศึกษาท่ีจดัไว้

นอกระบบปกติท่ีด าเนินการอยู่โดยอาจจดัแยกไปต่างหากหรือจดัให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของ
กิจกรรมท่ีใหญ่กว่า  ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองความตอ้งการและความสนใจในการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
Simpkin (1977: 8-11)  ไดเ้สนอแนวคิดอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Coomb และ 

Manzoor  ท่ีเรียกกว่า Informal Education  ถา้สมมุติว่า เราจะไม่พิจารณาถึงความสับสนของ
ความเขา้ใจ  ความแตกต่างในความหมายระหว่างการศึกษา (Education)  และการเรียนรู้ (Learning)  
แลว้การศึกษาตลอดชีวิตตามนิยามของ  นกัการศึกษาทั้งหลายดงักล่าวขา้งตน้ย่อมจะครอบคลุม  
กระบวนการเรียนรู้ของมวลมนุษย ์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชีวิต  ไม่ว่าการเรียนรู้จะมา
จากสถาบนัใด  หรือไดม้าดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (Self-Directed Learning)  ก็ตาม  ทั้งน้ีเพราะ
เราทุกคนเรียนรู้เพื่อชีวิตตลอดทั้งชีวิตของคนเรา  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เง่ือนไขของการเรียกร้อง
ความรัก  ความอบอุ่น  และอาหารจากอกแม่ของเด็กทารกเม่ือแรกเกิด  หรือเป็นการเรียนหนงัสือ
ของเด็กนกัเรียนจนถึงการเรียนรู้เพื่อเอาตวัรอดตาม “กฎแห่งกรรม”  ก็ตามส่ิงเหล่าน้ีเรามาเขา้ใจให้
เป็นแนวเดียวกนัวา่เป็น “กระบวนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิต”  (Life-long Learning Process)   
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เกียรติวรรณ  อมาตกุล (2526: 17)  ไดใ้ห้แนวคิดว่า  การจดัการศึกษานอกระบบ 

เป็นกิจกรรมการศึกษาท่ีไม่สามารถสรุปแบบแผนแน่นอน  มีการจดัขั้นตอนตามความเหมาะสม  
และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยยึดแนวคิดท่ีว่า “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา”  มุ่งพฒันา
ให้ผูเ้รียนใช้แนวคิด  รู้จกัตดัสินใจ  รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งให้ผูเ้รียนมี
อิสรภาพจากส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด 

 

โกวิท  วรพิพฒัน์ (2533: 11-20) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบ ได้แก่  
กิจกรรมนกัศึกษา  การฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการนอกระบบโรงเรียน  กิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ เหล่าน้ีมกัจะมีวตัถุประสงค์ท่ีเปล่ียนแปลงความรู้  ความคิด  ทศันคติ  หรือ
ระบบการรับรู้ของบุคคล  การศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจจะมีการก าหนดหลกัสูตรและมีระเบียบ
ปฏิบติัต่าง ๆ ท านองเดียวกนักบัการศึกษาในระบบ  แต่การศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจจะยดืหยุน่
และเปิดโอกาสให้ “กลุ่มเป้าหมาย”  มีอิสระในการเขา้ร่วมกิจกรรมมากว่าจากความหมายดงักล่าว
จะเห็นไดว้่า  การศึกษานอกระบบ ไดค้รอบคลุมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  เช่น  การอบรมระหว่าง
ประจ าการ  การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ การจดัท าเอกสารเผยแพร่  การ
สาธิต  การศึกษานอกโรงเรียน  แต่จะตอ้งดูส่วนท่ีคงท่ี  ส่วนท่ีลา้หลงั  เส่ือมโทรม ยากจน เป็น
ปัญหาของสงัคม 

 

สมบติั  สุวรรณพิทกัษ ์(2543: 120) ไดพ้ดูถึงการศึกษานอกระบบวา่ เป็นการศึกษา
ท่ีเป็นทางเลือกส าหรับผูพ้ลาดโอกาสและผูด้อ้ยโอกาส การศึกษานอกระบบเป็นการจดัการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

 

สุมาลี  สังขศ์รี (2544: 93)  ไดอ้ธิบาย “การจดัการศึกษานอกระบบ”  ว่าหมายถึง  
การจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนปกติ  เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชากร
นอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  ประชากรก่อนวยัเรียน  ประชากรท่ีอยูใ่นวยัเรียนแต่พลาดโอกาสเขา้ศึกษาใน
ระดบัต่าง ๆ ตลอดจนประชากรท่ีมีอายุพน้วยัเรียนในระบบโรงเรียนไปแลว้ จนถึงผูสู้งอาย ุ การ
จดักิจกรรมการศึกษามีวตัถุประสงคใ์นการเรียนท่ีชดัเจน  โดยมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
ยดืหยุน่  และสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย  มีความยืดหยุน่ใน
เร่ืองหลกัสูตร  เวลาเรียน  สถานท่ีเรียน  วิธีเรียน  ในดา้นผูเ้รียนไม่มีขอ้จ ากดัในดา้นอายุ  อาชีพ  
พื้นฐานของการศึกษา  เน้นการเรียนเร่ืองท่ีเป็นสภาพปัจจุบนั  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษานอกระบบมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3  ระบบการศึกษา  มาตรา 15  
ไดอ้ธิบาย  การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  
วิธีการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและการประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของ
การส าเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542: 9) 

สรุปแลว้  การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  มวลความรู้ ประสบการณ์และกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจดับริการแก่ประชาชนท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะอยูใ่น
วยัใดมีอาชีพใด  มีประสบการณ์อยา่งไร  ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่เคยไดศึ้กษาเล่าเรียนในระบบ
โรงเรียนมาก่อนเลย  หรืออาจศึกษาจากในระบบโรงเรียนมาบา้งแต่ตอ้งออกกลางคนั  หรือจบ
ประโยคแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นต่างๆ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ทั้งในดา้นท่ีจะเป็นพื้นฐานแก่การด ารงชีวิต  การอ่าน  การเขียน  
การคิดค านวณเบ้ืองตน้  ความรู้ทางทกัษะการประกอบอาชีพ  ตลอดจนดา้นความรู้และข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและปรับตวัให้เขา้กบัสภาพ
สงัคม  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2. ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีวิวฒันาการมาจาการศึกษาผูใ้หญ่ที่เก่ียวขอ้ง
กับปัญหาพื้นฐานทางดา้นเสรีภาพ  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  และโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน
การศึกษาปรัชญาการศึกษาผูใ้หญ่  นับเป็นรากฐานของปรัชญาการศึกษานอกระบบ  การศึกษา
นอกระบบ มีความหลากหลายทางดา้นโปรแกรม  ผูจ้ดั  และกลุ่มเป้าหมาย  ปรัชญาการศึกษานอก
โรงเรียนจึงมีลกัษณะผสมผสานและหาความกลมกลืนในความหลากหลาย  เพื่อให้จุดรวมบน
หลกัการ  ความเช่ือ  แนวคิดในภาพเดียวกนั 

 
ในท่ีน้ีผูจ้ะกล่าวถึงความเช่ือพื้นฐานการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั  5  ประการคือ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544: 1-2) 
1. ความเช่ือดา้นพฤติกรรมนิยม 

พฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในดา้นการเรียนรู้  อธิบายว่า  พฤติกรรม 
ของคนเกิดจากการเร้าของส่ิงเร้า  คนเราท าปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า  ถา้ไม่มีส่ิงเร้า  การ
ตอบสนองก็ไม่มี  เช่น  ครู  อุปกรณ์  หนังสือ  เหตุการณ์  จดัให้แก่ผูเ้รียน โดยควรจะจดัให้เป็น
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ขั้นตอนมีล าดบัและให้มีการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม
ข้ึนได ้

2.  ความเช่ือดา้นมนุษยนิยม 
มนุษยนิยม เป็นทฤษฎีท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษานอกระบบ  

ทฤษฎีน้ีต่างกนักบัพฤติกรรมนิยม  พฤติกรรมนิยมเช่ือว่า  พฤติกรรมเป็นผลจากส่ิงเร้าถา้ไม่มีส่ิงเร้า
ก็จะไม่เกิดพฤติกรรม  แต่มนุษยนิ์ยมเห็นว่า พฤติกรรมเป็นผลจากจิตใจของมนุษยเ์อง  ซ่ึงมีความ
ตอ้งการมีการจูงใจ  มีเสรีภาพ  สามารถเลือกกระท าได ้ การเรียนรู้จึงเกิดจากการเลือกสรรของ
ผูเ้รียนเอง  ส่ิงท่ีไม่มีความหมายแก่ตวัผูเ้รียน  เขาก็ไม่เลือกท่ีจะเรียนและการเรียนรู้ก็ไม่เกิดข้ึน  
ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงตอ้งใหต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและจูงใจผูเ้รียน 

3. ความเช่ือตามทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ 
แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีการรับรู้ท่ีเรียกว่า เกสตอลท์ (Gestalt)  หรือ

ทฤษฎีเกสตอลท ์เนน้หนกัในการแกปั้ญหาดว้ยการหยัง่เห็น (Insight) การเรียนการสอนจึงตอ้งเนน้
ให้ผูเ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ เพราะจะท าให้สามารถมองเห็นวิธีแกปั้ญหาได ้
การเรียนรู้เกิดจากการหยั่งเห็นของผูเ้ รียน ผู ้เ รียนจะมองสถานการณ์ทั้ งหมดและมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์นั้น และคิดข้ึนไดท้นัทีว่าจะแกปั้ญหา
อย่างไร การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งจดัให้ผูเ้รียน เรียนจากส่วนรวมมาหาส่วนยอ่ยและให้ 
ผูเ้รียนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเรียน 

4.  ความเช่ือดา้นหลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ 
หลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ (Andragogy) มีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของผูใ้หญ่             

ไม่เหมือนกบัเด็ก  เพราะไม่มีอะไรท่ีแตกต่างกนัหลายอย่าง  เช่น  มโนทศัน์ของผูเ้รียน ประสบการณ์
ของผูเ้รียน  ความพร้อมของผูเ้รียน  และแนวทางในการเรียนรู้  หลกัวิชาการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่
เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  และ
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  ผูเ้รียน  วิธีการเรียนการสอนจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมไดแ้สดงออก
และน าตนเอง 

5.  แนวคิดเร่ือง “คิดเป็น” 
ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์  นกัการศึกษาของไทย  ไดแ้สดงแนวคิดทางการศึกษานอก

โรงเรียนไว ้ โดยมีหลกัการว่าความตอ้งการขั้นพื้นฐานของการเรียนของมวลชน  เพื่อมุ่งให้เกิด
ความประสมกลมกลืน  และเขา้กนัไดร้ะหว่างคนกบัส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงความสมดุลจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือคนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ หรือสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้ ซ่ึงเรียกว่า 
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“คิดเป็น” หลกัวิธีการท่ีจะแกปั้ญหา  จะตอ้งมีองคป์ระกอบของการคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรือ
คน้หาค าตอบ  อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  องคป์ระกอบท่ีส าคญันั้นมีอยู ่ 3  ประการ คือ 

1)  ความรู้ท่ีเป็นความรู้ดา้นวิชาการ (Academic Knowledge) 
2)  ความรู้ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Knowledge of Society and Environment) 
3) ความรู้เก่ียวกบัตนเอง 
การจดัการศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนจดัการศึกษาตลอดชีวิตบนหลกัการ

แห่งความเสมอภาค  การพฒันาและพึ่งพาตนเอง  โดยมีรูปแบบ หลกัสูตร เน้ือหา กระบวนการสอน 
กิจกรรม สถานท่ี ระยะเวลา เพื่อจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ยดืหยุน่ใหก้บัผูเ้รียน 

 
3.  หลกัการศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการของการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงมีภารกิจ
ส าคญัท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนท่ีขาดโอกาส  ดอ้ยโอกาส  และพลาดโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การศึกษา  ให้มีโอกาสไดร้ับการศึกษาอย่างเสมอภาคกนั ตามสภาพและความตอ้งการเพื่อน า
ความรู้นั้นมาพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐาน
ของสังคม  ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงไดรั้บการศึกษา  และนอกจากนั้น  ยงัจะตอ้งให้ประชาชน
ไดรั้บการศึกษาท่ีต่อเน่ืองจากการศึกษาพื้นฐานของชีวิต  เพื่อน าความรู้ไปพฒันาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต  มีรายไดเ้ป็นของตนเอง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข  มีส่วนร่วมในการ
พฒันาตนเอง  พฒันาครอบครัว  พฒันาชุมชน  กรมการศึกษานอกโรงเรียนใหมี้หลกัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไว ้ 5  ขอ้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541: 2) ดงัน้ี 

1)  หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา  เกิดจากความเชื่อในเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ตาม ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยมนุษยชน  ขอ้ท่ี 26  ในดา้นการศึกษา และสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา  และ
สิทธิท่ีจะไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเสมอภาพ  บุคคลนั้นไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใดพื้นท่ีใด  
ยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาความแตกต่างทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  แมจ้ะก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้าทางโอกาสในการท่ีจะไดรั้บการศึกษา  
แต่ก็มิไดห้มายความวา่  จะเป็นการก าจดัสิทธิของบุคคลในอนัท่ีจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอหนา้ 

2)  หลักการพฒันาตนเองและการพึ่ งพาตนเอง  การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน                   
จะตอ้งจดัการเรียนการสอน  หลกัสูตรและกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนให้สามารถ
เรียนรู้  เกิดความส านึกท่ีจะพฒันาตนเองได ้ เป็นคนคิดเป็นสามารถปรับตวัในการด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อยา่งเป็นปกติสุข  ในท่ามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลงของสงัคมเป็นอยา่งดี 
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มนุษยมี์ศกัด์ิศรีและอิสระท่ีจะตดัสินชีวิตของตนเอง  แต่ก็ยงัมีอะไรบางอย่าง
ท่ีมาบดบงัความเขา้ใจตนเอง  โดยเฉพาะความไม่รู้จกัชีวิต  ไม่รู้ถึงศกัยภาพของตนเอง  ซ่ึงเป็นเหตุ
ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี  ไม่วา่คนนั้นจะอยูใ่นเมืองหรือในชนบท 

3)  หลกัการบูรณาการและการเรียนรู้  การศึกษานอกโรงเรียนตระหนกัดีว่าการใช้
ชีวิตของมนุษยน์ั้น  ไม่อาจแยกการเรียนรู้กบัวิถีชีวิตออกจากกนัได ้ มนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ไปท างาน
ไปรู้ไป  เป็นวงจรอยู่ตลอดเวลา  การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีน าประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมาเป็นบทเรียนซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าเอาการเรียนไปใชใ้น
ชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การศึกษา  เป็นกระบวนการแสวงหาจุดมุ่งหมายให้แก่ชีวิตของมนุษย ์ รวม
ตลอดถึงกระบวนการท่ีมนุษยจ์ะไปสู่จุดมุ่งหมายของตนเองดว้ย 

4)  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ “การศึกษานอกระบบ”  เป็นการศึกษาท่ี
จดัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  จึงเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นปรับรูปแบบ
วิธีการตลอดจนเน้ือหาและการจดัการใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

การไดรั้บการศึกษาท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  และเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูง  มนุษยทุ์กคน  
มีพลงั  มีแนวคิด  และวิธีการด าเนินชีวิตเฉพาะตน  อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างโดย
พื้นฐานของแต่ละบุคคล  ทั้งดา้นกายภาพ  พื้นฐานครอบครัวและสังคม  ซ่ึงท าใหค้วามตอ้งการของ
แต่ละคนแตกต่างกนัไปดว้ย  มนุษยมี์ความตอ้งการมากมายหลากหลาย 

5) หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน “การศึกษานอกระบบ” เป็นภารกิจของคนทุกคน 
ในชุมชนทุกชุมชนในสังคม  ในอนัท่ีจะจดัการศึกษาให้แก่คนในชุมชนของตนเอง  การศึกษานอก
โรงเรียนจึงเป็นงานของคนทุกคนในชุมชน  ชุมชนมีพลงั  และทรัพยากรในตวัเอง  ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนของตนเอง 

 
วิศนี  ศิลตระกลู (2544: 2-3) ไดก้ าหนดลกัษณะส าคญัของการศึกษานอกระบบ ดงัน้ี 
1) ผูเ้รียน ผูเ้รียนในการศึกษานอกระบบ ไม่มีการก าหนดเกณฑอ์ายเุหมือนกบัการศึกษา

ในระบบโรงเรียน การเรียนข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั ไม่มีการบงัคบัผูเ้รียน
ทุกเพศ  ทุกวยั และทุกวุฒิ สามารถสมคัรเรียนไดต้ามความตอ้งการและความสนใจท่ีตนเองมีต่อ
วิชานั้น ๆ 
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2) ผูส้อน ผูส้อนและบุคลากรการศึกษานอกระบบ อาจจะเป็นครูผูส้อนท่ีมีความรู้ 
ความช านาญ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีเรียนโดยตรง  หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์จากการ
ประกอบอาชีพของตนเอง  มาเป็นวิทยากรและอาสาสมคัร 

3) หลกัสูตรและเน้ือหาวิชา  หลกัสูตรและเน้ือหาวิชาการศึกษานอกระบบ  ยืดหยุ่น 
ไดม้าก  เน้ือหาสามารถปรับตามทอ้งถ่ินและความสนใจของผูเ้รียน  เช่น วิชาถนอมอาหาร  การ
ประกอบอาหารจะมีภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างก็ได ้ อนัยงัผลให้
หลกัสูตรมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยสอนบา้งและมากนอ้ยต่างกนัไป  บางแห่งจะเขม้งวดการใช้
เทคโนโลยมีาช่วย  เขม้งวดเก่ียวกบัเวลาเรียนเวลาสอน  แต่บางแห่งจะไม่เขม้งวดในเร่ืองเหล่าน้ี 

4) รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบไม่มีรูปแบบแน่นอน  รูปแบบการจดัจะต่างไป
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัและผูรั้บบริการ 

5) การเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ  จะมีรูปแบบ
แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมความจ าเป็น  บางคร้ังจะจดัการเรียนการสอนเป็นชั้น  และ
บางคร้ังจะไม่เป็นชั้นเรียนแต่จัดในรูปแบบกลุ่มพบปะสนทนา การสาธิตการฝึกอบรม การใช้
โสตทศันูปกรณ์  และส่ือมวลชน  การศึกษาทางไกล ฯลฯ 

6) สถานท่ี  ท่ีจดัใหบ้ริการการศึกษานอกระบบ จะกระจาย  เปล่ียนแปลงและโยกยา้ย
ไปตามสถานท่ีท่ีอ านวยให้และเหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถ่ิน  โดยอาจจะจดัข้ึนท่ีศาลาวดั  ชั้นเรียน
ของโรงเรียนภาคปกติ  ศูนยอ์นามยั  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  หรือจงัหวดั  ท่ีอ่านหนงัสือประจ า
หมู่บา้น  ศูนยก์ารเรียน  สถานประกอบการสนามกีฬา  ศาลาประชาคม  ใตร่้มไม ้ฯลฯ 

7) ระยะเวลา  ระยะเวลาเรียนของการศึกษานอกระบบ ข้ึนอยูก่บัชนิดและลกัษณะของ
วิชารวมทั้งความสนใจของผูเ้รียนดว้ย  เช่นการเรียนวิชาตดัเยบ็เส้ือผา้ในท่ีแห่งหน่ึง  อาจจะใช้
ระยะเวลามากกวา่การเรียนการสอนวิชาเดียวกนัในอีกท่ีแห่งหน่ึงกไ็ด ้

8) หน่วยงานและสถาบนัท่ีรับผิดชอบหน่วยงานและสถาบนัท่ีรับผิดชอบการศึกษา
นอกระบบ  ทั้งภาครัฐบาล  เช่น  กรมการพฒันาชุมชน  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมอนามยั  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ  ภาคเอกชน  เช่น  สมาคมต่างๆ ธนาคาร  องคก์าร  บริษทั ฯลฯ  
รัฐวิสาหกิจ  เช่น  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การไปรษณียโ์ทรเลข  การประปา สถาบนัอุดมศึกษา  
เช่น  มหาวิทยาลยั  วิทยาลยั ฯลฯ 

9) การรับรองความสามารถและคุณวุฒิ  การประเมินผลการศึกษานอกระบบ  มกัจะ
ประเมินในระยะสั้น ๆ ประกาศนียบตัร  หรือวุฒิบตัรท่ีไดมี้ความหมายเพียงว่าไดผ้า่นการเรียนการ
ฝึกอบรมในเร่ืองใดมาเท่านั้น  มิไดถื้อเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากนัก  เพราะมิไดก้ าหนดให้เห็นว่ามี
ความรู้ความสามารถ  อยู่ในระดบัของมาตรฐานการเรียนในระบบภาคปกติ (ยกเวน้การเรียนตาม
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หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั  ซ่ึงมีศกัด์ิและสิทธิเท่ากบัผูเ้รียนตามหลกัสูตรของ
โรงเรียนภาคปกติทุกประการ) 

10) การยืดหยุ่นของการจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของการศึกษานอกระบบมี
ความยืดหยุน่มาก  เพื่อให้จดัสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั  ส่วนหลกัสูตรเน้ือหา  
ระยะเวลา  สถานท่ี  วิธีสอน  และวิทยากรผูส้อนนั้น  จะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัสภาพ   
ท่ีเป็นอยู ่
 

ซ่ึงกล่าวไดว้า่  หลกัการศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตท่ีจดั
ใหก้บัประชาชน โดยยดึหลกัการแห่งความเสมอภาค การพึ่งพาตนเอง  โดยมีการบูรณาการรูปแบบ 
หลกัสูตร เน้ือหา กระบวนการจดักิจกรรม สถานท่ี ระยะเวลา เพื่อจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม ยดืหยุน่ใหก้บัผูเ้รียน 

 
4.  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ (Curriculum and Program) 

4.1  หลกัสูตรและโปรแกรม (Curriculum and Program)  
ในการปฏิบติังานทางการศึกษานอกระบบท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนเชิง

การศึกษาในระบบ เช่น วิชาสายสามญัหรือสายอาชีวศึกษา จะใชค้  าวา่ “หลกัสูตร” ซ่ึงหมายความถึงการ
วางแผนทางการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยแผนรวมของการสอนทุกขั้นตอน เสาวนีย ์ เลวลัย ์(2536) ได้
ประมวลความหมายของหลกัสูตรวา่มี 4 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีหน่ึง หลกัสูตรเป็นกระบวนวิชาหรือ
เน้ือหาสาระท่ีจดัให้แก่ผูเ้รียน ลกัษณะท่ีสอง หลกัสูตรเป็นเร่ืองของการประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน และลกัษณะท่ีสาม หลกัสูตรคือแผนหรือโครงการท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่วนลกัษณะ
สุดทา้ยของหลกัสูตร คือเป็นจุดหมายปลายทางเก่ียวกบัลกัษณะท่ีพึงประสงคห์รือคาดหวงัว่าจะ
เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน ส่วน Patrick Boyle (1981) ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรว่ามีความหมายไม่กวา้งเท่า
โปรแกรม 

Boyle (1981) ใหค้วามหมายของโปรแกรม (program) ว่าหมายถึงผลรวมของ
ความร่วมมือระหว่างนักการศึกษานอกระบบมืออาชีพกับผูเ้รียนในการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่การวิเคราะห์ความตอ้งการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ 
การประเมินผลและการรายงานผล  

 
Edgar J.Boone (1992) ไดใ้หค้วามหมายของโปรแกรมท่ีใกลเ้คียงกบั Boyle แต่

ใชค้  าวา่การวางโปรแกรม (programming) โดยกล่าววา่ การวางแผน คือ ความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน
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กบัองคก์รทางการศึกษานอกระบบ ในการวางแผนการสร้างแผนการเรียนการสอน การปฏิบติังาน
การเรียนการสอนการประเมินผลและความรับผดิชอบต่อโปรแกรม 

 
ในการนิยามความของโปรแกรมหรือการวางแผนโปรแกรมนั้น ทั้ง Boyle และ 

Boone จะกล่าวถึงเร่ืองความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนกบันักการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการศึกษานอกระบบเร่ือง “การเรียนรู้แบบร่วมมือ” (collaborative 
learning) หรือการให้ผูเ้รียนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (people’s 
participation) การท่ีโปรแกรมใหค้วามความส าคญัเร่ืองความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบันกัการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนหรือองค์กรทางการศึกษานอกระบบคือลักษณะเด่นท่ีท าให้โปรแกรมมี
ความหมายกวา้งกวา่หลกัสูตร 

 
Boone (1992) ไดนิ้ยามการพฒันาโปรแกรมว่า คือกระบวนการในการวางแผน

ท่ีเป็นระบบเบด็เสร็จและครอบคลุมเพื่อคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่องคก์รทาง
การศึกษานอกระบบ เจา้หนา้ท่ีกบัผูเ้รียนหรือตวัแทนของผูเ้รียนในการจดัท าและส่งเสริมใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีผูเ้รียนพึงประสงค ์ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของ
ผูเ้รียนในชุมชน 

 
ส่วน Boyle (1981) ใหค้วามหมายว่าหมายถึง การปฏิบติัการและการตดัสินใจ

อยา่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัระหวา่งนกัพฒันาโปรแกรมกบัประชาชนหรือตวัแทนของประชาชนท่ีจดั
ไดรั้บผลกระทบจากโปรแกรมในเร่ือง 9 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาโครงสร้างขององคก์รเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ ตีความ และตดัสินว่าปัญหาหรือสถานการณ์ใดท่ีควรจะมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

2. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรวิเคราะห์ความตอ้งการของบุคคลหรือ
ปัญหาของชุมชน 

3. การก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีต้องการให้
เปล่ียนแปลงและจดัท าแผนปฏิบติังาน 

4. การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดผลท่ี
พึงประสงคจ์ากโปรแกรม 
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5. การก าหนดแหล่งทรัพยากรและการสนบัสนุนดา้นการเงินท่ีจะน ามาใชใ้น
การประชาสมัพนัธ์และในทางปฏิบติั 

6. การวางแผนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและเอ้ือใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่ง
กวา้งขวางในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

7. การแผนการสอนไปปฏิบติัโดยเลือกรูปแบบและวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียน เช่น วิธีการประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบตัิการ การพบปะรายบุคคล การจดั
โปรแกรมทางวิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ 

8. การพฒันาวิธีการประเมินผลที่สะทอ้นให้เห็นความรับผิดชอบและ
โปร่งใสเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บผลและคุณค่าของโปรแกรม 

9. การประชาสมัพนัธ์คุณค่าและประโยชน์ของโปรแกรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
ไม่วา่จะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเงิน ผูเ้ขา้โปรแกรม หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจโปรแกรม 

 
สุดทา้ย Boyle ไดส้รุปความหมายของการพฒันาโปรแกรมว่า ความส าคญั

ของการพฒันาโปรแกรม คือ ความสามารถของนกัการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการก าหนดได้
อยา่งชดัเจนว่าอะไรคือความตอ้งการปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง และสามารถ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ การเปล่ียนแปลง
ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและปัญหาอาจเป็นเร่ืองความรู้เจตคติ หรือดา้นทกัษะชีวิตและอาชีพ 
ส่วนค าว่า “ความตอ้งการ” (needs) และ “ปัญหา” (problems) เป็นค าท่ีควรจะท าความเขา้ใจ เพราะ
ในหลานกรณีมีการใช้ในความหมายเดียวกัน แต่ส าหรับนักพฒันาโปรแกรมทางการศึกษานอก
โรงเรียน อาจจะเหมาะสมมากกว่าถา้หากจะใช้ค  าว่า “ความตอ้งการ” ในเร่ืองท่ีเป็นรายบุคคล 
(individual) และใชค้  าวา่ “ปัญญา” ในเร่ืองเก่ียวกบักลุ่มบุคคลหรือชุมชน (groups or community)  

 
ส าหรับ อุ่นตา นพคุณ (2546) ไดอ้ธิบายว่า ค  าว่า การพฒันาโปรแกรม การวาง

โปรแกรม การวางแผนโปรแกรม และการจดัโปรแกรม เป็นค าท่ีใชแ้ทนกนัได ้
 

4.2 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาโปรแกรม 
การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ควรพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้

โปรแกรมการศึกษานอกระบบ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดงัน้ี 
4.2.1  พื้นฐานปรัชญาทางการศึกษานอกระบบ 
4.2.2  ความตอ้งการ และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
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4.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.2.4  การสร้างแผนการเรียนการสอน และกลวิธีการจดัการเรียนการสอน 
4.2.5  การประเมินผลโปรแกรม 

 
4.3  รูปแบบของโครงการการศึกษานอกระบบ  (Program types) 

รูปแบบของโครงการทางการศึกษานอกระบบนั้น Boyle (1981) แบ่งเป็น 3 
รูปแบบใหญ่ๆ และสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  โครงการเชิงพฒันา (development program) 
โครงการรูปแบบน้ีทวีความส าคญัเพิ่มข้ึนในภาวะท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วดว้ยเหตุท่ีโครงการเชิงพฒันาตอ้งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพื่อจดั
กิจกรรมทางการศึกษานอกระบบเพื่อช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนเอง ประชาชน
ตอ้งเรียนรู้เพื่อปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมของตนเองและปัญหาท่ีทยอยเกิดข้ึน
ตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน ปัญหาของชุมชน ของบุคคล อาจเป็นบุตรหลานของคนในชุมชน
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ และที่ส าคญัเป็นปัญหาที่ถูกถามทั้งใน
ชุมชนและไปสู่ชุมชนอ่ืนได้อีก หรือแม้กระทั่งปัญหาเก่ียวกับอาชีพและรายได้ซ่ึงเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา รวมไปถึงปัญหาท่ีท ากินซ่ึงอาจเป็นปัญหาท่ีต้องเก่ียวขอ้งไปถึงระดับชาติ ปัญหา
ดังกล่าวอาจได้รับการแก้ไขโดยใช้โครงการเชิงพฒันาจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้แก่
ประชาชนและชุมชน 

โครงการเชิงพฒันาแตกต่างกบัโครงการรูปแบบอ่ืนๆ คือ จุดเร่ิมตน้ของ
โครงการพฒันามักเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีคลุมเครือ แม้ประชาชนยอมรับว่าเป็นปัญหาและ
ตอ้งการแกไ้ขแต่มกัไม่สามารถระบุปัญหาและสาเหตุท่ีแทจ้ริงไดช้ดัเจน หรือแมก้ระทัง่ยากท่ีจะจดั
อนัดบัความส าคญัของปัญหาได ้เพียงแต่ทุกคนเห็นตรงกนัว่าควรมีการเปล่ียนแปลงให้ดีกว่าเดิม
กลายเป็นหน้าท่ีของผูว้างโครงการ (Programmer) ตอ้งตดัสินใจในกระบวนการท่ีจะใชใ้นการ
เร่ิมตน้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ การวิเคราะห์ตอ้งเปิดโอกาสให้
กลุ่มคนท่ีอาจเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบจากโครงการ (Client) เขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้
ของการวิเคราะห์น้ี เน่ืองจากการท่ีประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนักในปัญหา ร่วมลงมือแกไ้ข 
และ  พึงพอใจในผลของโครงการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการเชิงพฒันาน้ี 

ลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของโครงการเชิงพฒันา คือ การใชค้วามรู้
เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอนัเป็นเป้าหมายของโครงการ ดงันั้นการถ่ายโอนความรู้หรือ
อาจเนน้วา่การเรียนรู้ทั้งองคค์วามรู้ เจตคติ และทกัษะความช านาญ มกัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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เชิงพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ เป็นวิธีหลกัในการบรรลุถึง
เป้าหมาย (means for obtaining goal)  

อีกลกัษณะหน่ึงของโครงการเชิงพฒันาคือ การประเมินนัน่เอง ประเมินว่า
โครงการประสบความส าเร็จ ถา้โครงการคน้พบแนวทางแกไ้ข (Solution to the problem) อยา่งไร   
ก็ตามมีอีกแนวคิดหน่ึงเห็นว่าโครงการเชิงพฒันาบรรลุผลส าเร็จ ถา้ประชาชนและชุมชนพฒันาข้ึน
ในทางใดทางหน่ึง แมว้่าจะคน้พบแนวทางแก้ไขท่ีดีหรือไม่ก็ตาม การท่ีประชาชนหรือชุมชน 
พฒันาข้ึนถือเป็นผลท่ีคุม้ค่าของโครงการเชิงพฒันา 

 
2)  โครงการเชิงสถาบนั (institutional program) 

 โครงการเชิงสถาบนั มุ่งหมายท่ีก่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาความสามารถ
พื้นฐานของบุคคล เช่นการคิด การส่ือสาร เป็นตน้ โครงการเชิงสถาบนัเน้นการสอนเน้ือหาของ
วิทยาการ(Discipline) เพื่อการพฒันาของบุคคลให้กา้วหนา้ พื้นฐานท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
กระบวนการวางโครงการเชิงสถาบนั คือ เหตุผล และล าดบัการจดัวางเน้ือหาขององคค์วามรู้ใน
วิทยาการนั้นๆ นกัการศึกษานอกระบบท าหนา้ท่ีช่วยผูเ้รียนผูใ้หญ่ไดเ้รียนรู้และเช่ียวชาญในวิทยาการ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัโดยโครงการเชิงสถาบนัจะมีโครงสร้างและรูปแบบตามหลกัวิชาการ
อยา่งเคร่งครัดและมีวตัถุประสงคจ์  าเพาะชดัเจน 

นกัวิชาชีพชั้นสูง หรือท่ีเรียกว่ามืออาชีพ (professionals) ทั้งหลาย เช่น ครู 
พยาบาล ทนายความ จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากโครงการเชิงสถาบนั ท่ีสถาบนัในวิชาชีพ
ชั้นสูงนั้นเป็นผูจ้ดัใหเ้รียนรู้เพิ่มเติม ทกัษะความช านาญ ความรู้ในเทคโนโลยใีหม่ 

นกัพฒันา ประชาชน ผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ อาจตอ้งเขา้ร่วมในโครงการเชิง
สถาบนัเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ เช่น กฎหมายภาษาใหม่ เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหม่ เป็นตน้ 
เพื่อใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 

โครงการเชิงสถาบนัต่างกบัโครงการเชิงพฒันาท่ีการก าหนดวตัถุประสงค์
ของโครงการโดยท่ีโครงการเชิงพฒันาก าหนดวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการของบุคคลเป้าหมาย 
(Client) แต่โครงการเชิงสถาบนันั้นก าหนดวตัถุประสงคจ์ากความรู้ในเชิงวิทยาการนั้นๆ ซ่ึงอาจ
วิเคราะห์จากงานวิจยัในวารสารขององคก์รในวิชาชีพนั้น เช่น วารสารของสมาคมวิชาชีพชั้นสูงทาง
วิศวกรรม สถาปนิก แพทยส์มาคม  คุรุสภา สมาคมนกัการศึกษาผูใ้หญ่ เป็นตน้ ถา้นกัวิชาชีพชั้นสูง
ฝ่ายปฏิบติัการแต่ฝ่ายเดียวเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงคอ์าจมองขา้ม ขอ้มูลและความรู้ใหม่ในสาขา
วิชาชีพตนเองไปได ้
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การประเมินโครงการเชิงสถาบนัมุ่งวดัท่ีความรู้ ความช านาญในเน้ือหา และ
มุ่งวดัการพฒันาการส่วนบุคคล โครงการเชิงสถาบนัน้ีมกัเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นส่วนยอ่ยประกอบ
อยู่ในกระบวนการแกไ้ขปัญหาใหญ่ในโครงการเชิงพฒันา ตวัอย่างเช่น โครงการเชิงสถาบนัท่ีจดั
ให้แก่ ผูป้กครอง เด็ก ผูรั้กษากฎหมาย เจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์เป็นโครงการยอ่ยของโครงการเชิง
พฒันาเพื่อแกปั้ญหาการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพยติ์ดของเดก็ในชุมชน 

 
3)  โครงการเชิงสารสนเทศ (informational program) 

 โครงการเชิงสารสนเทศ มุ่งท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ข่าวสาร (information) 
ระหว่างนกัการศึกษาหรือผูว้างโครงการกบัผูเ้รียนผูใ้หญ่ ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนไปพบนกัการศึกษา 
ถามค าถามและไดรั้บค าตอบแลว้ก็จากไป โครงการเชิงสารสนเทศน้ีพบใน พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์
สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งวิชาการ สถานท่ีเหล่าน้ีมกัมีนักวิชาการ ผูรู้้ คอยให้ความรู้ข่าวสารและตอบ
ค าถามแก่ผูส้นใจ 

โครงการเชิงสารสนเทศตอบสนองสถานการณ์ที่มีผลการวิจยัใหม่ การ
คน้พบใหม่เกิดข้ึน กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบันกัวิชาการ ผูป้ฏิบตัิ ประชาชนจ าตอ้งรู้เกิดข้ึน             
ผูว้างโครงการเชิงสารสนเทศเป็นผูต้ ัดสินใจคัดเลือกข่าวสารและเน้ือหาความรู้ท่ีควรเผยแพร่
ความส าเร็จของโครงการเชิงสารสนเทศช้ีวดัท่ีระดบัความพร้อมของการเผยแพร่ เน้ือหาความรู้และ
ข่าวสารรวมทั้งระดบัการน าความรู้และข่าวสารท่ีเผยแพร่ไปใช ้ 

จุดท่ีโครงการเชิงสารสนเทศแตกต่างกบัโครงการอีกสองรูปแบบ คือ การมี
กลไกการตอบกลบั (feedback mechanism) นอ้ย โครงการเชิงสารสนเทศอาจใชก้รรมวิธีเผยแพร่ท่ี
มิไดติ้ดต่อหรือสัมผสักบับุคคลเป้าหมายโดยตรง เช่น การเผยแพร่โดยเอกสาร ส่ือมวลชน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อใหข่้าวสารเน้ือหากระจายถึงบุคคลเป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกจึงยากท่ีจะประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการเชิงสารสนเทศ การวดัเชิงปริมาณ เช่น จ านวนผูเ้ขา้ชม หรือจ านวนชัว่โมงท่ีเผยแพร่ 
เป็นตน้ อาจเป็นทางเลือกเดียวในการประเมิน 

โครงการเชิงสารสนเทศมกัเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในโครงการเชิงพฒันา
และโครงการเชิงสถาบนั แมจุ้ดเร่ิมตน้ท่ีวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาชดัเจนและรู้อยูแ่ลว้ ขั้นตอนท่ีทา้
ทายจึงอยู่ท่ีการตดัสินใจเลือกวิธีการเผยแพร่ โครงการเชิงสารสนเทศต่างจากโครงการเชิงพฒันา
ตรงท่ีโครงการเชิงสารสนเทศมุ่งความเขา้ใจและการน าเน้ือหาไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริง มากกว่า
ท่ีจะมีส่วนร่วมและเขา้ใจรับรู้ขั้นตอนการผลิตหรือไดข่้าวสาร เน้ือหาความรู้ 

 โดยสรุปโครงการทางการศึกษานอกระบบโดยทัว่ไป แมว้่าสามารถแยก
รูปแบบเป็นสามรูปแบบแต่ในทางปฏิบติั โครงการใหญ่มกัมีโครงการยอ่ยประกอบและด าเนินการ
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ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึงมิใช่เพียงโครงการเดียวโดดๆในช่วงเวลาสั้นเท่านั้น โดยธรรมชาติของ
โครงการทางการศึกษานอกระบบมกัอยูใ่นรูปของโครงการเชิงพฒันาท่ีมุ่งการแกปั้ญหา ประชาชน
และองคก์รอ่ืนหลากหลาย เขา้มามีส่วนร่วมโครงการเชิงพฒันามกัมีโครงการเชิงสถาบนั และเชิง
สารสนเทศ เป็นโครงการยอ่ยหลายโครงการประกอบ ตอ้งมีการด าเนินการสืบเน่ืองจนกระทัง่
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาในบั้นปลาย เช่น โครงการแกปั้ญหาการข่มขืน โครงการหลกัน้ี
เป็นโครงการเชิงพฒันาเสนอแนวทางด าเนินการให้มีศูนยป้์องกนัการข่มขืนและกดข่ีทางเพศข้ึน 
โดยศูนยฯ์ท าหนา้ที่ให้ความรู้ ข่าวสารทางกฎหมาย ด าเนินโครงการเชิงสารสนเทศ เปิด
สายโทรศพัท ์Hot-line ส าหรับใหค้  าปรึกษาและความรู้ ในขณะเดียวกนัศูนยฯ์ก็ด าเนินโครงการเชิง
สถาบนัอบรมให้การศึกษาดา้นกฎหมาย ดา้นการต่อสู้ป้องกนัตวัดว้ยมือเปล่าและอุปกรณ์ป้องกนั
ตวั เป็นตน้ จึงเห็นไดช้ดัวา่ในทางปฏิบติัแลว้โครงการทั้งสามรูปแบบคาบเก่ียวและสนบัสนุนกนั 

 
4.4  ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

ไดมี้นักพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบน าเสนอขั้นตอนการพฒันาไว้
หลายท่าน แต่ในท่ีน้ีขอน าเสนอขั้นตอนการพฒันา จ านวน 2 ท่าน คือ บอยเออล ์(Boyle, 1981) 
และ คาฟฟาแรลล่า ดงัน้ี  

4.4.1  บอยเออล ์(Boyle, 1981) ไดก้ล่าวถึง หลกัการจดันั้นตอ้งมีผูว้างแผนท่ี
ตอ้งเขา้ใจเง่ือนไขต่างๆในสังคมและนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นผูก้ระตุน้หรือสร้าง
ความตระหนกั ใหผู้เ้รียนไดข้วนขวายเปล่ียนแปลงตนเอง ซ่ึงมีหลกัการจดั คือ 

1. การสร้างพื้นฐานปรัชญาในการวางแผน 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาและความตอ้งการ 
3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการโปรแกรมของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ระดบัความรู้ ปัญญา สถานะทางสงัคมของกลุ่มบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วม 
5. แหล่งขอ้มูลเพือ่การพิจารณาก าหนดวตัถุประสงค ์
6. ขอ้จ ากดัในดา้นบุคคลและสถาบนั 
7. เกณฑส์ าหรับจดัล าดบัความส าคญั 
8. ความยดืหยุน่ของแผนโปรแกรม 
9. การไดรั้บความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนบัสนุนจากอ านาจท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
10. การเลือกและด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ 
11. การเลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 
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12. การใชป้ระโยชน์การประชาสัมพนัธ์ 
13. การไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร 
14. การประเมินประสิทธิภาพ ผลส าเร็จ ผลกระทบ 
15. การประชาสมัพนัธ์และรายงานผลของโครงการ 

4.4.2  คาฟฟาเรลลา (Caffarella, 1994) ได้พฒันาการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนมาจากโนลส์ (Knowles) ซ่ึงหลกัการจัดนั้นจะมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ท่ี
เก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัทุกขั้นตอน โดยมีหลกัการจดั ดงัน้ี 

1. การสร้างพื้นฐานในการวางแผน 
2. แนวคิดในการจดัท าโครงการศึกษา 
3. การคดัเลือกและการจดัล าดบัความส าคญัของแนวคิด 
4. การพฒันาวตัถุประสงคข์องโครงการ 
5. การจดัเตรียมการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
6. การสร้างแผนการประเมินผล 
7. การก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และบทบาทหนา้ท่ีคณะผูจ้ดัโครงการ 
8. การจดัเตรียมงบประมาณและการวางแผนการตลาด 
9. การออกแบบแผนการเรียนการสอน 
10. การจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกและการประสานงาน 
11. การรายงานการประเมินผลโครงการ 
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ภาพท่ี  1   กระบวนการวางแผนการจดัโปรแกรมส าหรับผูใ้หญ่รูปแบบปฏิสมัพนัธ์                              
(Interactive model) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    องคป์ระกอบรูปแบบโปรแกรมตามแนวคิดของคาฟฟาเรลลา (Caffelela, 
1994) มี 11 ขั้นตอน คือ 

   1.  การสร้างพื้นฐานในการวางแผน (Establishing a Basis for the Planning 
Process) 

1.1 เป็นการน าความสามารถในความรู้ท่ีมีเก่ียวกับปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอกมาใชใ้นการวางแผน โดยมองถึงดา้นโครงสร้างขององคก์ร บุคคล และประเด็น
ของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม 

1.2 ก่อตั้งและรักษาโครงสร้างหนา้ท่ีขององคก์รท่ีเอ้ือต่อการสนบัสนุน
การวางแผน เช่น พันธกิจ มาตรฐานการจัดการนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ  ระบบการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือแหล่งเงินทุน 

1.3 ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนจากผู ้มี ส่วนร่วมโปรแกรม 
เจา้หนา้ท่ีในองคก์รและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการเลือกให้เขา้มาท างานจากภายนอกโดยผ่านกลไกท่ีผูมี้

การใหค้  าแนะน าและทางเลือก 

3. การคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคญัของแนวคิด 2 .  แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จั ด ท า

โปรแกรม 
1. การสร้างพื้นฐานในการวางแผน 

4. การพฒันาวตัถุประสงค ์ 5. การเตรียมถ่ายโอนการเรียนรู้ 

6. การสร้างแผนการประเมินผล 

7. การก าหนดรูปแบบและการ
เรียนรู้ 

8. การเตรียมงบประมาณและ
การวางแผนการตลาด 

9. การออกแบบแผนการเรียน
การสอน 

10. การจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกและการประสานงาน 

11. การรายงานการประเมินผลโครงการ 
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ส่วนร่วมในโปรแกรมเป็นผูก้  าหนดในการวางแผนและกิจกรรมการศึกษาช้ีน าไป กลยุทธ์ในการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้และการเขา้มาท างาน คณะท างานท่ีเป็นทางการและเฉพาะกิจ 

1.4 ให้การสนับสนุนวฒันธรรมองคก์ร ในการด าเนินการเรียนรู้และ
การเปล่ียนแปลงค่านิยม 

 2. การก าหนดแนวคิดในการจดัโครงการ (Identifying Program Ideas)  
การตดัสินใจท่ีจะหาแหล่งท่ีน ามาใช้ในการก่อให้เกิดแนวคิดส าหรับ

โปรแกรมการศึกษา เช่น ผูมี้ส่วนร่วมในโปรแกรมคนก่อนหรือคนปัจจุบนั ลูกจา้ง ผูน้ าองคก์รหรือ
ผูน้ าชุมชนประเดน็ท่ีน่าสนใจจากบุคคล กฎระเบียบของราชการ ค าสัง่โดยชอบในทางกฎหมายและ
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การประเมินความตอ้งการอยา่งเป็นทางการ การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
พดูคุยกบัผูร่้วมงาน การวิเคราะห์งาน และการทบทวนงานส าคญัท่ีเคยเขียนท้ิงไว ้

 3. การคดัเลือกและการจัดล าดับความส าคญัของแนวคิด (Sorting and 
Prioritizing Program Ideas) 

3.1 ก าหนดว่าโปรแกรมการศึกษาให้มีทางเลือกมากกว่าหน่ึงใน
การน ามาใชห้รือการน ามาซ่ึงความคิดท่ีตอบสนองไดดี้ท่ีสุด 

3.2 การพฒันากระบวนการจดัล าดบัความคิดทั้งหลายส าหรับโปรแกรม
การศึกษาแลว้น ามาวางแผน วิเคราะห์ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการต่างๆท่ีไดน้ ามาสร้าง
เกณฑส์ าหรับการตดัสินใจเลือกแต่ละแนวคิด 

3.3 การน าความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการผสมผสานทางเลือกและการ
สร้างสรรคเ์ครือข่ายจากภาคประชาชนท่ีตั้งใจฟังและแสดงออกเม่ือประเด็นท่ีเป็นทางเลือกโดยการ
เขา้ไปแทรกแซงขององคก์รนั้นๆไดรั้บความตอ้งการ 

 4. การพฒันาวตัถุประสงคโ์ปรแกรม (Developing Program Objectives) 
4.1 การเขียนวตัถุประสงคโ์ปรแกรมเป็นผลมาจากผูมี้ส่วนร่วมท่ีตั้งใจ

จะเรียนและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการจดัการอย่างดีในดา้นการจดั
โปรแกรม 

4.2 มีผลลพัธ์ของโปรแกรมท่ีแน่นอนทั้ ง ท่ีว ัดได้และวัดไม่ได้ให้มี
ความหมายเหมาะสมกนัโดยน ามาสรุปและหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงวตัถุประสงคใ์นแต่ละท่ี 

4.3 ตรวจสอบโปรแกรมดว้ยการดูว่าวตัถุประสงคโ์ครงการถูกเขียน
ไดช้ดัเจนเพียงพอและเป็นที่เขา้ใจของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผูม้ีส่วนร่วมในโปรแกรม หรือ
ผูส้นบัสนุนองคก์ร 
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4.4  น าวตัถุประสงคข์องโปรแกรมมาใชอ้ย่างสม ่าเสมอในโปรแกรมท่ี
จดันั้นๆ หาจุดท่ีตรวจสอบไดเ้ท่าท่ีจะหาได ้เช่น ท าการถ่ายโอนการเรียนรู้แผนการประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ 

 5. การจดัเตรียมถ่ายโอนการเรียนรู้ (Preparing for the Transfer of Learning) 
5.1 การตดัสินใจใชก้ลยทุธ์ต่างๆในการถ่ายโอนการเรียนรู้ควรเป็นลกัษณะ

การวา่จา้งใหท้ างาน 
5.2  ก าหนดบุคคลส าคญัท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายโอน

การเรียนรู้ เช่น ผูมี้ส่วนร่วมในโปรแกรม เจา้หนา้ท่ีวางแผนโปรแกรม ผูส้อนเจา้หนา้ท่ีนิเทศ หรือ
ผูน้ าชุมชน 

5.3 เลือกกลยทุธการถ่ายโอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุดกบัผูช่้วยท่ีมี
ส่วนร่วมเพื่อท่ีจะน าไปใชก้บัคนท่ีจะไดรั้บการเรียน เช่น แผนการพฒันาการเรียนรู้กบัปัจเจกบุคคล 
การจดัใหผู้ท่ี้ถูกพาดพิงถึง หรือกลุ่มผูฝึ้กสอน การช่วยเหลือตนเอง หรือการสนบัสนุนกลุ่มหรือการ
พฒันาโดยการเขา้มาแทรกแซงโดยองคก์ร 

 6. การสร้างแผนการประเมิน (Formulating Evaluation Plans) 
6.1 ระบุวิธีการประเมินผลหรือวิธีการท่ีจะน ามาใช้ เช่น การประเมิน 

โดยยึดวตัถุประสงคห์รือการประเมินโดยใชก่ึ้งกฎหมาย รวมทั้งการใชแ้บบไม่เป็นทางการหรือการ
ประเมินท่ีเหมาะสมโดยไม่มีแผน 

6.2 การก าหนดการประเมินท่ีใช้ข้อมูลการประเมินจากการรวบรวม
ขอ้มูล เช่น จากการสงัเกต แบบสอบถามหรือผลลพัธ์จากการทบทวนเร่ืองเก่า 

6.3 การประเมินโดยดูจากขอ้มูลท่ีจะน าไปวิเคราะห์  รวมทั้งการผสม
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากกระบวนการประเมินแบบไม่เป็นทางการ 

6.4 การพฒันาในปัจจุบนัท่ีเป็นไปตามกระแสและการติดตามหรือการ
ทิศทางของโปรแกรมการศึกษาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการตดัสินท่ีถูกสร้างข้ึนมาและความคิดท่ีไดรั้บ
การแนะน าจากค าปรารภท่ีมีข้ึนมาจากค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น 

 7. การก าหนดรูปแบบ ตารางและคณะท างาน (Determining Formats, 
Schedules, and Staff Needs)  

7.1 เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือรวบรวมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การเรียนเป็นส่วนตวั การเรียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ (แบบเผชิญหนา้กนั) กลุ่มใหญ่ การเรียนทางไกล 
หรือรูปแบบการเรียนรู้ชุมชน 
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7.2 การจดัตารางท่ีลงตวัและมีรูปแบบท่ีเหมาะสม และบุคคลที่เขา้มา
มีส่วนร่วมและหรือขอ้ตกลงในเง่ือนไขการท างาน 

7.3 ระบุเจา้หนา้ท่ีท่ีจ  าเป็น เช่น ผูอ้อกแบบโปรแกรม ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการวางโปรแกรม ผูส้อนหรือผูอ้  านวยการความสะดวกหรือนกัประเมินผลโปรแกรม 

7.4 ก าหนดเจา้หนา้ท่ีภายใน (ทั้งท่ีจ่ายค่าจา้งแบบเตม็เวลาและอาสาสมคัร
ท่ีจา้งชัว่คราว) สามารถวางแผนและควบคุมโปรแกรมหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการแนะน าจาก
ภายนอกองคก์รตามท่ีตกลงกนัไวใ้นเวลาเดียวกนัหรือการแนะน าท่ีเพิ่มเติมเขา้ไปใหม่ 

 8. การเตรียมงบประมาณและการวางแผนการตลาด (Prepare Budgets and 
Marketing Plans) 

8.1 ประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับโปรแกรม สรุปค่าใช้จ่ายส าหรับการ
พฒันาโครงการ ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็และโปรแกรมการประเมินผล เช่น เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 
ค่าใชข้องผูมี้ส่วนร่วม การคิดราคาท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รายจ่ายอนัเน่ืองมาจาก
อุปกรณ์การสอน ราคาในการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

8.2 การก าหนดเงินทุนท่ีใช้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บ
จากผูมี้ส่วนร่วมในโปรแกรม เงินช่วยเหลือจากองคก์ร ทุนจากรัฐบาล 

8.3 การควบคุมสดัส่วนจ านวนคน จากการวิเคราะห์ท่ีช่วยก าหนดภูมิหลงั
และประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม อนัเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการตลาดในเบ้ืองตน้ 

8.4 เลือกและเตรียมการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น แผน่พบั 
แผ่นปลิว  การส่งเป็นจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) บอกรายละเอียดท่ีชดัเจน ว่าใคร อะไร                  
ท่ีไหน ท าไม และอยา่งไรของโปรแกรมท่ีจดันั้นๆ 

8.5 เตรียมจุดมุ่งหมายและการส่งเสริมโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าต่ืนตา
ต่ืนใจ ใชจ่้ายอย่างระมดัระวงั ในกลุ่มเป้าหมายและใชป้ระเภทของการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
ตามท่ีคุณคิดวา่เหมาะสม รวมทั้งกรอบระยะเวลาและค่าใชจ่้าย 

 9. การออกแบบแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้ (Designing Instructional 
Plans) 

9.1 การท าความเขา้ใจให้ชดัเจนในวตัถุประสงค ์และแต่ละส่วนของ              
การสอน 

9.2 เลือกและจดัล าดบัเน้ือหา โดยอยูบ่นฐานของความรู้ของผูมี้ส่วนร่วม
ในโปรแกรม ตลอดจนประสบการณ์ เน้ือหาท่ีมาจากธรรมชาติของผูส้อนท่ีไดเ้ลือกน ามาใช ้
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9.3 เลือกเทคนิคการสอนท่ีมุ่งประเด็นไปสู่ผลลพัธ์ของการเรียนรู้และ
ท่ีคุณสามารถน าไปใชไ้ด ้เช่น ใชก้ารบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเล่าเร่ืองราว เกมส์ การ
วิเคราะห์โดยใชก้ารอุปมาอุปมยั 

9.4  เลือกองคป์ระกอบแต่ละการประเมินในแต่ละส่วนของการสอนท่ีจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมโปแกรมและช่วยให้แน่ใจไดว้่าการสอนจะส่งผลถึงผลลพัธ์ตามท่ี
ตอ้งการ 

10. การจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกและการประสานงาน (Coordinating 
Facilities and On-Site Events) 

10.1 หาส่ิงอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมในการเอ้ือต่อบรรยากาศ
การเรียนรู้และการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์การสอนท่ีเอ้ือต่อการท างาน 

10.2  ดูแลการจดัการและการประสานงานโปรแกรมทั้งหมด เช่น การ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก ผูส้อนและเจา้หนา้ท่ี เคร่ืองมือ และตารางการจดัโปรแกรม 

10.3 สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีเป็นบวกในการเรียนรู้ จากการด าเนินงาน
ของผูมี้ส่วนร่วมในโปรแกรม 

10.4 รวบรวมขอ้มูลส าหรับการประเมินผลของโปรแกรมและจดัให้
มีการส่งเสริมเม่ือมีความตอ้งการ และเม่ือส้ินสุดการประเมินผลโปรแกรม 

10.5 การใหย้อมรับผูมี้ส่วนเขา้ร่วมในโปรแกรม เช่น การใหป้ระกาศนียบตัร 
มีการฉลองและขอบคุณเจา้หนา้ท่ีและผูมี้ส่วนร่วมส าหรับการมีส่วนในการจดัโปรแกรม 

10.6 การมีเง่ือนไขท่ีผกูมดัหลงัจากโปรแกรมส้ินสุด เช่น การเก็บวสัดุ 
อุปกรณ์ แบบฟอร์มการบริหารงานท่ีสมบูรณ์ รวมทั้งด าเนินการสอบถามเพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังาน 

11. การรายงานการประเมินผลโครงการ (Communicating the Value of the 
Program) 

11.1 เตรียมโครงการเพื่อการส่งรายงงาน (ยกตวัอย่างเช่น ส่งรายงาน
ให้กบันกัหนงัสือพิมพเ์พื่อเผยแพร่ น าเสนอกบัส่ือสารมวลชนต่างๆ โปสเตอร์ การจดันิทรรศการ) 
เพื่อน ามาปราศรัยถึงหนา้ท่ีต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และค านึงถึงผูรั้บทราบเร่ืองราวต่างๆของโปรแกรม 

11.2 ให้การรับรองรายงานที่ท าข้ึนเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม
กบับุคคล กลุ่มองคก์ร และหรือเผยแพร่สู่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง 

11.3 ติดตามถึงความตอ้งการท่ีเหมาะสมกับบุคคล กลุ่มบุคคล โดยมี
การตอบค าถามท่ีชดัเจนหรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโปรแกรมนั้นๆ 
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จากองค์ประกอบในการจ ัดโครงการทั้ ง  11 ขั้นตอนน้ี คาฟฟาเรลลา 
(Caffarella, 1994) ไดก้ล่าวว่า กุญแจส าคญัอยูท่ี่มีความยดืหยุน่ในการน าไปใชใ้นแต่ละขั้นตอนทุก
กระบวนการในการวางแผนรูปแบบน้ีมีพื้นฐานมาจากสมมติฐานท่ีผ่านการสังเคราะห์จากการใช้
โปรแกรมการศึกษาท่ีมุ่งไปถึงสภาพการเรียนรู้จากความจริงของผูมี้ส่วนร่วมในโครงการและการ
เรียนรู้ท่ีมีผลในการเปล่ียนแปลงผูมี้ส่วนร่วม โปรแกรม องคก์ร และหรือเร่ืองประเด็นทางสังคม
เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันาโปรแกรม    

 
จากแนวคิดท่ีกล่าวน้ีจะเห็นว่า  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบจะมี

แนวคิดการพฒันาโปรแกรมโดยเนน้ในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างพื้นฐานในการวางแผน การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการ การจดัท าแนวคิดในการท าโครงการ (โปรแกรมการเรียนรู้) 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการของโปรแกรม มีการพฒันาวตัถุประสงค์ของโครงการ ค านึงถึง
ขอ้จ ากดัในดา้นบุคคลและสถาบนั คดัเลือกและจดัล าดบัความส าคญัของแนวคิดเพื่อจดัโปรแกรม
ใหมี้ความยดืหยุน่ เพื่อสามารถถ่านโอนการเรียนน าเป็นฐานขอ้มูลในการก าหนด เลือกรูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากร ในการน าโปรแกรมไปใช้
ปฏิบติั มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลกระทบ และผลส าเร็จ เพื่อรายงานผลและ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ต่อไป ตามภาพท่ี 2 การสังเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบของ Boyle และ Caffarella  
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ภาพท่ี 2 การสงัเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบของ Boyle และ Caffarella   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัของบอยเออล์ การสังเคราะห์ขึน้ใหม่ หลกัของ คาฟฟาเรลลา 

1. การสร้างพื้นฐานปรัชญาในการ
วางแผน 

1. การส ารวจสภาพปัญหา 1. การสร้างพื้นฐานในการวางแผน 
 

2. การวเิคราะห์สถานการปัญหาและ
ความตอ้งการ 

2. การวิเคราะห์ความตอ้งการในการ
เรียนรู้ 

3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
โปรแกรมของกลุ่มเป้าหมาย 

3.  การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ 

2. แนวคิดในการจดัท าโครงการ 

4. ระดบัความรู้ ปัญญา สถานะทางสังคม                
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะมีส่วนร่วม 

4. การวางแผนการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 

3 .  การคัด เ ลือกและการจัดล าดับ
ความส าคญัของแนวคิด 
 

5. แหล่งขอ้มูลเพื่อการพิจารณา
ก าหนดวตัถุประสงค ์

5 .  ก า ร เ ลื อ ก แ ผนก า ร เ รี ย น ท่ี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ให้ เ ห ม า ะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4 .  ก ารพัฒนาวัต ถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

6. ขอ้จ ากดัในดา้นบุคคลและสถาบนั 

6. การแสวงหาวิทยากรและแหล่งการ
เรียนรู้ 

7. เกณฑส์ าหรับการจดัล าดบั
ความส าคญั 

7. การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
แกปั้ญหา 

8. ความยดืหยุน่ของแผนโปรแกรม 

8. การสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล 

9. การไดรั้บความเห็นชอบเชิงกฎหมาย
และการสนบัสนุนจากอ านาจ                         
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

9 .  ค ว า มส าม า ร ถ ใ นก า ร เ ช่ื อ ม
ความสัมพนัธ์กบัผูส้อน 

5.  การจัดเตรียมการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ 
 
 

10. การเลือกและด าเนินการกิจกรรม
การเรียนรู้ 

10. การส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

6.การสร้างแผนการประเมินผล 
 
 

11. การเลือกรูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

11. การประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และ
บทบาทหนา้ท่ีของคณะผูจ้ดั 
 
 

12. การใชป้ระโยชนจ์ากการ
ประชาสัมพนัธ์ 

1 2 .  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสู่การปฏิบติั 

8. การเตรียมงบประมาณและการ
วางแผนการตลาด 
 
 

13. การไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร 

9. การออกแบบแผนการเรียนการ
สอน 
 
 

14. การประเมินประสิทธิภาพ
ผลส าเร็จ ผลกระทบ 

10. การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก
และการประสานงาน 
 
 

15. การประชาสัมพนัธ์และการ
รายงานผลของโครงการ 

11 .  การรายงานการประ เ มินผล
โครงการ 
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5.  แนวคดิในการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้การพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ี ใช้แนวคิดจากการ

สังเคราะห์ทฤษฎี Andragogy ของ Knowles กบัปรัชญา “คิดเป็น” ของ ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ และ
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
5.1  ทฤษฎี Andragogy ของ Knowles 

โลกในยุคปัจจุบนัเป็นโลกยุคใหม่ท่ีมีสังคมและเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของ
ความรู้ ในองคก์รท่ีประสบความส าเร็จลว้นแต่มีบุคลากรซ่ึงจดัว่าเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ 
ความมีปัญญาและมีความสามารถกา้วทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาของโลก ในแวด
วงธุรกิจท่ีต่างแข่งขนัและในเร่ืองการให้บริการ ในหน่วยงานราชการท่ีรับต่อแต่น้ีความพึงพอใจ
ของประชาชนถือเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ ความเป็นผูรู้้งาน รู้คนของบุคลากรในองคก์รนั้นๆมี
ความส าคญัยิ่งต่ออนาคตและความอยูร่อด ปัจจุบนัการจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์
คือกลยุทธ์หน่ึงในการพฒันาความเป็นผูรู้้งาน รู้คนให้กบับุคลากรโดยตรงและเป็นตวัเสริมสร้าง
เข้ียวเล็บให้กับหน่วยงานโดยออ้ม ซ่ึง วุฒิพล สกลเกียรติ (2546: 272) ได้กล่าวถึง การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นภารส าคญัท่ีนกัพฒันา ทรัพยากรมนุษยต์อ้งรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้
ทั้งที่เป็นการศึกษา การฝึกอบรมและการพฒันา เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปพฒันาตนเอง  
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และน าไปปรับใชก้บัชีวิตประจ าวนั ใน
สังคมและในองคก์รได ้ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ Andragogy เป็นทฤษฎีท่ีช่วยให้นกัพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ใจถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ วุทธิศกัด์ิ โภชนุกูล (2550) ไดอ้า้ง
ถึงความเชื่อเบ้ืองตน้ของทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ Andragogy ซ่ึงเป็นศาสตร์และศิลป์ใน
การช่วยเหลือใหผู้ใ้หญ่เรียนรู้ คือ 

1. บุคคลมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง (Unique) นั่นคือบุคคลมีความแตกต่าง 
(Individual differences) 

2. คนตอ้งการพฒันาไปในทางท่ีดีตามศกัยภาพ (Potential) ของตน 
3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในของผูเ้รียน (Internal Process) บุคคล 

ภายนอกเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ ตวัผูเ้รียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้โดย
ส้ินเชิง และ 

4. บุคคลตอ้งการช้ีน าตนเอง (Self-directing) 
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ความเช่ือเบ้ืองตน้ต่างๆ เหล่าน้ีน าไปสู่สมมติฐานและทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ Andragogical Model สมมติฐานต่างๆ เหล่าน้ีนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถน าไปใช้
เป็นกรอบในการคิดออกแบบ “รูปแบบของประสบการณ์การเรียนรู้” (Design of learning 
experience format) เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบับริบทแวดลอ้ม และคุณสมบติัของผูเ้รียนผูใ้หญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการท่ีจะรู้ (The need to know) 
 ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และผูใ้หญ่จะเรียนรู้ต่อเม่ือเขาตอ้งการ

จะเรียน เน่ืองจากผูใ้หญ่นั้นเขา้ใจตนเองและรู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตดัสินใจ
ของตนเองได ้ซ่ึงก่อนการเรียนรู้ผูใ้หญ่มกัตอ้งการจะรู้ว่า เพราะเหตุใดหรือท าไมจึงจ าเป็นจะตอ้ง
เรียนรู้ จะไดรั้บประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้และจะสูญประโยชน์อะไรถา้ไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงเหล่านั้น 
ผูใ้หญ่จึงมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงที่ตอ้งการเรียนรู้และพึงพอใจมากกว่าจะให้ผูอื้่นมา
ก าหนดให้ Tough (อา้งถึงใน วุฒิพล สกลเกียรติ, 2546: 111) พบว่าเม่ือผูใ้หญ่จะเรียนอะไร
บางอย่างดว้ยตนเองเขาจะตรวจสอบดูว่าผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเรียนรู้มีมากนอ้ยเพียงใด 
และถา้ไม่ไดเ้รียนแลว้ผลจะเป็นเช่นใด ตามหลกัการหน่ึงของการศึกษาผูใ้หญ่ที่มอบให้เป็น
หน้าท่ีของผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) ต่อการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งช่วยเหลือผูเ้รียนใหไ้ดรั้บรู้ถึง
ความตอ้งการรู้ อย่างน้อยท่ีสุดผูอ้  านวยความสะดวกอาจช้ีให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ท่ีจะช่วย
แกไ้ขประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูเ้รียนหรือคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
เขายกระดบัการรับรู้ ความตอ้งการรู้ นั้นอาจจะเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองสมมติข้ึนก็ได ้และสามารถ
ท าให้ผูเ้รียนไดค้น้พบช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง ณ จุดท่ีเขาเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบั ณ จุดท่ีเขาตอ้งการ
จะเป็นในอนาคต ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ระบบประเมินบุคลากร (personnel appraisal systems) 
การหมุนงาน (job rotation) การประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นวิเคราะห์ (diagnostic 
performance assessments) เป็นตน้ 

 กล่าวไดว้่า ความตอ้งการรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่นั้น จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนผูใ้หญ่
เล็งเห็นว่า การเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริง และตระหนกัว่าการเรียนรู้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ และความสนใจของตนเองได ้

2. ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเอง (Self concept) 
ในกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีจะช้ีน าตนเองมากกว่าท่ีจะให้

ผูส้อนเป็นผูช้ี้น าเป็นการรับรู้เปล่ียนแปลงไป (changes in self-concepts) จากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปสู่
การช้ีน าตนเอง (self-directness) เพิ่มข้ึน อมรรัตน์ จันทวงศ์ (2549) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-directed learning) ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (humanism) ซ่ึงมี
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ความเช่ือเร่ืองความเป็นอิสระและความเป็นตวัของตวัเองของมนุษย ์และเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมา
พร้อมกบัความดี สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่าง  
ไม่มีขีดจ ากดั มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นแนวคิดว่า มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพ และมี
ความโนม้เอียงท่ีจะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเอง มนุษยส์ามารถรับผดิชอบพฤติกรรมของ
ตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนท่ีมีค่า  ซ่ึง(อ้างถึงในสรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2552) ได้กล่าวถึง
คุณลกัษณะของผูเ้รียนผูใ้หญ่ท่ีมีการเรียนรู้แบบช้ีน าตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Knowles ว่าควร
มีลกัษณะ 9 ประการ คือ  

2.1 มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลในด ้านความคิด และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหว่างการเรียนโดยผูส้อนเป็นผูช้ี้น า ไม่ข้ึนกบั
ผูใ้ด และเป็นผูท่ี้สามารถควบคุมและน าตนเองได ้

2.2  มีแนวคิดว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ข้ึนกบัผูใ้ด 
และเป็นผูท่ี้สามารถควบคุมและน าตนเองได ้

2.3  มีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน เพื่อท่ีจะให้บุคคล 
เหล่านั้นเป็นผูส้ะทอ้นให้ทราบถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนของตนเอง
รวมทั้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น ตลอดจนการไดรั้บความช่วยเหลือกลบัจากบุคคลเหล่านั้น 

2.4  มีความสามารถในการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
โดยการร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.5  มีความสามารถในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้จากความ
ตอ้งการ ในการเรียนรู้ของตนเองโดยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถประเมินผลส าเร็จได ้

2.6 มีความสามารถในการเช่ือมความสัมพันธ์กับผู ้สอนเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ หรือค าปรึกษา 

2.7 มีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหล่งวิทยาการท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

2.8  มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการต่างๆ มีความคิดริเร่ิม และมีทกัษะการวางแผนอยา่งดี และ 

2.9  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบ
ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
   กล่าวได้ว่า  มโนทัศน์ของผูเ้รียนผูใ้หญ่นั้นต้องการท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากกว่าและการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะการแนะแนวมากกว่าการสอน บทบาทของผูส้อนควรจะเป็น
การเขา้ไปมีส่วนร่วม อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) มากกว่า ควรสร้างบรรยากาศ
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ในการเรียนรู้ การยอมรับฟังและยอมรับในการแสดงออก ทศันคติและความรู้สึกนึกคิดท่ีจะช่วย
ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ได ้

3. ประสบการณ์ของผูเ้รียน (Learner’s experience) 
ประสบการณ์ชีวิตมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ เพราะผูใ้หญ่

มีประสบการณ์มากกว่า และผูใ้หญ่สะสมประสบการณ์เพิ่มข้ึน เป็นการขยายฐานท่ีจะเช่ือมโยงถึง
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ โดยมีประสบการณ์เดิมเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 
Sahaunion (2552) ไดอ้า้งถึง ผูใ้หญ่มีประสบการณ์มากกวา่เดก็ในหลายดา้น ซ่ึงสะสมไวด้ว้ยวิธีการ
แตกต่างกนัมาตั้งแต่เด็ก ยิ่งอายุมากข้ึนก็ยิ่งสะสมประสบการณ์มากยิ่งข้ึน นบัเป็นแหล่งท่ีมีคุณค่า
มากส าหรับการเรียนรู้เร่ืองประสบการณ์น้ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่หลายประการ คือ ผูใ้หญ่
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณ์กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นการขยายโลกทศัน์ของผูใ้หญ่ให้
กวา้งมากข้ึน ดงันั้นผูใ้หญ่จึงเป็นแหล่งวิทยาการส าคญัในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีประสบการณ์เดิม
เป็นพื้นฐานและสามารถน าประสบการณ์เดิมนั้นไปเก่ียวโยงหรือสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆได ้
จึงท าให้ประสบการณ์ใหม่มีความหมายมากข้ึนและผูใ้หญ่มีลกัษณะฝังแน่นกบัความเคยชินหรือ
ประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา จึงท าให้ผูใ้หญ่เปล่ียนแปลงอะไรไดย้าก สอดคลอ้งกบั วุฒิพล สกล
เกียรติ (2546: 113) ไดช้ี้แนะว่า วยัของผูใ้หญ่มีช่วงกวา้งประสบการณ์ท่ีไดรั้บจึงมากมายแตกต่าง
จากวยัเด็ก นอกจากนั้ นผูใ้หญ่ยงัมีความหลากหลายมากกว่า เช่น ภูมิหลงั ลกัษณะการเรียนรู้ 
(learning style) แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความสนใจและเป้าหมาย ดงันั้นส่ิงตอ้งเนน้เป็นอยา่งยิง่ใน
การศึกษาผูใ้หญ่ก็คือ การตั้งอยูบ่นกลยทุธ์ในการเรียนการสอนผูใ้หญ่ท่ีร ่ ารวยไปดว้ยประสบการณ์
อนัเป็นทรัพยากร ท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ จุดเน้นอีกประการหน่ึงของการศึกษาผูใ้หญ่ คือ การใช้
เทคนิคประสบการณ์ (Experience technique) คือ การใชเ้ทคนิคท่ีจะดึงประสบการณ์ของผูเ้รียน
ออกมาใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) สถานการณ์สมมุติ (Simulation 
Experience) กิจกรรมการแกปั้ญหา(Problem-solving activities) การใชก้รณีตวัอยา่ง (Case method) 
และการทดลอง (Laboratory methods)  

จะเห็นไดว้่า  บทบาทของประสบการณ์ของผูเ้รียนนั้นท าให้ผูใ้หญ่มีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลยิง่อายมุาก ประสบการณ์กจ็ะยิง่แตกต่างมากยิง่ข้ึน ดงันั้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนผูใ้หญ่ควรค านึงถึงทั้งในดา้นของความแตกต่างระหว่างบุคคล และขอ้ดีของ
การมีประสบการณ์ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ซ่ึงง่ายต่อการจดัฝึกอบรม 

4. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (readiness to learn) 
ผูใ้หญ่พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเห็นว่าการเรียนรู้มุ่งไปที่ชีวิตประจ าวนั 

(life-centered) หรือเนน้ท่ีงานการแกปั้ญหา (task-centered)มากกวา่ ซ่ึงแตกต่างกบัเดก็ท่ีมีแนวโนม้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 40 

ในการท่ีจะเรียนรู้โดยอาศยัเน้ือหาวิชา เรียนตามหลกัสูตร ตามขอ้บงัคบัของผูส้อนแต่ผูเ้รียนผูใ้หญ่
จะยอมรับ และสนใจกิจกรรมการเรียนรู้เม่ือเห็นว่าการเรียนรู้นั้นๆจะช่วยให้ผูเ้รียนท างานไดดี้ข้ึน 
หรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้วุทธิศกัด์ิ โภชนุกลู (2550) ไดก้ล่าวถึงความพร้อมท่ีจะเรียนรู้จะ
เป็นจากภารกิจพฒันาการ (developmental task) ถา้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตรงกบัปัญหาและ
สถานการณ์จริงของผูเ้รียน ผูเ้รียนยอ่มมีความพร้อมในการเรียนรู้สูง เกิดเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ี
จะสอน (teachable moment) ผูเ้รียนย่อมเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sahaunion 
(2552) ซ่ึงไดอ้า้งถึงการสอนผูใ้หญ่มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และรับส่ิงต่างๆได ้ถา้ผูเ้รียนเกิดความ
ตอ้งการ ส่วนในการสอนเด็กนั้นมกัจะก าหนดว่าเด็กควรจะตอ้งเรียน (ought to) ในส่ิงนั้นส่ิงน้ี
เพราะคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับอนาคตของเด็กต่อไป โดยมิได้ค  านึงถึงความตอ้งการของ
เด็กในขณะนั้น ซ่ึงความพร้อมของผูใ้หญ่อาจสร้างไดโ้ดยมิตอ้งรอคอยให้พฒันาข้ึนมาเอง คือ มี
วิธีการกระตุน้ในรูปแบบของการกระท า อาจจะในลกัษณะของความมุ่งหวงัในระดับสูง และ
กระบวนการวินิจฉัยตนเองช่วยท าให้ผูใ้หญ่ไดพ้ฒันาตนเอง ซ่ึงเรียกว่า “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” 
(achievement motives) 

สรุปไดว้่า  ผูเ้รียนผูใ้หญ่จะพร้อมและยอมรับในการเรียนรู้ เม่ือเช่ือว่าการ
เรียนรู้จะช่วยท าให้ท างานไดด้ีข้ึน หรือช่วยให้พฒันาตนเองไดม้ากข้ึน และสามารถน าไป
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้การจดัหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนของผูเ้รียนผูใ้หญ่ จึงควร
จะอาศยัสถานการณ์ต่างๆรอบตวั เพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหา
ในชีวิตของผูเ้รียนได ้

5. เป้าหมายการเรียนรู้ (Orientation to learning) 
เป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่นั้น ผูใ้หญ่จะเรียนรู้เพื่อใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริงในทนัที ใชใ้นชีวิตจริง (problem-centered/life-centered and immediacy of application)    
วุฒิพล สกลเกียรติ (2546: 113) ไดอ้ธิบายถึง การน าไปสู่การเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้น การมีจุดเน้นท่ี
ต่างกนัในการน าไปสู่การเรียนรู้ระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ กล่าวคือ เด็กใช้เน้ือหาวิชาเป็นศูนยก์ลาง 
ผูใ้หญ่ถูก    จูงใจให้เขา้มาเรียนเม่ือผูใ้หญ่รับรู้ว่า การเรียนรู้ท่ีเป็นความรู้ใหม่ ความเขา้ใจใหม่ 
ทกัษะ ค่านิยมและทศันคติ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถา้ถูกน าเสนอภายใตบ้ริบทของการ
น าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิต จุดน้ีเป็นจุดส าคญัท่ีควรน าการเสริมแรง (reinforcement) มาใช ้ซ่ึงสอดคลอ้ง 
กบั สุรเชษฐ  เวชชพิทกัษ ์(2552) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี 

5.1 ปฐมนิเทศหรือให้การอบรมผูส้อนผูใ้หญ่ สภาพการเ รียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างจากเด็กซ่ึงผูส้อนควรไดรั้บการฝึกอบรม นิเทศให้เขา้ใจถึงความแตกต่างรวมทั้ง
ค  านึงถึงผูเ้รียนเป็นหลกั และช่วยใหผู้ใ้หญ่เรียนมากกวา่มุ่งสอนเน้ือหาวิชาการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 41 

5.2  หลักสูตรการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นประโยชน์การน าไปใช้จริง 
เน่ืองจากผูใ้หญ่มีแนวโนม้ยดึการแกปั้ญหาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้มากกวา่เน้ือหาวิชาการ และ 

5.3  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ควรยึดปัญหาเป็นหลกั
และกระบวนการแกปั้ญหาเป็นหลกั นอกจากน้ีผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดด้ีกว่าในบรรยากาศที่มีการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งกายภาพ เช่น การจดัแสงสว่าง และอุณหภูมิของห้องให้พอเหมาะ มี
การจดัท่ีนั่งท่ีเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัไดอ้ย่าง
สะดวก มีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิด ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละคน มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั มีอิสรภาพ และการสนบัสนุนให้มีการแสดงออกและมี
ความเป็นกันเอง มากกว่าบังคับด้วยกกเกณฑ์ต่างๆ ผู ้เ รียนผู ้ใหญ่ก็จะปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม และยอมรับปรับตนเองใหเ้ขา้กบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆได ้ 

จะเห็นไดว้่า  การน าไปสู่การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ส่วนมากมีการเรียนรู้
โดยอาศยัปัญหาเป็นศูนยก์ลาง หรือเพื่อน าความรู้ไปแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัได ้และผูใ้หญ่จะ
เรียนรู้ได้อย่างดียิ่งในบรรยากาศแวดล้อมท่ีเป็นกันเอง ไม่มีความรู้สึกถูกบังคบัโดยระเบียบ
กฎเกณฑ์ ซ่ึงผูส้อนจ าเป็นท่ีจะเขา้ใจในแนวทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อท่ีจะไดห้าแนวทางการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีจะน ามาสอนและสามารถออกแบบการเรียนรู้ใหต้รงกบัประสบการณ์การเรียนรู้
ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ได ้

 6. แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation) 
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้นจะมีความพร้อมท่ีเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้และ

พึงพอใจมากกว่าจะให้ผูอ่ื้นมาก าหนดให้ และมกัจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตนเอง
มากกว่าแรงจูงใจภายนอก Tough (อา้งถึงใน สุรเชษฐ เวชชพิทกัษ,์ 2552) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ โดยวิธีการสมัภาษณ์เพื่อท าความเขา้ใจถึงแรงจูงใจท่ีท าใหผู้ใ้หญ่เขา้ร่วมโครงการ
ศึกษาต่อเน่ือง ซ่ึงพบว่าผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่เกือบทุกคนมิไดเ้ขา้เรียนดว้ยเหตุผลจูงใจเพียงอยา่งเดียว 
แต่มีแรงจูงใจหลายอยา่งประกอบกนั ผูเ้รียนผูใ้หญ่ส่วนมากเขา้เรียนเพราะมีความตอ้งการท่ีจะน า
ความรู้ทกัษะไปใช ้ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่บางคนรู้ว่าตนเองจะตอ้งท าหรือไดรั้บมอบหมายงานใหม่ท่ี
ตอ้งใชท้กัษะใหม่ๆ และผูใ้หญ่บางคนเขา้เรียนเพราะตอ้งการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้ น Lieb (อ้างถึงใน สุจินดา ม่วงมี, 2548: 30-31) ได้
เสนอแนะขอ้แนะน า 4 ประการ ส าหรับผูส้อนผูเ้รียนผูใ้หญ่ในการสนับสนุนผูเ้รียนให้เรียนรู้ได ้                
ดีข้ึน ดงัน้ี 

6.1 การสร้างแรงจูงใจ ผูส้อนตอ้งสร้างความคุน้เคยกบัผูเ้รียนเพื่อการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการ เช่น ก าหนดความรู้สึก และน ้ าเสียงท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ และเป็นกนัเองต่อ
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ผูเ้รียน, ก าหนดส่ิงที่เกี่ยวขอ้งในการรับสัมผสัของผูเ้รียน ให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมเน่ืองดว้ย
คนเรา จะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดภายใตภ้าวะความเครียด หรือความกดดนัท่ีระดบัต ่า-ระดบักลาง ถา้ระดบั
ความเครียด หรือความกดดนัในการเรียนสูง จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ส่ือวสัดุการเรียนท่ี
ใช้ควรจดัให้ชดั สบายตา มีส่วนช่วยลดภาวะความเครียดหรือความกดดนัไดอ้ย่างหน่ึง การ
วางแผนให้มีระยะเวลาส าหรับหยดุพกับ่อยๆ แมแ้ต่การหยดุพกัเหยียดขา แขน ล าตวั สัก 2 นาทีก็
สามารถช่วยลดภาวะความเครียด หรือความกดดนัเช่นกนั ช่วงการบรรยายควรให้มีการหยุดพกั
ทุกๆ 45-60 นาที แต่ถา้สถานการณ์การเรียนการสอนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัมาก การหยุดพกั 
สามารถยืดไปหลงัจากการเรียนการสอน 60-90 นาทีแลว้ เป็นตน้ และการก าหนดความง่ายความ
ยากของบทเรียน หรือกิจกรรมการเรียนก่อนล่วงหนา้และวางแผน ช่วงการใหร้างวลั หรือแรงเสริม
ผูเ้รียนในการสะสมความส าเร็จ รวมทั้งการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ท่ีเป็นการเฉพาะเร่ือง
ไม่ใช่เร่ือง ทัว่ ๆ ไป 

6.2 การให้แรงเสริม (Reinforcement) เ ป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นมากใน
กระบวนการเรียนการสอน การให้แรงเสริมเป็นตัวกระตุ้นการแสดงออก และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม หรือถูกตอ้ง แรงเสริมโดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ แรงเสริมทางบวก และแรงเสริมทางลบ 
กล่าวคือ แรงเสริมทางบวก โดยทัว่ไปจะใชก้บัทกัษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพฤติกรรม ถา้พฤติกรรมท่ีดีก็
ใหร้างวลัดว้ยการชมพดูยกยอ่งและอ่ืนๆ เพื่อเสริมพฤติกรรมนั้นใหมี้ต่อๆไป ส่วนแรงเสริมทางลบ
นั้ นโดยทั่วไปแล้วมีการใช้แรงเสริมทางลบในการสอนทักษะใหม่ เพื่อพยายามเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ผลการของการใชแ้รงเสริมทางลบ คือ การหดหายนั่นคือ ผูส้อนใชแ้รงเสริมทางลบ 
จนกระทัง่พฤติกรรมท่ีไม่ดีหายไป อย่างไรก็ตามผูส้อนควรพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมดว้ยการ
ประยุกต์ใชแ้รงเสริมทั้งทางบวกและทางลบใหต้ั้งอยูบ่นพื้นฐานความคิดท่ีดี เพื่อช่วยผูเ้รียนผูใ้หญ่
จ าในส่ิงท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียน หรือสนใจอยู ่

กล่าวไดว้่า  แรงจูงใจของผูเ้รียนผูใ้หญ่ที่ดีนั้นควรสร้างจากแรงผลกัดนั
ภายใน เช่น ความตอ้งการเพิ่มความพึงพอใจในงาน การเขา้ใจตนเอง (Self-esteem) ฯลฯ จะช่วยท า
ให้ผูเ้รียนผูใ้หญ่มีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน แต่แรงจูงใจภายนอก เช่น งานท่ีดี การไดรั้บ
การสนบัสนุน เงินเดือนสูงก็เป็นส่ิงที่จะช่วยเสริมให้ผูเ้รียนผูใ้หญ่มีเป้าหมายในการเรียนรู้
เพิ่มข้ึนอีกเช่นกนั 
    โดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ Andragogical Model นั้นพอท่ีจะ
สรุปไดด้งัประเดน็ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้ว่าส่ิงท่ีก าลงัเรียนอยู่นั้นเรียนไปท าไม พวกเขาควรไดรั้บ
การบอกกล่าวถึงผลท่ีมีต่อพวกเขาโดยตรง เช่น การสร้างหลกัสูตรการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้น                 
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ตวับทเรียนนั้นจึงควรเร่ิมตน้ด้วยการเน้นให้เห็นประโยชน์ในการสร้างทีมงาน ซ่ึงผูใ้หญ่รู้และ
สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงในงาน 

2. ผูใ้หญ่มีคลงัประสบการณ์ท่ีสะสมมาตลอดชีวิต เปรียบเสมือนขมุทรัพยเ์พื่อ
การเรียนรู้ต่อเน่ือง ผูเ้รียนผูใ้หญ่จะดึงเอาประสบการณ์ท่ีเคยมีมาประกอบการเรียนรู้ในหัวขอ้นั้นๆ 
ซ่ึงทฤษฎีของ Knowles ท าใหท้ราบว่า ผูใ้หญ่เขา้มาเรียนพร้อมประสบการณ์การท างานท่ีมีมาก่อน 
และมีความคาดหวงัท่ีจะใชป้ระสบการณ์เหล่านั้นร่วมไปในกระบวนการเรียนรู้ เน้ือหาจึงควรถูก
ออกแบบไวใ้ห้ผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมโดยชวนให้ระลึกถึงวิธีท่ีผูเ้รียนเคยใชแ้กปั้ญหาในอดีต และ
เสนอแนะวิธีการท างานเป็นทีมท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

3. ผูใ้หญ่เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาแบบลงมือท าจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผูใ้หญ่            
ไม่ชอบวิธีท่องจ า เช่นการออกแบบเกมแกปั้ญหาดว้ยการตดัสินใจเป็นทีมภายใตส้ถานการณ์จ าลอง
ท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 

4. ผูใ้หญ่ตอ้งการใชค้วามรู้และทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้มาทนัที ความทรงจ าจะลดลง
ถา้เก็บไวน้านโดยไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงตรงตามหลกัทฤษฎีของ Knowles ท่ีกล่าวว่า ความรู้ท่ีไดค้วรถูก
น าไปใชท้นัที 

 
ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ (2544: 65-68) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบของประสบการณ์การ

เรียนรู้ (design of learning experience format) สามารถออกแบบใหแ้ตกต่างกนัเพื่อตอบสนองความ
แตกต่างของวตัถุประสงคข์องโครงการการศึกษาผูใ้หญ่ (andragogical approach in adult education 
program) บริบทแวดลอ้ม และคุณสมบติัของผูเ้รียนผูใ้หญ่ซ่ึง ชยัฤทธ์ิ ไดใ้ห้อา้งถึง Model ของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี Knowles เสนอให้เป็นแม่แบบของการออกแบบท่ี Knowles เรียกว่า 
Organic Model มี 7 ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีความส าคญัทั้งส้ิน การปฏิบติัตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความเช่ือเบ้ืองตน้ของ Andragogy ทุกประการดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง เป็นการแสดงการยอมรับในเอกลกัษณ์ 
(uniqueness) ของผูเ้รียนผูใ้หญ่แต่ละบุคคล แสดงความยินดีท่ีไดรู้้จกัและยอมรับในความแตกต่าง
และความเป็นตนของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล 
ความรู้สึกน้ีจะพฒันาต่อไปเป็นความรู้สึกเคารพซ่ึงกนัและกนั (mutual respect) เป็นความรู้สึก
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (mutual trust) ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อไปคือกลา้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2. จดัโครงสร้างทางกายภาพหอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ ขนาดของ
โตะ๊และเกา้อ้ีเหมาะกบัผูใ้หญ่ นัง่สบาย การจดัโตะ๊และเกา้อ้ี หลีกเล่ียงการจดัแบบหอ้งบรรยาย ตอ้ง
จดัให้อยู่ในลกัษณะลอ้มวงคุยกนั เพื่อเอ้ือต่อการส่ือสารแบบสองทางของสมาชิกทุกคน ขณะพูด 
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ทุกคนไดม้องเห็นผูพู้ด ทั้งน้ีเพื่อมุ่งกระตุน้ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนผูใ้หญ่สะสม
ติดตวัมา 

3. ผูส้อนอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง ตาม
ความเช่ือเบ้ืองตน้ของ Andragogy ท่ีผูใ้หญ่มีความตอ้งการท่ีจะน าตนเอง นัน่คือผูเ้รียนผูใ้หญ่บอกวา่
ตอ้งการส่ิงใดไดแ้ละถา้หากติดขดัผูส้อนตอ้งช่วยแนะน าวิธีการหรือเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน การท่ีผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุความตอ้งการของตนเอง มีขอ้ดีแรกคือ ศกัด์ิศรีของมนุษย ์
ท่ีไดร้ะบุความตอ้งการของตนเอง ขอ้ดีต่อมาคือ เกิดความมุ่งมัน่ผูกพนัต่อเป้าหมายท่ีตนเองเป็น             
ผูก้  าหนด 

4. ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนก าหนดวตัถุประสงคท่ี์เป็นจริงได ้(Practical objective) 
ในทางการศึกษาในการเขียนความตอ้งการให้อยู่ในรูปของวตัถุประสงค์การศึกษาท่ีเหมาะสม 
ผูเ้รียนผูใ้หญ่บางคนอาจสามารถเขียนไดเ้อง หากติดขดั ผูส้อนตอ้งช่วยแนะน าและใหค้วามสะดวก 
ขอ้ดีของการท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาของตนเอง กเ็ช่นเดียวกนัขอ้ดีของการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง คือ ภูมิใจในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องตนเอง และความผกูพนั
มุ่งมัน่และการยอมรับในส่ิงท่ีตนระบุเอง 

5. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกวิธีการเรียนรู้ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ชอบและมัน่ใจท่ีจะกระท า หากติดขดัผูส้อนตอ้งแนะทางเลือก ช่วยบอกขอ้ดี ขอ้จ ากดัของแต่ละ
วิธีการเรียนรู้ ให้การตดัสินใจให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้ตนเอง 
ท่ีจะช้ีน าตนเองของผูใ้หญ่และเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชป้ระสบการณ์เดิมมาใชใ้นการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

6. ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผูส้อนเป็นพี่เล้ียงเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจ เม่ือติดขดัหรือตอ้งการความช่วยเหลือ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูส้อนมีโอกาสเรียนรู้จากกนั 
และกนั 

7. ประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นระยะ เพื่อให้ผูเ้รียน
ตดัสินใจในการกระท าของตนเองตามกิจกรรมการเรียนรู้ได ้ถา้จ าเป็นตอ้งดดัแปลงหรือยืดหยุ่น 
ส าหรับการประเมินในขั้นสุดทา้ยเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากท่ีผูเ้รียนจะทราบว่าตนเองถึงจุดหมายท่ี
ตนก าหนดไวแ้ลว้หรือยงั ยงัขาดอีกเท่าไร การประเมินตนเอง (self-assessment หรือ self-evaluation)              
ขั้นน้ี จะมีขอ้ดีท่ีกลายเป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการหรือความขาดของผูเ้รียนดว้ยตนเองอีกคร้ัง ถา้
ยงัไปไม่ถึงจุดหมายท่ีตอ้งการ ผูเ้รียนทราบว่าขาดอีกเท่าไรผูเ้รียนจะเป็นผูร้ะบุความขาดหรือความ
ตอ้งการเอง ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเรียนต่อไป ท าใหว้งจรของระบบการเรียนรู้จากขั้นตอนท่ี 7 
ยอ้นไปบรรจบเป็นขั้นตอนท่ี 3 (re-assessment of learning need) กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน
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ผูใ้หญ่จึงเกิดอย่างต่อเน่ืองดว้ยการช้ีน าตนเอง สมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยผ์ูใ้หญ่สอดคลอ้งตาม
แนวทางมนุษยนิยมไดเ้ป็นอยา่งดี 

จะกล่าวไดว้่า การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Andragogy ของ 
Knowles ตามทฤษฎี Organic Model สามารถตอบสนองความเช่ือเบ้ืองตน้ของ Andragogy และ
มนุษยนิยมไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนั้นยงัเป็นแม่แบบท่ีนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถเลือก
บรรจุเน้ือหา และวิธีการ เทคนิคท่ีหลากหลายไดต้ามความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
ตามสภาพบริบทแวดลอ้มและคุณสมบติัของกลุ่มผูเ้รียนผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ และบริหารจดัการความแตกต่าง  ในดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นความ
เขา้ใจ (understanding) ดา้นทกัษะ (skill) ดา้นทศันคติ (attitude) และดา้นคุณค่า (value)  ซ่ึงองคก์ร
สามารถน าไปประยกุตแ์ละปรับใชใ้นองคก์รใหเ้กิดการพฒันาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

 
การประยุกต์ใช้ Andragogy 
ชิดชงค ์ไดท้  าการวิจยัโดยใช ้Andragogy in Practice Inventory (API) เพื่อ

ศึกษาว่านกัการศึกษาจะสามารถส่งเสริม Self-directed Learning ไดอ้ยา่งไร โดยการสอบถามอาจารย ์          
จากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาพบวา่ผูส้อนสามารถส่งเสริม Self-directed Learning ไดโ้ดย 

1) ใหผู้เ้รียนพึ่งพาผูส้อนนอ้ยลงเร่ือย ๆ 
2) ช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจวิ ธีการใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

(Learning resources) โดยเฉพาะประสบการณ์ของผูอ่ื้นและใหมี้การตอบสนองในท านองเดียวกนั 
3) ช่วยให้ผูเ้รียนระบุความตอ้งการเรียนรู้ (define learning need) ถึงการ

ช่วยใหเ้ขา้ใจสมมติฐานเชิงจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความตอ้งการ (needs)นั้น ๆ 
4) ช่วยผูเ้รียนให้เพิ่มความรับผิดชอบในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียน 

การวางแผน และประเมินความกา้วหนา้ 
5) รวบรวมว่าควรจะเรียนอะไร โดยเช่ือมโยงกับปัญหาส่วนตัว ความ

ตระหนกัและระดบัความเขา้ใจ 
6) ส่งเสริมผูเ้รียนไดต้ดัสินใจเองในการเลือกประสบการณ์การเรียน 
7) กระตุน้ใหรู้้จกัใชม้าตรการในการตดัสินใจต่างๆ 
8) ส่งเสริม problem-posing และ problem-solving 
9) ส่งเสริมให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเอง (self-concept) ในฐานะ

เป็นผูเ้รียน / ผูก้ระท า 
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10) เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การมีส่วนร่วม การเป็นตน้แบบ และ
การใชส้ัญญาการเรียนรู้ 
    

การใช้ Andragogy ในการพฒันาทรัยพากรมนุษย์ 
1) สร้างบรรยากาศแบบผูใ้หญ่ (adultness) โดยการใหแ้ต่ละแผนกเป็นตวัเอก 
2) สร้างกลไกต่างๆ ให้เกิดการวางแผนร่วมกนั (โดยการตั้งคณะกรรมการ 

กลุ่มท างานท่ีมีพลงัอ านาจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง/ตดัสินใจ) 
3) วิเคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ (ให้มีการใชเ้ทคนิคการประเมินตนเอง 

(self-assessment technique เพื่อพิจารณาสมรรถนะของตนเอง) 
4) สร้างวตัถุประสงคข์องโครงการ(ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาจเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ไดเ้ม่ือจ าเป็น) 
5) ออกแบบกิจกรรมเพือ่การเรียนรู้ (ส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งวทิยาการท่ีมีอยูใ่นกลุ่ม) 
6) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (ใน HRD จะเน้นผูร่้วมประชุมเขา้ใจหลกัการ

ของ Andragogy) 
7) ประเมินโครงการ 
 
ปรัชญา “คดิเป็น” ของ ดร.โกวทิ วรพพิฒัน์ 
คิดเป็น เป็นกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนจากหลกัการและแนวคิดของ ดร.โกวิท 

วรพิพฒัน์  อา้งถึงใน ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ (2550, 12-16) นกัการศึกษาไทย ท่ีกล่าวไวว้า่ “การจดัการ
ศึกษาตอ้งการสอนคนใหคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น” 

คิดเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีคนเราน ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยต้อง
แสวงหาขอ้มูลของตนเอง ขอ้มูลของสภาพแวดลอ้มในชุมชน และขอ้มูลทางวิชาการ แลว้น ามา
วิเคราะห์หาทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเหมาะสม มีความพอดีระหวา่งตนเองและสงัคม 

คิดเป็น มีความเช่ือว่า มนุษยทุ์กคนตอ้งการความสุข แต่ความสุขของแต่ละคน
แตกต่างกนั เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น เพศ วยั สภาพสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
วิถีชีวิต ซ่ึงท าให้ความตอ้งการและความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ดงันั้น การท่ีบุคคลจะอยูไ่ด้
อย่างเป็นสุขในสังคม จะตอ้งเป็นผูคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็นนั้น จะตอ้งน าขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ประการ มาประกอบในการคิด คือ ขอ้มูลดา้นตน้เอง 
ขอ้มูลดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลดา้นวิชาการ โดยเราจะตอ้งชัง่น ้ าหนกัดูว่า ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือ
มากกวา่หรือมีผลดีมากกวา่น ามาตดัสินใจโดยอาศยัการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3 หลกัการของการคิดเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : อุ่นตา  นพคุณ (2546) 
     

หลกัการของการคิดเป็น  
1. คิดเป็น เช่ือว่า  สังคมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจก่อให้เกิดปัญหา ซ่ึง

ปัญหานั้นสามารถแกไ้ขได ้
2. คนเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด โดยใช้ข้อมูลมา

ประกอบการตดัสินใจอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง สงัคม และวิชาการ 
3. เม่ือไดต้ดัสินใจแกไ้ขปัญหาดว้ยการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบทั้ง 3 ดา้นแลว้

ยอ่มก่อใหเ้กิดความพอใจในการตดัสินใจนั้น และควรรับผดิชอบต่อการตดัสินใจนั้น 
4. เน่ืองจากสังคมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดตดัสินใจจึงอาจจะตอ้ง

เปล่ียนแปลงปรับปรุงใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
    

ลกัษณะของคนคดิเป็น 
คนเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะประสมกลมกลืนกับสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งราบร่ืน การท่ีคนเราคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนจะประสมกลมกลืนกบัสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างราบร่ืนตลอดเวลานั้นย่อมเป็นไปได้ยาก แต่เราอาจจะท าให้ตวัเราและสังคม
ส่ิงแวดลอ้มประสมกลมกลืนกนัไดเ้ท่าท่ีแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะสามารถ โดยการ 

1. ปรับปรุงตวัเราใหเ้ขา้กบัสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้ม 
2. ปรับปรุงสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัตวัเรา และ 

ขอ้มูลดา้นสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้มูลดา้นวชิาการ ขอ้มูลดา้นตนเอง 
     คิดเป็น 
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3. ปรับปรุงทั้งตวัเราและสังคมส่ิงแวดลอ้มทั้งสองดา้นใหป้ระสมกลมกลืนซ่ึง
กนัและกนั 

4. หลีกสงัคมและส่ิงแวดลอ้มนั้นไปสู่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัตน
ดงันั้นคนคิดเป็น จะมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั 8 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 

 4.1  มีความเช่ือวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงธรรมดา สามารถแกไ้ขได ้
 4.2  การคิดท่ีตอ้งใชข้อ้มูลหลายๆดา้น (ตนเอง สังคม วิชาการ) 
 4.3  รู้วา่ขอ้มูลเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 4.4  สนใจท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลอยูเ่สมอ 
 4.5  รู้วา่การกระท าของตนมีผลต่อสงัคม 
 4.6  ท าแลว้ ตดัสินใจแลว้ สบายใจ และเตม็ใจรับผดิชอบ 
 4.7  แกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัอยา่งมีระบบ 
 4.8 รู้จกัชัง่น ้ าหนักและตัดสินใจหาทางเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยม 

ความสามารถสถานการณ์หรือเง่ือนไขส่วนตวั และระดบัความเป็นไปไดข้องทางเลือกต่างๆ 
    
กระบวนการเรียนรู้เพือ่น าไปสู่การคดิเป็น 

1. ขั้นส ารวจปัญหา เม่ือเกิดปัญหา ยอ่มตอ้งเกิดกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
2. ขั้นหาสาเหตุ เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อท าความเขา้ใจใน

ปัญหานั้น และน ามาวิเคราะห์ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอ้ยา่งไร มีอะไรเป็นองคป์ระกอบของปัญหา
บา้ง โดยสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจมากจาสาเหตุ 3 ดา้น คือ 

2.1 สาเหตุจากตนเอง เช่น พื้นฐานชีวิต ครอบครัว อาชีพ การปฏิบติั ฯลฯ 
2.2 สาเหตุจากสงัคม เช่น บุคคลท่ีอยูแ่วดลอ้ม ความเช่ือ ประเพณี ฯลฯ 
2.3 สาเหตุจากการขาดวิชาการ ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

3. ขั้นวิเคราะห์ เม่ือไดท้างเลือกแลว้จึงตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาในทางท่ีมีขอ้มูลต่างๆ
พร้อมดา้นตนเอง สังคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห์ 

4. ขั้นตดัสินใจ เม่ือไดท้างเลือกแลว้จึงตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาในทางท่ีมีขอ้มูลต่างๆ
พร้อมสมบูรณ์ท่ีสุด 

5. ขั้นตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เม่ือตัดสินใจเลือกทางใดแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในขอ้มูลเท่าท่ีมีขณะนั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ขั้นปฏิบติัในการแกปั้ญหา ในขั้นน้ีเป็นการประเมินผลพร้อมกนัไปดว้ย ถา้ผลเป็นท่ี
พอใจก็จะถือว่าพบความสุข หรือ คิดเป็น แต่ถา้ไม่พอใจหรือผลออกมาไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคิดไว้
หรือขอ้มูลเปล่ียน ตอ้งเร่ิมตน้กระบวนการคิดแกปั้ญหาใหม่ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2546) 
 
ภาพท่ี  4  กระบวนการคิดเป็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546) 

 
กล่าวไดว้า่ การจดัการศึกษาเพื่อใหค้นคิดเป็นนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือ

พื้นฐานจากการแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้  ท่ีอาศยัพื้นฐานขอ้มูลดา้นตนเอง ขอ้มูลดา้น
วิชาการ ขอ้มูลดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยการวิเคราะห์และตดัสินใจเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมแลว้น าสู่การปฏิบติั โดยมีเกณฑค์วามพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล  

จากการศึกษาทฤษฎี Andragogy ของ Knowles  กบัปรัชญาคิดเป็นของ ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงสรุปไดว้่า  ทฤษฎี  Andragogy  ของ Knowles  สรุปไดว้่าผูใ้หญ่มีการ
เรียนรู้ไดดี้ และประสบผลส าเร็จได ้คือ มีความตอ้งการและความสนใจในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

สังคม วิชาการ ตนเอง 

ความสุขของปัญหา 

พอใจ ไม่พอใจ
ข อ ง
ปัญหา 

หาทางแกปั้ญหา 

ปฏิบติั 

ประเมินผล 
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กับชีวิต  การวิเคราะห์จากประสบการณ์ การท่ีผูใ้หญ่เป็นผูน้ าตนเอง ตลอดจนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  ประกอบกบัปรัชญาคิดเป็นของท่าน ดร.โกวิท  
วรพิพฒัน์  ท่ีผูใ้หญ่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นั้น จะตอ้งเป็นกระบวนการคิดเพื่อตดัสินใจ  โดยใช้
ขอ้มูล  3  ดา้น คือ ขอ้มูลตนเอง  ขอ้มูลดา้นวิชาการ และขอ้มูลดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 3 ดา้น 
มาวิเคราะห์ตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ข เพื่อน าสู่การปฏิบติั มาสังเคราะห์ขั้นตอนการคิดเป็น ของ 
ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์ และขั้นตอน Andragogy  ของ Knowles   
 
ภาพท่ี  5  การสงัเคราะห์ขั้นตอนการคิดเป็นและขั้นตอนของโนลส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2546 

ขั้นตอนคิดเป็น ขั้ น ต อน ท่ี สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ึ น ใ ห ม่
วางแผน 

ขั้นตอน Andragogy 

1. การสร้างบรรยากาศในการเรียน 

2. พฒันาโครงสร้างใหเ้กิด 

1. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
ร 

3. วิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง 

1. ขั้นส ารวจปัญหา 4. ส ารวจปัญหา 

2. หาสาเหตุของปัญหา 5. ขั้นหาสาเหตุของปัญหา 

3. ขั้นวิเคราะห์หาทางเลือกใน 6 .  ก าหนดวัต ถุประสงค์ในการ
แกปั้ญหา 

4. ขั้นตอนการเลือกแกปั้ญหา 7. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกวิธีการ
แกปั้ญหา 

5. ขั้นตดัสินใจไปสู่การปฏิบติั 8.  ตัดสินใจด า เ นินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

6. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

6. ขั้นปฏิบติัในการแกปั้ญหา 9. ประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ 

7. ประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ 
 
 

2. พฒันาโครงสร้างใหเ้กิด 
ร 

3. วิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง 
ร 

4. ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์เป็นจริง 
 
 

5. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกวิธีการ
เรียนรู้ 
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6. ความหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

โดยการ 
6.1 ผสมผสานหลกัสูตร – ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
6. 2 ผสมผสานกระบวนการสอน/กระบวนการเรียนรู้/ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมอนัดีงาม

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความสามารถทางสติปัญญา 
การบูรณาการทางการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัน าความรู้ไปผสมผสานกนั ฝึกให้

รู้จกัใชเ้หตุผลและการน าไปประยกุตใ์ช ้เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
   

เหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ดา้นจิตวิทยา ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลาย เกิดการน ามาใชไ้ดใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
ดา้นสังคมวิทยา ผูเ้รียนตอ้งการทกัษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกนั จึงจะสามารถ

น ามาใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 
ดา้นบริหาร 
1) แกปั้ญหาดา้นการขาดแคลนบุคลากร 
2) แกปั้ญหาความซ ้าซอ้นของเน้ือหาวิชา 
3) ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

 
แนวคดิ/ทฤษฎ ี
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัปรัชญา

การศึกษาแบบ Progressivism ของ John Dewey ไดแ้ก่ การศึกษาคือชีวิต: คนตอ้งศึกษาตลอดชีวิต 
(ความรู้มากมายมหาศาล) เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การเรียนโดยการแกปั้ญหาส่งเสริมร่วมมือการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สร้างเสริมการอยูร่่วมกนัในวิถีประชาธิปไตย 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ในดา้น Cognitive ท่ีใช ้Constructivism Approach หลกั
ส าคญัของ Constructivism คือ ผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้เอง ครูเป็นผูช่้วย โดยจดัหาขอ้มูลข่าวสารท่ีมี
ความหมายใหแ้ก่ผูเ้รียน หรือใหโ้อกาสผูเ้รียนไดค้น้พบดว้ยตนเองและเป็นผูล้งมือกระท า 

2) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel 
เนน้ความส าคญัของการเรียนรู้อยา่งมีความเขา้ใจและมีความหมาย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียน
ไดเ้ช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียน 
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3) การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง 
การน าส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั
เพราะวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การเตรียมผูเ้รียนให้สามารถน าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตทั้งในดา้นประกอบอาชีพ และการแกปั้ญหาต่างๆ 
    

ลกัษณะส าคญัของการบูรณาการ 
การบูรณาการท าไดห้ลายระดบั โดยเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ของวิชาต่าง ๆ 

(บูรณาการหลกัสูตร) กระบวนการเรียนรู้ (บูรณาการกระบวนการเรียนการสอน) พฒันาการทาง
ความรู้และพฒันาการทางจิตใจ (จิตพิสัย) เน้นทั้งความรู้ และเจตคติ ค่านิยม ความสนใจ 
สุนทรียภาพความรู้ และการกระท า เนน้ทั้งความรู้และทกัษะพิสัยส่ิงที่เรียนในโรงเรียนกบัส่ิงท่ี
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนตอ้งมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิต 
สามารถน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหสู้งข้ึน 
  

หลกัการจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจดัได ้2 ลกัษณะ คือ 
1) การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) เป็นการบูรณาการที่เกิดข้ึน

ภายในขอบเขตของเน้ือหาเดียวกนั วิชาท่ีใชห้ลกัการบูรณาการภายในวิชาเดียวกนัมากท่ีสุด คือ วิชา
ภาษาหรือกระบวนการทางภาษา ซ่ึงประกอบดว้ยการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เน่ืองจากมี
ความเก่ียวพนักนัหลายแบบ นอกจากวิชาภาษาแลว้ วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
กใ็ชห้ลกัการเช่ือโยงภายในวิชาได ้

2) การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) เป็นการเช่ือมโยงหรือรวม
ศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาข้ึนไปภายในหัวเร่ือง (Theme) เดียวกนั เป็นการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ความเขา้ใจและทักษะในศาสตร์ หรือความรู้ในวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาข้ึนไป เพื่อ
แกปั้ญหา หรือการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะ
ระหว่างวิชาต่าง ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียงผวิเผินและมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัชีวิตจริงมากข้ึน 

การจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 ลกัษณะนั้น สามารถจดัเป็นรูปแบบของการบูรณาการ (Models 
of Integration) ได ้4 รูปแบบ คือ http ://partal.in.th/inno-Kereen2/pages/1764/ 

1) การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) เป็นการบูรณาการทีเกิดข้ึน
ภายในขอบเขตของเน้ือหาเดียวกนั วิชาท่ีใชห้ลกัการบูรณาการภายในวิชาเดียวกนัมากท่ีสุด คือ วิชา
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ภาษา หรือกระบวนการทางภาษา ซ่ึงประกอบดว้ยการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เน่ืองจากมี
ความเก่ียวพนักนัหลายแบบ นอกจากวิชาภาษาแลว้ วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
กใ็ชห้ลกัการเช่ือมโยงภายในวิชาได ้

2) บูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) ครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปสอนต่างวิชากนั ต่าง
คนต่างสอน แต่ตอ้งวางแผนเพื่อสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเร่ือง/ความคิดรวมยอด/ปัญหา
เดียวกนั ระบุส่ิงท่ีท าร่วมกนัและตดัสินใจร่วมกนัว่าจะสอนหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอดและปัญหา
นั้น ๆ อยา่งไร ในวิชาของแต่ละคน ใครควรสอนก่อน-หลงั งานหรือการบา้นท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียน
ท าจะแตกต่างกนัไปในแต่ละวิชา แต่ทั้งหมดจะตอ้งมีหวัเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาร่วมกนั การ
สอนแต่ละวิชาจะเสริมซ่ึงกนัและกนัท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหวา่งวิชา 

3) บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การจดัการเรียนการ
สอนตามรูปแบบน้ีคลา้ยกบับูรณาการแบบขนาน กล่าวคือ ครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปสอนต่างวิชากนั มา
วางแผนเพื่อสอนร่วมกนั โดยก าหนดว่าจะสอนหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกนั ต่างคน
ต่างแยกกนัสอนตามแผนการสอนของตน แต่มอบหมายให้ผูเ้รียนท างานหรือโครงการร่วมกนั ซ่ึง
จะเช่ือมโยงความรู้สาขาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัจนสร้างช้ินงานได ้ครูแต่ละวิชาก าหนดเกณฑ์เพื่อ
ประเมินผลช้ินงานของผูเ้รียนในส่วนวิชาท่ีตนสอน 

4) บูรณาการแบบขา้มวิชา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) ครูท่ี
สอนวิชาต่าง ๆ ร่วมกนัวางแผน ปรึกษาหารือ ก าหนดหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกนั 
จดัท าแผนการสอนร่วมกันแลว้ร่วมกันสอนเป็นคณะ (Team) โดยด าเนินการสอนผูเ้รียนกลุ่ม
เดียวกัน มอบหมายงาน/โครงการให้นักเรียนท าร่วมกัน ครูทุกวิชาร่วมกันก าหนดเกณฑ์เพื่อ
ประเมินผลช้ินงานของผูเ้รียนร่วมกนั 
 

ขั้นตอนและวิธีการ 
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งการบูรณาการภายในวิชาและบูรณาการ

ระหวา่งวิชา มีหลกัการเช่นเดียว โดยมีขั้นตอนและวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1)  การวางแผนและการประเมินผลการสอนแบบบูรณาการ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์หลกัสูตรและเลือกหัวเร่ือง (Theme) ระดมพลงัสมองของครู/
ผูเ้รียนก าหนดโครงการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ก าหนดหัวเร่ือง (Topic) ให้แคบลง (หาความสัมพนัธ์ของ
ความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
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ขั้นที ่2  การพฒันาหวัเร่ือง 
1. ก าหนดเวลาในการสอนให้เหมาะสมโดยค านึงถึงปฏิทินปฏิบตัิงานของ

โรงเรียน 
2. ก าหนดวตัถุประสงค ์โดยระบุความรู้ดว้ยความสามารถท่ีตอ้งการจะให้เกิดแก่

ผูเ้รียน 
3. สร้างวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงให้ผูเ้ รียน

คาดการณ์ถึงความส าเร็จขั้นตน้ 
ขั้นที ่3  แหล่งขอ้มูล 
1. ก าหนดแหล่งขอ้มูลเพื่อช่วยใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการได ้
2. ตวัอยา่งแหล่งขอ้มูล 
3. สมาชิกในกลุ่ม 
4. ผูป้กครอง 
5. การออกไปส ารวจ 
6. การบริการชุมชน 
7. การพฒันาส่ือในเชิงพาณิชย ์
8. เทคโนโลย ี
9. ผูส้อนจากแหล่งอ่ืนๆ 
10.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ ผูใ้หค้  าปรึกษา 
11.  แหล่งขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ขั้นที ่4  การพฒันากิจกรรมการเรียน 
1. สร้างกิจกรรมขา้มวิชาในหลกัสูตร 
2. การติดต่อกบัแหล่งขอ้มูล 
3. ขอ้เสนอในการพิจารณากิจกรรม 
4. การก าหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน 
5. การใชป้ระโยค 2-3 ประโยค เพื่อใหเ้ห็นภาพรวม 
6. การก าหนดส่ือการเรียนการสอน 
7. การตดัสินใจด าเนินการเรียนการสอน 
8. เตรียมส่ือเพื่อจดักิจกรรม 
9. ออกแบบวิธีการวดัผลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
10.  การตดัสินใจท างานร่วมกนัเป็นทีมของครูการจดักิจกรรม 
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ขั้นที่ 5  การสร้างกิจกรรมใหมี้ความต่อเน่ืองกบัการพฒันากิจกรรม 
1. สามารถเปล่ียนแปลงและแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
2. ด าเนินการตามวตัถุประสงคโ์ดยตลอดบทเรียน (Unit)  
3. ผูส้อนตอ้งพบกนัเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าและก ากบัการด าเนิน

กิจกรรม 
ขั้นที ่6  การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
1.   ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองได ้
2.   ครูสามารถก ากบัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนโดนตลอด 
3.   ครูสามารถน าการวดัผลแบบหลากลายมาใชป้ระเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
ขั้นที ่7  การประเมินผลกิจกรรม 
1.   ผูเ้รียนสามารถประเมินผลกิจกรรมโดยรวม เช่น มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินกส็ามารถใหค้  าแนะน าปรึกษาในการพฒันากิจกรรม 
2.   ครูสามารถบอกจุดอ่อนจุดเด่นของกิจรรม 
3.   ครูจะตอ้งจดบนัทึกความเปล่ียนแปลงกิจกรรม เพื่อท่ีปรับปรุงและน าไปใช ้             

ภายหนา้ 
ขั้นที ่8  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลกิจกรรมเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
1.   รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
2.   การเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
กล่าวโดยสรุปวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ี

เช่ือมโยงความรู้ คุณธรรม ความคิด หลกัสูตร ผสมผสานกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง เพื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้โดยองคร์วม ทั้งดา้นพทุธพิสยั จิตนิสยั และทกัษะพิสัย 
 
ตอนที ่2  การพฒันาคุณภาพชีวติ 

คุณภาพชีวิตมีความส าคญัทั้งต่อบุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนด
สร้างข้ึน และขวนขวายให้ไดม้าดว้ยตวัของมนุษยเ์อง นอกจากนั้นยงัเป็นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีจะ
ท าให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยอ่มมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตใหดี้ข้ึนในทุก ๆ ดา้นอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้
สุขภาพอนามยั คุณธรรม จริยธรรม การพกัผอ่นหยอ่นใจ การรับขอ้มูลข่าวสาร การพึ่งตนเอง และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56 

การมีส่วนร่วม ในลักษณะเช่น เขาย่อมมีความสามารถในการปรับปรุงทั้ งตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่า หรือประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได ้
อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนประเทศท่ีมีประชากรไม่มีคุณภาพชีวิต จะประสบกบัปัญหาความ
ล่าชา้ หรือความลม้เหลวในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพ ความมัน่คง และ
ความปลอดภยัของประเทศดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่ในการปรับปรุง
พฒันาประชากรท่ีดอ้ยคุณภาพใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการ ทั้งน้ี
คุณภาพชีวิตจึงมีความส าคญัทั้งต่อบุคคลและสังคมอย่างยิ่ง โดยผูมี้คุณภาพชีวิตจะช่วยให้ตนเอง
และสงัคมมีลกัษณะดงัน้ี 

บุคคลจะมีการด ารงชีวิตในแนวทางท่ีดี  ใชว้ิธีการอนัชอบธรรมในการสนองความ
ตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของตน โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น 

บุคคลจะมีการสร้างสรรคพ์ฒันา คิดปรับปรุงตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ 

บุคคลจะมีภูมิปัญญา เหตุผล และวิธีการแห่งสนัติในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความส าคัญของตนเอง ผู ้อ่ืน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหก้ารอยูร่่วมกนัในสงัคมมีปัญหาและความขดัแยง้นอ้ย 
บุคคลจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวและสังคมใหมี้ความสงบสุข มีความเจริญกา้วหนา้

มีเสถียรภาพ ความปลอดภยั ความเป็นปึกแผน่มัน่คง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 
  คุณภาพชีวิตมีมุมมองท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างกันหลายมิติ ข้ึนอยู่กับวฒันธรรม 
ศาสนา สถานท่ี เวลา สังคม หรือชุมชนของแต่ละประเทศ จึงท าให้มีการก าหนดคุณลกัษณะของ
คุณภาพชีวิตที่แตกต่างหรือสอดคลอ้งกันไปตามความเหมาะสมของสังคม หรือชุมชน ทั้ งใน
ระดับประเทศ และปัจเจกบุคคลความหมายของคุณภาพชีวิตนั้ น มีนักวิชาการ ผูเ้ ช่ียวชาญ
ต่างประเทศใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
     นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2540: 65) ไดส้รุปไวว้า่ คุณภาพชีวิตหมายถึง สภาพการด ารงชีวิต
ที่บุคคลเกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดร้ับการตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นต่าง ๆ สนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายอย่างเหมาะสมกบัสภาพและฐานะของ
ตน ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนความสุขทางจิตใจท่ีจะช่วยให้บุคคลยอมรับและยกย่องจากผูอ่ื้น เกิดความ
ภาคภูมิใจและการนบัถือตนเอง คิดและท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นตน้ 
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  ผาสุก มุทธเมธา (2540: 72-73) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตหมายถึงสภาพการด ารงชีวิตท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัภาพ อยูใ่นกรอบและระเบียบ
แบบแผนวฒันธรรมท่ีดีงามตามมาตรฐานท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
  สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล ; และคนอ่ืน ๆ (2540: 24) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพ
ชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ทั้งใน
ดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสาน
การรับรู้ของบุคคล ในดา้นร่างกาย จิตใจ ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม 
ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน 
  ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543: 57) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถ
ด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาใหแ้ก่สังคม เป็นชีวิตท่ีมี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถด าเนินชีวิตท่ีชอบธรรม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
ค่านิยมของสังคม สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ตลอดจนการแสวงหาส่ิงท่ีตนปรารถนาให้ไดม้าอย่าง
ถูกตอ้งภายใตเ้คร่ืองมือและทรัพยากรท่ีมีอยู ่มีจุดเนน้ 3 ประการ คือ 

1. ดา้นร่างกาย คือ บุคคลตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บการสนองตอบทางดา้นปัจจยัความจ าเป็นพื้นฐานท่ีพอเหมาะ 

2. ด้านจิตใจ คือ บุคคลตอ้งมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตกกังวล มี
ความรู้สึกท่ีเป็นสุขและพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และสภาพแวดลอ้มท่ีดี มี
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

3. ดา้นสังคม คือ บุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตภายใตบ้รรทดัฐาน ค่านิยมทางสังคมใน
ฐานะเป็นสมาชิกไดอ้ยา่งปกติสุข 
 ค าตนั บุญมณี (2545: 14) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพกาย และจิตท่ีดี อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ โดยความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ก่ การมีอาหารบริโภคในจ านวนท่ี
เพียงพอท าให้ร่างกายด ารงอยูไ่ด ้มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีคงทนแขง็แรงถูกสุขลกัษณะ มีเคร่ืองนุ่งห่มตลอดปี 
(โดยเฉพาะฤดูกาล) มีการศึกษา ส าหรับดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การมีอาชีพมัน่คง มีรายไดพ้อเพียง มี
บริการดา้นสาธารณูปโภค มีโอกาสสร้างสรรค ์พฒันาตนเอง มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีอิสระ (ในกรอบของกฎหมายและเป็นธรรม) มีนนัทนาการและการใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์    
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 ชาร์มา (Sharma, 1975: 109-113) อธิบายคุณภาพชีวิตว่าเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นมาก 
ทั้งน้ีเพราะคุณภาพชีวิตหมายถึง เร่ืองของความพึงพอใจอนัเกิดจากการไดรั้บ การตอบสนองความ
ตอ้งการทางจิตใจและสังคม ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถ
ของสงัคมในการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของสมาชิกในสงัคมดว้ย 
  ลิว (Liu, 1975: 12) อธิบายว่า คุณภาพชีวิต เป็นช่ือใหม่ท่ีอยู่ในความคิดเดิม  (Old 
Notion) ทางดา้นจิตพิสัย (Subjective) ใชค้  าว่า อยูดี่ กินดี มีสุข (Well-being) นัน่คือ การเป็นอยูท่ี่ดี
ของคนและตามสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป ส่วนในดา้นบุคคลนั้น คุณภาพชีวิตจะแสดงออกมาในรูป
ของความตอ้งการ (Wants) เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้จะท าใหบุ้คคลนั้น ๆ มีความสุขหรือความ
พอใจ 
  ยเูนสโก (UNESCO, 1978: 89) ไดส้รุปความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตไวว้่า เป็น
ความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพึงพอใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชีวิต ซ่ึงมี
ส่วนส าคญัมากท่ีสุดของบุคคล 
  จากความหมายคุณภาพชีวิตท่ีกล่าวมา ถึงแมว้่าจะไม่มีนิยามใดของคุณภาพชีวิตท่ีท า
ใหเ้กิดการยอมรับอยา่งเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ีเพื่อก าหนดกรอบความหมายใหช้ดัเจนใหส้ามารถวดัและ
ประเมินไดโ้ดยการพิจารณาจากความจ าเป็นพื้นฐานขั้นต ่าท่ีประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดโ้ดย
ไม่เดือดร้อน ดงันั้นการก าหนดความหมายของ คุณภาพชีวิตของประชาชน (People’s Quality of 
lift) จึงหมายถึง ระดบัความเป็นอยู่ของคนในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของ
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีจะบรรลุถึง “ความจ าเป็นพื้นฐาน” (Basic Minimum 
Need) 8 ประการดงัน้ี คือ การมีสุขภาพดี การมีบา้นพกัอาศยัท่ีมัน่คง การไดรั้บบริการดา้นการศึกษา 
ครอบครัวมีความสุขสบาย การมีรายไดเ้พียงพอ การมีส่วนร่วมในการพฒันา การมีคุณธรรม และ
การบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.2  องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
  คุณภาพชีวิตเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายดา้น และสามารถ
พิจารณาไดห้ลายแง่มุม คุณภาพชีวิตเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา สถานท่ี และสภาวะแวดลอ้ม 
คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายดา้นท่ีมารวมกนัเขา้อย่าง
เหมาะสมกลมกลืนกบัการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะท าใหเ้กิดความสุขทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
  ยวุฒัน์  วุฒิเมธี (2524 : 27-28, อา้งถึงใน สมใจ ฉตัรไทย, 2543: 38) ไดช้ี้ให้เห็นว่า
คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองของการด าเนินชีวิตทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความรู้สึก
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ทางดา้นจิตใจ หรือดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงการท่ีจะด ารงตนเป็นผูท่ี้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพ
นั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย  3 ประการ คือ 
  1. องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจ คือ มีกิน มีใช ้ตามสมควรกบัสภาพของตนเอง 
  2. องคป์ระกอบทางดา้นสังคม คือ มีการศึกษา มีคุณธรรม มีภาวะผูน้ า และมีพฤติกรรม
ท่ีสมาชิกในสงัคมปฏิบติัต่อกนั 
  3. องคป์ระกอบทางดา้นการเมือง คือ มีโครงสร้างทางการเมืองท่ีมัน่คง และเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี 
  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะสร้างเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงย่อมเป็นไปไดย้าก เพราะการท่ี
คนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ก็ต่อเม่ือมีความสุขทั้ งร่างกายและจิตใจประกอบกนั ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ถูกกีดกนัในเร่ืองของความคิด ตอ้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ตนเองและสงัคมยอ่มหมายถึงวา่ประชาชนตอ้งมีเสรีภาพในการปกครอง 
  นิศารัตน์  ศิลปะเดช (2540: 85-113) ยงัพิจารณาคุณภาพชีวิตออกเป็น 2 ระดบั ระดบั
จุลภาค (micro level) และระดบัมหภาค (macro level) กล่าวคือ 

1. ระดบัจุลภาค (micro level) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในระดบับุคคลไว้
หลายประการ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ดา้นร่างกายและสติปัญญา ความสมบูรณ์ดา้นจิตใจและอารมณ์ 
ความสมบูรณ์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ความสมบูรณ์ดา้นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 

2. ระดบัมหภาค (macro level) ประกอบดว้ย มาตรฐานความเป็นอยู ่(สุขภาพ การศึกษา
ท่ีอยู่อาศยั  บริการสังคม อาหารและโภชนาการภายในสังคม และรายไดป้ระชาชาติ) ภาวะประชากร 
(ขนาดประชากร อตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการยา้ยถ่ิน ความหนาแน่นประชากร) สังคมและ
วฒันธรรม (ระบบสงัคม ค่านิยม วฒันธรรม ระบบการเมืองการปกครอง) กระบวนการพฒันา (การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การคา้ ระดับการพฒันา ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วม) 
ส่ิงแวดลอ้ม (มลภาวะทางน ้ า อากาศ เสียง และดิน) และทรัพยากร (มนุษย ์ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เทคโนโลย)ี   
  ลิว (Liu, 1975: 12) กล่าววา่องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตประกอบดว้ย 2 
องคป์ระกอบ คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นจิตพิสยั (Subjective Factor) คือ เก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก
ของบุคคล ไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 

2. องคป์ระกอบดา้นวตัถุวิสัย (Objective Factor) คือ สภาพแวดลอ้มของบุคคล ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

  ชาร์มา (Sharma, 1975: 11) ท่ีแบ่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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1. องคป์ระกอบดา้นร่างกาย โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ไดแ้ก่ อาหาร 
น ้ า ท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม 

2. องคป์ระกอบทางดา้นสังคมและวฒันธรรม พิจารณาไดจ้ากคุณภาพและปริมาณ 
เช่นกนั ไดแ้ก่ การศึกษา การมีงานท า บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข สภาพแวดลอ้ม การ
พกัผอ่นหยอ่นใจ ความคิดสร้างสรรค ์
  ยเูนสโก (UNESCO, 1981: 1) ไดช้ี้ให้เห็นว่ามีปัจจยัหลาย ๆ อย่างท่ีสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพ อนามยัและโภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ท่ี
อยูอ่าศยั และการตั้งถ่ินฐาน การมีงานท า ค่านิยม ศาสนา จริยธรรม กฎหมาย และปัจจยัทางจิตวิทยา 
  กล่าวไดว้่า การพฒันาคุณภาพชีวิต มีองคป์ระกอบหลายดา้นรวมกนัอย่างเหมาะสม
กลมกลืนกบัวิถีการด ารงชีวิตภายใตห้ลายองคป์ระกอบ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และทางดา้น
การเมือง ดา้นสุขภาพ ดา้นธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตปั้จจยั 2 ระดบั (นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 
2540)  ไดแ้ก่ ระดบัจุลภาค ซ่ึงมีองคป์ระกอบในเร่ือง ความสมบูรณ์ดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต และในระดบัมหภาค ท่ีประกอบดว้ย
มาตรฐานดา้นสุขภาพ อาหารและโภชนาการ ค่านิยมสงัคม 
 
 2.3. ดัชนีเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  2.3.1  ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติในประเทศ 
   1)  กรมการพฒันาชุมชน : ดชันีความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
    ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอ้มูลในระดบัครัวเรือนท่ีแสดงถึง
สภาพความจ าเป็นของคนในครัวเรือนในดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีไดก้ าหนดมาตรฐาน
ขั้นต ่าเอาไวว้า่คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งไรในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหมี้ชีวิตท่ีดี
และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
    เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐานก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการช้ีวดัว่า คนในแต่ละ
ครัวเรือน ควรมีคุณภาพชีวิตขั้นต ่าในเร่ืองนั้น ๆ ในหว้งระยะเวลาหน่ึง ๆ (ปกติจะก าหนด 5 ปี ตาม
ระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ตามเกณฑท่ี์ก าหนดจึงจะถือว่ามีคุณภาพ
ชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เคร่ืองช้ีวดั จปฐ. ในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 มีตวัช้ีวดั
จ านวน 6 หมวด 42 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    หมวดที ่1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดี) มี 13 ตวัช้ีวดั  ไดแ้ก่
    1. หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการดูแลก่อนคลอด และฉีดวคัซีนครบถว้น 
    2.  หญิงท่ีคลอดลูกไดรั้บการท าคลอด และดูแลหลงัคลอด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 61 

    3.  เดก็แรกเกิดมีน ้าหนกัไม่ต ่ากวา่ 2,500 กรัม 
    4.  เดก็แรกเกิดถึง 1 ปี ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบ 
    5.  เดก็แรกเกิดไดกิ้นนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 4 เดือนแรกติดต่อกนั 
    6.  เดก็แรกเกิดถึง 5 ปี ไดกิ้นอาหารอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
    7.  เดก็อาย ุ6-15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐาน 
    8.  เดก็อาย ุ6-12 ปี ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบ 
    9.  ทุกคนในครัวเรือนไดกิ้นอาหารถูกสุขลกัษณะปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 
    10.  คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
    11.  คนอาย ุ35 ปีข้ึนไป ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    12.  คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที 
    13.  ผูท่ี้มีสิทธ์ิในระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีหลกัประกนัสุขภาพ 
    หมวดที่ 2 มีบ้านอนามัย (ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม) มี 8 ตวัช้ีวดั 
    14.  ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและบา้นมีสภาพคงทนถาวร 
    15.  ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
    16.  ครัวเรือนมีน ้าใชเ้พยีงพอตลอดปี 
    17.  ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนและบริเวณบา้นเป็นระเบียบถูกสุขลกัษณะ 
    18.  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
    19.  ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวิธี 
    20.  ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
    21.  ครัวเรือนมีความอบอุ่น 
    หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษา) มี 7 
ตวัช้ีวดั 
    22. เดก็อายตุ  ่ากวา่ 3 ปีเต็มไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
กบัผูใ้หญ่ในบา้น 
    23.  เดก็อาย ุ3-5 ปีเตม็ไดรั้บการเล้ียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 
    24.  เดก็อาย ุ6-15 ปี ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 
    25. เดก็ท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี ไดเ้รียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 
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    26. เดก็ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และไม่ได้เ รียนต่อมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพ 
    27.  คนอาย ุ15-60 ปี อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยา่งง่ายไดทุ้กคน 
    28.  คนในครัวเรือนไดรั้บรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 5 คร้ัง 
    หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต) มี 3 ตวัช้ีวดั 
    29.  คนอาย ุ18-60 ปี มีการประกอบอาชีพและมีรายได ้
    30.  คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่คนละ 20,000 บาทต่อปี 
    31.  ครัวเรือนมีการเกบ็ออมเงิน 
    หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กบั
ตนเองหรือใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน) มี 6 ตวัช้ีวดั 
    32. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
    33. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี 
    34. คนในครัวเรือนไดป้ฏิบติัตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 
    35. คนอาย ุ6 ปีข้ึนไปทุกคนปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 
1 คร้ัง 
    36. คนสูงอายไุดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
    37. คนพิการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
    หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกนัรักษาสิทธ์ิของ
ตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน) มี 5 ตวัช้ีวดั 
    38. คนในครัวเรือนสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บา้น ต าบล 
    39. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน
หรือทอ้งถ่ิน 
    40.  คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    41.  ครัวเรือนมีคนท่ีมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น/ชุมชน 
    42. คนอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งในชุมชนของตน 
   2)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
    ในปี พ.ศ. 2545 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ไดก้ าหนดแนวคิดในการประเมินการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศข้ึนมา 
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โดยเรียกแนวคิดนั้ นว่า “ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” ความหมายของแนวคิดน้ี สศช. ระบุว่า 
หมายถึง การมีสุขภาพ ท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท าท่ีทัว่ถึง มีรายไดเ้พียงพอต่อการ
ด ารงชีพ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี และอยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการท่ีดี
ของภาครัฐ (2545) สศช. ก าหนดองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 7 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ
อนามยั ความรู้ ชีวิตการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได ้ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และ
การบริหารจดัการท่ีดี อย่างไรก็ตามในการจดัท าตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบท่ีกล่าวมา สศช. จดัท า
เพียง 5 องคป์ระกอบ ส่วนองคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ คือ ชีวิตครอบครัว และการบริหารจดัการท่ี
ดี ไม่ไดจ้ดัท าตวัช้ีวดั ในการสะทอ้นความอยูดี่มีสุขดงัท่ีระบุไวใ้นแนวความคิด ส าหรับตวัช้ีวดัทั้ง 5 
องคป์ระกอบมี 17 ตวัช้ีวดัดงัน้ี 
    ด้านสุขภาพอนามัย มีตวัช้ีวดั 3 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    1.  อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 
    2.  สดัส่วนประชากรท่ีไม่เจบ็ป่วยในแต่ละปี 
    3.  สดัส่วนประชากรท่ีมีหลกัประกนัสุขภาพ 
    ด้านความรู้ มีตวัช้ีวดั 3 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    4.  จ านวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาของประชาชน 
    5.  อตัราการเขา้เรียนหนงัสือของเดก็ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
    6.  ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
    ด้านชีวติการท างาน มีตวัช้ีวดั 2 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    7.  สดัส่วนผูว้า่งงาน 
    8. สดัส่วนแรงงานท่ีมีบริการสวสัดิการและอยูใ่นข่ายครอบคลุมของกองทุน
ประกนัสงัคม 
    ด้านรายได้และการกระจายรายได้ มีตวัช้ีวดั 2 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    9.  สดัส่วนคนยากจนดา้นรายได ้
    10. สมัประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
    ด้านสภาพแวดล้อม มีตวัช้ีวดั 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    11. สดัส่วนครัวเรือนท่ีมีบา้นและท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง 
    12.  สดัส่วนครัวเรือนท่ีมีน ้ าประปาใช ้
    13. สดัส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
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    14.  สดัส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 
    15.  ดชันีคุณภาพแหล่งน ้า 
    16.  สดัส่วนขยะต่อประชากรแต่ละปี 
    17.  สดัส่วนพื้นท่ีป่าไม่ต่อพื้นท่ีทั้งหมด 
  3) รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย 
    ส านกัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย ได้
จดัสร้าง “ดชันีความกา้วหนา้ของคน” (Human Achievement Index-HAI) ข้ึนโดยพฒันามาจาก 
“ดชันีความขดัสน” (Human Deprivation Index-HDI) วตัถุประสงคข์อง UNDP ในการพฒันาดชันี 
HAI เพื่อใชแ้สดงความกา้วหนา้ของการพฒันาคนมากกว่าท่ีจะพิจารณาในเร่ืองความขดัสน นัน่คือ 
ในการมองภาพของผลการพฒันาในเชิงบวกมากกว่าจะมุ่งเน้นท่ีความขาดแคลนขดัสน HAI มี
ลกัษณะเป็นพหุมิติและมีนยัเชิงนโยบายมิติของ HAI มีจ านวน 8 มิติ คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา 
ดา้นการท างาน ดา้นรายได ้ดา้นท่ีอยูอ่าศยั และสภาพแวดลอ้ม ดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชน ดา้น
คมนาคมและการส่ือสารและดา้นการมีส่วนร่วม โดยมีดชันีรวมทั้งหมด 40 ตวั ดงัน้ี 
    ด้านสุขภาพ มีตวัช้ีวดั 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    1.  อายขุยัเฉล่ียแรกเกิด (ปี) 
    2.  อตัราการขาดสารอาหารขั้นแรกเร่ิมในเดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี (%) 
    3.  จ  านวนผูเ้ป็นโรคเอดส์ท่ีเพิ่มข้ึน (ต่อประชากร 100,000) 
    4.  จ  านวนผูป่้วยโรคเครียด โรคจิต ประสาท (ต่อประชากร 1,000) 
    5.  ประชากรมีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา (%) 
    6.  จ  านวนประชากรต่อแพทย ์(คน) 
    ด้านการศึกษา มีตวัช้ีวดั 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    7.  จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ียในประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป (ปี) 
    8.  อตัราการเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (%) 
    9.  อตัราการเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 
    10.  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (%) 
    11.  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 
    12.  จ านวนนกัเรียนต่อครูชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
    13.  จ  านวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (คน) 

    ด้านการท างาน มีตวัช้ีวดั 3 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    14. อตัราการวา่งงาน (%) 
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    15. อตัราการท างานต ่าระดบั (%) 
    16. แรงงานท่ีมีประกนัสงัคม (%) 
    ด้านรายได้ มีตวัช้ีวดั 4 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    17. รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 
    18. การเปล่ียนแปลงรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน (2541 -2543) (%) 
    19. สดัส่วนคนจน (%) 
    20. ครัวเรือนท่ีมีหน้ี (%) 
    ด้านทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีตวัช้ีวดั 4 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
    21. ครัวเรือนท่ีสร้างดว้ยวสัดุคงทนถาวร (%) 
    22. ครัวเรือนในชุมชนแออดัในเขตเมือง (%) 
    23. ครัวเรือนท่ีมีตูเ้ยน็ (%) 
    24. ครัวเรือนท่ีหุงตม้ดว้ยเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า (%) 
 ด้านทีชี่วติครอบครัวและชุมชน มีตวัช้ีวดั 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 25. ครัวเรือนท่ีผูห้ญิงเป็นหวัหนา้ครอบครัว  (%) 
 26. ครัวเรือนท่ีผูสู้งอายเุป็นหวัหนา้ครอบครัว  (%) 
 27. เดก็อาย ุ15-17 ปีท างาน (%) 
 28. การหยา่ร้าง (ต่อคู่สมรส 1,000 คู่) 
 29. คนพิการ (%) 
 30. การแจง้ความคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั (ต่อประชากร 100,000) 
 31. การจบัคุมคดีเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อประชากร 100,000) 
 ด้านคมนาคมและการส่ือสาร มีตวัช้ีวดั 5 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 32. ครัวเรือนท่ีเดินทางไปอ าเภอใกลท่ี้สุดไดส้ะดวกตลอดปี (%) 
 33. จ านวนยานพาหนะส่วนบุคคล (ต่อประชากร 1,000) 
 34. ครัวเรือนท่ีมีโทรทศัน์ (%) 
 35. จ านวนประชากรต่อโทรศพัท ์(คน) 
 36. ประชากรท่ีเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
 ด้านการมีส่วนร่วม มีตวัช้ีวดั 4 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 37. การใชสิ้ทธิเลือกตั้ง (%) 
 38. จ านวนองคก์รชุมชน (ต่อประชากร 100,000) 
 39. ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องคก์รทอ้งถ่ิน (%) 
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 40. ครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน (%) 
   4) กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตวัช้ีวดัในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 ดา้น 45 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 มิติสุขภาพ มีตวัช้ีวดั 28 ตวัช้ีวดั 
 1. ครัวเรือนในชุมชนมีขา้วบริโภคพอเพียงตลอดปี 
 2. น ้ าหนกัและส่วนสูงผูสู้งอาย ุ
 3. ผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลือดูแลตนเองไดใ้นกิจวตัรประจ าวนั 
 4. ผูสู้งอายมีุการออกก าลงักายประจ า 
 5. ผูสู้งอายมีุศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพชุมชน 
 6. โรคความดนัโลหิตสูง 
 7. โรคเบาหวาน 
 8. โรคขอ้ต่าง ๆ 
 9. โรคหอบหืด 
 10. โรคอมัพฤกษ ์
 11. โรคอ่ืน ๆ 
 13. ปัญหาการถ่ายอุจจาระ 
 14. การนอนหลบั 
 15. การเดินและการทรงตวั 
 16. สายตา 
 17. การใชฟั้นบดเค้ียว 
 18. การฟังและการทรงตวั 

 19. การรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง 
 20. มีน ้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคอยา่งพอเพียง 
 21. สุขภาพจิต 
 22. เม่ือมีปัญหามีผูท่ี้ปรับทุกขห์รือพดูคุยได ้
 23. ครัวเรือนในชุมขนมีน ้าบริโภคอยา่งพอเพียง 
 24. ผูสู้งอายไุดรั้บการรักษาเม่ือเจบ็ป่วยในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
 25. ผูสู้งอายไุม่ติดสุรา 
 26. ผูสู้งอายไุม่ติดบุหร่ี 
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 27. มีบตัร สปร. 
 28. มีการตรวจสภาพผูสู้งอายปุระจ าปี 
 มิติด้านการศึกษา  มีตวัช้ีวดั  1  ตวัช้ีวดั 
 29.  เดก็อายคุรบตามเกณฑไ์ดรั้บการศึกษา 
 มิติด้านรายได้  มีตวัช้ีวดั  1  ตวัช้ีวดั 
 30.  ประชากรในชุมชนมีรายไดเ้ฉล่ีย  10,000 บาทต่อปี 
 มิติด้านทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  มีตวัช้ีวดั  1  ตวัช้ีวดั 
 31. ถูกรบกวนจากเสียง  ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง กล่ินเหม็น หรือ
มลพิษทางอากาศ น ้า ขยะ และสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 มิติด้านครอบครัวและชุมชน   มีตวัช้ีวดั  9  ตวัช้ีวดั 
 32. เป็นบุคคลท่ีสังคมยอมรับ 
 33. ประชากรในชุมชนเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
 34. ไดรั้บบริการดา้นสังคม 
 35. ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนไดรั้บบริการสวสัดิการสังคม 
 36. ทุกครัวเรือนมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและปลอดภยัจากยาเสพติด 
 37.  ประชากรในชุมชนไดรั้บสัญชาติไทย 
 38.  ครัวเรือนในชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานถาวรไม่อพยพเคล่ือนยา้ย 
 39.  ครัวเรือนในชุมชนมีขา้วบริโภคพอเพยีงตลอดปี 
 40.  ไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
 มิติการมีส่วนร่วม  มีตวัช้ีวดั  5  ตวัช้ีวดั 
 41.  ครัวเรือนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 
 42.  ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนอยา่งนอ้ย  1  กลุ่ม 
 43.  สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม 
 44.  เป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของหมู่บา้น ชุมชน ต าบล 
หรือกลุ่มอ่ืน ๆ 
 45.  ไดป้ฏิบติักิจกรรมทางศาสนาสม ่าเสมอ 
 
  2.3.2 ขอ้มูลดชันีคุณภาพชีวติของต่างประเทศ 
   คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกใชใ้นฐานะทั้งท่ีเป็นเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัในการพฒันา  ในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายการพฒันานั้นแนวคิดคุณภาพชีวิตเช่ือมโยงกบั
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แนวคิดพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและออสเตรเลีย  ไดผ้สมผสานระหว่าง
แนวคิดคุณภาพชีวิตกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเขา้ดว้ยกนั และในการสร้างกรอบตวัช้ีวดัของประเทศ
เหล่านั้นบางส่วนกมี็การผสมผสานกนั  ส่วนในประเทศแถบเอเชียแนวคิดคุณภาพชีวิตมีแนวโนม้ท่ี
มีการวดัแยกออกมาจากการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  ในบางประเทศ อาทิ ประเทศไทย  ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พยายามท่ีจะผสมผสานแนวคิดและเคร่ืองช้ีวดั
ทั้งสองไวด้ว้ยกนัดงัปรากฏในรายงาน  “ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย: 5ปีหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ”  แต่
ในประเทศมาเลเซียได้มีการแยกการวดัคุณภาพชีวิตออกมาอย่างชัดเจนและจดัท าเป็นรายงาน
ส าหรับเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ  ส าหรับในที่น้ีจะหยิบยกตวัอย่างของกรอบแนวคิดละเคร่ืองช้ีวดั
คุณภาพชีวิตของประเทศมาเลเซีย จากทวีปเอเชีย ประเทศแคนาดาจากทวีปอเมริกา ประเทศสหราช
อาณาจกัร จากทวีปยโุรป และประเทศนิวซีแลนด ์จากทวีปออสเตรเลีย มาน าเสนอ 
   2.3.2.1 คุณภาพชีวิตของประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียไดใ้ห้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตว่าเป็นผลรวมของส่วนประกอบ  10  มิติ  คือ รายไดแ้ละการกระจายรายได ้ การขนส่ง
และการส่ือสาร  สุขภาพ  การศึกษา  ท่ีอยู่อาศยั  ส่ิงแวดลอ้ม  ชีวิตครอบครัว  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม  ความปลอดภยั  สาธารณะ  และวฒันธรรมและการใชเ้วลาว่าง มาเลเซียมีตวัช้ีวดัคุณภาพ
ชีวิตในมิติต่าง ๆ รวมกนั  37  ตวัช้ีวดั  ตวัช้ีวดั  ในแต่ละมิติถูกคดัเลือกจากเกณฑ ์ 3  เกณฑ ์ คือ  
ความส าเร็จของตวัช้ีวดัความสามารถท่ีสะทอ้นมิติเหล่านั้น และการมีขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์  ตวัช้ีวดัมีทิศทางทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ  ตวัช้ีวดัท่ีทิศทางในดา้นบวก  เช่น  อายุขยั
เฉล่ีย (Life  expectancy)  อตัราการอ่านออกเขียนได ้(Literacy  rate)  ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีมีนยัว่าหากค่า
ของมนัเพิ่มข้ึนจะท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน  ขณะท่ีตวัช้ีวดัในเชิงลบมีความหมายว่า หากค่าของมนั
เพิ่มข้ึนจะท าใหคุ้ณภาพชีวิตถดถอยลงไป เช่น อตัราทารกตายคลอด  เป็นตน้ 
 ส าหรับรายละเอียดของดชันีในแต่ละมิติมีดงัน้ี 
 มิติรายได้และการกระจายรายได้ 

1. รายไดต่้อหวั 
2. สมัประสิทธ์ิจีนี 
3. อุบติัการณ์ของความยากจน 
4. มิติการขนส่งและการส่ือสาร 
5. รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส่์วนตวั 
6. ยานยนตด์า้นพาณิชย ์
7. ดชันีการพฒันาถนน 
8. โทรศพัท ์
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9. จ านวนเฉล่ียของหนงัสือพิมพแ์ต่ละวนั 
10. มิติสุขภาพ 
11. อายเุฉล่ียผูช้ายแรกเกิด 
12. อายเุฉล่ียผูห้ญิงแรกเกิด 
13. อตัราทารกตายคลอด 
14. อตัราแพทยต่์อประชากร 

 มิติการศึกษา 
15. อตัราการรู้หนงัสือ 
16. อตัราการเขา้ชั้นอนุบาล 
17. อตัราการเขา้ชั้นมธัยมศึกษา 
18. อตัราการเขา้ชั้นอุดมศึกษา 
19. สดัส่วนครูต่อเดก็ในโรงเรียนประถม 
20. สดัส่วนครูต่อเดก็ในโรงเรียนมธัยม 

 มิติทีอ่ยู่อาศัย 
21. ราคาเฉล่ียของบา้นระดบักลาง ต่อรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน 
22. ร้อยละของบา้นราคาต ่าต่อครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่าทั้งหมด 
23. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน ้ าประปา 
24. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า 

 มิติส่ิงแวดล้อม 
25. ดชันีคุณภาพอากาศ 
26. ดชันีคุณภาพน ้า 
27. ร้อยละของพื้นท่ีป่า 
28. มิติชีวิตครอบครัว 
29. ร้อยละของการหยา่ร้าง 
30. อตัราเกิดอยา่งหยาบ 
31. ขนาดของครัวเรือน 
32. ร้อยละของอาชญากรวยัรุ่น 

 มิติด้านการมส่ีวนร่วมทางสังคม 
33. ร้อยละของผูเ้ลือกตั้งท่ีข้ึนทะเบียน 
34. สมาชิกในองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
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35. จ านวนของสหพนัธ์ท่ีอยูอ่าศยัท่ีข้ึนทะเบียน 
 มิติด้านความปลอดภัยในสาธารณะ 

36. อาชญากรรม 
37. อุบติัเหตุบนถนน 

 มิติด้านวฒันธรรมและการใช้เวลาว่าง 
38. การเป็นสมาชิกหอ้งสมุด 
39. จ านวนผูช้มโทรทศัน์ 
40. จ านวนบา้นท่ีจดัเป็นหอ้งคา้งคืนใหผู้ม้าเยอืน (Domestic Hotel Guests) 

   2.3.2.2  ดชันีคุณภาพชีวิตของประเทศนิวซีแลนด ์
    ในปี ค.ศ.2003 ประเทศนิวซีแลนด์มองว่าคุณภาพชีวิตเป็นภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีดีของสังคมใน 11 มิติ คือ ด้านประชาชน ด้านความรู้และทักษะ ด้านมาตรฐานทาง
เศรษฐกิจของการด ารงชีวิต ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นสุขภาพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเช่ือมโยงทางสังคม 
และดา้นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
    ประเทศนิวซีแลนด ์ใชเ้กณฑใ์นการเลือกดชันีดงัต่อไปน้ี 1) ความเก่ียวขอ้ง
กบัผลลพัธ์ทางสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงหมายถึงดชันีตอ้งมีความถูกตอ้งทางสถิติท่ีใชใ้นการวดั ทั้ง
ในระดบัและเน้ือหาของการเปล่ียนแปลงทางผลลพัธ์ของสังคม และสะทอ้นในส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
2) ไดรั้บการยอมรับและสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในวงกวา้ง 3) มีรากฐานจากการวิจยั 
โดยมีหลกัฐานวา่ดชันีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ 4) สามรถน าไปสู่การจ าแนกแยกแยะ โดยใช ้
อาย ุเพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติ และภาค เพื่อน ามาใชใ้นการเปรียบเทียบได ้5) มีความคง
เส้นคงวา เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์แนวโนม้ 6) มีการใชร้ะเบียบวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ท่ีชดัเจน 
7) ทนัสมยั โดยจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและรายงานไดเ้ป็นระยะและทนัเวลา และ 8) มีความสามารถ
ในการเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
 รายละเอียดของดชันีคุณภาพชีวิตประเทศนิวซีแลนด ์

 มิติประชากร 
1. การเติบโตของประชากร 
2. เช้ือชาติ 
3. อาย ุ
4. ครอบครัวและครัวเรือน 
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 มิติความรู้และทกัษะ 
5. การเขา้เรียนชั้นอุบาลของเดก็วยั 5 ปี และต ่ากวา่ 
6. อตัราเดไซลข์องโรงเรียน 
7. จ านวนนกัเรียนท่ีพกัการเรียนและออกกลางคนั 
8. ระดบัคุณภาพของการศึกษา 
9. การศึกษาของประชากรในชุมชน 

 มิติมาตรฐานเศรษฐกจิของการด ารงชีวติ 
10. รายไดค้รัวเรือน 
11. ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
12. ดชันีราคาอาหาร 
13. รายจ่ายของครัวเรือน 
14. ดชันีภาวะดอ้ยโอกาสทางสังคม 

 มิติการพฒันาเศรษฐกจิ 
15. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
16. การมีงานท า 
17. จ านวนการเติบโตของธุรกิจ 
18. การเปล่ียนแปลงของการคา้ปลีก 
19. จ านวนการก่อสร้างบา้นใหม่ 
20. จ านวนวนัท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้พกัในหอ้งพกั 

 มิติทีอ่ยู่อาศัย 
21. ร้อยละของการมีบา้นอาศยัเป็นของตนเอง 
22. ราคาบา้นและความสามารถในการซ้ือ 
23. ความหนาแน่นในครัวเรือน 
24. จ านวนบา้นท่ีรัฐบาลสร้าง 
25. ความหนาแน่นของท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมือง 

 มิติสุขภาพ 
26. อายขุยัเฉล่ียแรกเกิด 
27. น ้าหนกัทารกแรกเกิด 
28. อตัราการตายคลอด 
29. อตัราหญิงวยัรุ่นอาย ุ13-17 ปีท่ีมีบุตร 
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30. อตัราการเป็นโรคไขส้มองอกัเสบ 
31. อตัราการเป็นวณัโรค 
32. อตัราการเป็นเบาหวาน 
33. อตัราแพทยต่์อประชากร 
34. สุขภาพจิต 
35. การประเมินสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
36. ความถ่ีในการออกก าลงักาย 
37. การสูบบุหร่ี 

 มิติส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
38. การจดัการของเสียและการน ามาใชใ้หม่ 
39. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
40. คุณภาพอากาศ 
41. คุณภาพน ้าในแม่น ้า ทะเลสาบ และทะเล 
42. คุณภาพน ้าด่ืม 
43. มิติส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้าง 
44. ความรู้สึกต่อเมืองท่ีตนเองอาศยัอยู ่
45. พื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
46. ระดบัปัญหาของการเขียนหรือพน่สีท่ีไม่พงึปรารถนาในเขตเมือง 
47. มลภาวะทางเสียง 
48. การจราจรและการขนส่ง 
49. การขนส่งสาธารณะ 

 มิติความปลอดภัย 
50. การรับรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั 
51. ความปลอดภยัของเดก็ 
52. ความปลอดภยัในทอ้งถนน 
53. ระดบัอาชญากรรม 

 มิติความเช่ือมโยงทางสังคม 
54. ความรับรู้คุณภาพชีวิตของประชาชน 
55. ความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
56. ชุมชนเขม้แขง็ 
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57. การส่ือสารโดยใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ 
 มิติสิทธิทางการเมืองและพลเมือง 

58. การยอมรับสนธิสัญญา Waitangi 
59. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
60. อตัราการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
61. ร้อยละของผูห้ญิงท่ีเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

   2.3.2.3 ดชันีคุณภาพชีวิตของประเทศแคนาดา 
    ประเทศแคนาดาจ าแนกคุณภาพชีวิตออกเป็น 9 มิติ ประกอบดว้ย 1) การมี
ส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง 2) สุขภาพ 3) การศึกษา 4) ส่ิงแวดลอ้ม 5) แผนงานและเง่ือนไขทาง
สังคม 6) ชุมชน 7)  ความอยู่ ดีของบุคคล 8) เศรษฐกิจและการจ้างงาน และ 9)  รัฐบาล                               
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

    มิติการมีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง 
1. อตัราการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
2. ความอดกลั้นต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม 

    มิติสุขภาพ 
3. ความพึงพอใจต่อระบบสุขภาพ 
4. อายขุยัเฉล่ีย 
5. อตัราความเครียดและการฆ่าตวัตาย 
6. อตัราการสูบบุหร่ี 

    มิติการศึกษา 
7. ระยะเวลาท่ีใชใ้นระบบการศึกษา 
8. การเขา้เรียนในการศึกษาผูใ้หญ่และโครงการอบรม 
9. อตัราการรู้หนงัสือ 
10. สดัส่วนนกัเรียนต่อครู 

    มิติส่ิงแวดล้อม 
11. คุณภาพอากาศ 
12. คุณภาพน ้า 
13. อตัราการแปรใชใ้หม่ (recycle) ของครัวเรือน 

    มิติแผนงานและเงื่อนไขทางสังคม 
14. อตัราความยากจน 
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15. อตัราการช่วยเหลือครอบครัว 
16. อตัราการเขา้ถึงสถานบริการดูแลเดก็ 
17. อตัราบุคคลท่ีใชธ้นาคารอาหาร (food bank)  
18. อตัราการเขา้ถึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม 

    มิติชุมชน 
19. อตัราผูท้  างานอาสาสมคัร 
20. อตัราการใชเ้วลาท างานเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
21. ค่าเฉล่ียการบริจาคเพื่อสาธารณะของบุคคล 
22. อตัราความรู้สึกปลอดภยัภายในชุมชน 
23. อตัราความพึงพอใจในการท างานของต ารวจ ศาล ราชทณัฑ ์และการคุม

ประพฤติ 
24. อตัราการเกิดอาชญากรรม 

    มิติความอยู่ดขีองบุคคล 
25. อตัราความรู้สึกเร่งรีบของเวลา 
26. อตัราความรู้สึกเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัครอบครัวและเพื่อน 
27. ความเพยีงพอของเวลาวา่ง 
28. ความรู้สึกมัน่คงทางการเงิน 
29. ความรู้สึกเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง 
30. ความรู้สึกนบัถือตนเอง 

    มิติการท างานและเศรษฐกจิ 
31. อตัราการวา่งงานและการมีงานท า 
32. อตัราผูท้  างานบางเวลาโดยไม่เตม็ใจ 
33. อตัราการลม้ละลายของธุรกิจ 
34. ความรู้สึกต่อความมัน่คงในการท างาน 
35. ความพึงพอใจในการท างานและเง่ือนไขในการท างาน 
36. การกระจายรายได ้
37. ระดบัหน้ีสินครัวเรือน 

    มิติรัฐบาล 
38. อตัราความศรัทธาในรัฐบาล 
39. อตัราความเช่ือมัน่ในกระบวนการเลือกตั้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.3.2.4  ดชันีคุณภาพชีวิตของประเทศองักฤษ 
    ประเทศองักฤษจ าแนกมิติในการวดัคุณภาพชีวิตออกเป็น 3 มิติใหญ่ คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีองคป์ระกอบหลกัรวม 15 องคป์ระกอบ 26 
ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

    มิติเศรษฐกจิ 
1. ร้อยละของกลุ่มวบัท างานท่ีผา่นการทดสอบ NVQ3 ในระดบั 2A หรือ

มากกวา่ 
2. ร้อยละของเดก็อาย ุ15 ปี ท่ีไดรั้บผล GCSE ระดบั A-G 
3. จ านวนผูใ้หญ่ท่ีมีงานท า 
4. จ านวนสถานเล้ียงเดก็วยั 0-4 ปีท่ีจดทะเบียน 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของผูมี้งานท าเตม็เวลา 

    มิติสังคม 
6. ความกลวัต่ออาชญากรรม 
7. ระดบัของอาชญากรรมท่ีรุนแรง 
8. ระดบัการถูกลกัทรัพย ์
9. ราคาบา้นต่อรายได ้
10. จ านวนบา้นท่ีสร้างใหม่ 
11. จ านวนบา้นท่ีเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั 
12. อายขุยัเฉล่ียแรกเกิด 
13. จ านวนผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดยรถยนตส์าธารณะท่ีไม่ใชม้อเตอร์เวย ์
14. จ านวนแผนการเดินทางท่ีใชโ้ดยโรงเรียนและสถานท่ีท างาน 
15. ความพึงพอใจในประเทศของตนเอง 
16. ความรู้สึกต่อบุคคลท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างจากตนเอง 

    มิติส่ิงแวดล้อม 
17. การปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด ์
18. การรับรู้ของประชาชนต่อความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะและถนน 
19. การใชพ้ลงังานภายในครัวเรือน 
20. การผลิตของเสียในครัวเรือน 
21. การน าของเสียมาใชใ้หม่ของครัวเรือน 
22. การใชน้ ้ าของครัวเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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23. ประชากรนกในภาคเกษตร 
24. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
25. ร้อยละของบา้นท่ีสร้างใหม่ท่ีจดัสรรมาก่อนแลว้ 

  จากขอ้มูลดชันีคุณภาพชีวิตของหน่วยงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดจ้ดัท าเป็นตารางใน
การเปรียบเทียบมิติ อยา่งไรกต็ามมิติของคุณภาพชีวิตของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้น มี
ทั้งส่วนท่ีเหมือนกนั แตกต่างกนัและเหล่ือมล ้ากนั มิติบางมิติแมว้า่จะใชว้ลีหรือค าแตกต่างกนัแต่มี
ความหมายใกลเ้คียงกนัมาก ดงันั้นจึงรวบรวมเอาไวใ้นหมวดเดียวกนั  

 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบมิติคุณภาพชีวิต 

มิติ 
(Dimension) 

UNDP สศช 
กรม
พฒันา
ชุมชน 

กระทรวง
สาธารณสุข 

มาเลเซีย นิวซีแลนด ์ องักฤษ แคนาดา ความถ่ี 

สุขภาพ         8 
การศึกษา         8 
(ความรู้และทกัษะ) 
การท างาน 

        4 

รายได/้ 
เศรษฐกิจ 

        8 

ท่ีอยูอ่าศยั         6 
ส่ิงแวดลอ้ม         5 
ชีวิตครอบครัว 
และชุมชน 

        4 

การคมนาคม และ 
การส่ือสาร 

        2 

การมีส่วนร่วม/ 
รัฐบาล/สิทธิทาง 
การเมือง 

        6 

บริการทางสังคม         1 
ความปลอดภยั         2 
ค่านิยม         1 
สังคม/ความ 
เช่ือมโยงทางสังคม 

        2 
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 จากดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายหน่วยงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศต่างๆ ท่ีมีเคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพชีวิตในหลากหลายด้าน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตาม
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดเป็นดา้นต่างๆ จ าแนกเป็นมิติคุณภาพชีวิต  สรุปผลการเปรียบเทียบมิติคุณภาพชีวิต
ของประชากรดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีหน่วยงานทั้ ง 8 หน่วยงาน ทั้ งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ไดก้ าหนดดชันีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร ในมิติคุณภาพชีวิตของ
ของประชากร รวม 13 มิติ  แต่เม่ือไดจ้  าแนกค่าความถ่ีในแต่ละดา้นทั้ง 13 ดา้นแลว้ พบว่า ความ
จ าเป็นพื้นฐานในมิติคุณภาพชีวิตของประชากร ท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ครบทั้ง 8 หน่วยงาน มี 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ มิติดา้นสุขภาพ  มิติดา้นการศึกษา และมิติดา้นรายได/้เศรษฐกิจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต

ท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเชีย นิวซีแลนด ์ แคนาดา องักฤษ 
1. ดา้น
สุขภาพ 

1.  คนใน
ครัวเรือนไดกิ้น
อาหารถกู
สุขลกัษณะ
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 
2.  คนใน
ครัวเรือนมีความรู้
ในการใชย้าท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสม 
3.  คนอาย ุ6 ปีข้ึน
ไปออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 3 วนั 

1.  สัดส่วน
ประชากรท่ี
มี
หลกัประกนั
สุขภาพ 

1.  ผูสู้งอายุ
มีการออก
ก าลงักาย
เป็นประจ า 
2.  
รับประทาน  
อาหารท่ี
ถกูตอ้ง 
3.  ผูสู้งอายุ
ไม่ติดสุรา 
บุหร่ี 
4.  มีการ
ตรวจ
สุขภาพ
ผูสู้งอายุ
ประจ าปี 

1.  จ านวนผู้
เป็นเอดส์ท่ี
เพ่ิมข้ึน 
2.  จ านวน
ผูป่้วยท่ีเป็น
โรคเครียด
โรคจิต
ประสาท 
3.  ประชากร
มีพฤติกรรมท่ี
เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ 
เช่น สูบบุหร่ี
ด่ืมเหลา้ 

- 1. สุขภาพจิต 
2. ความถ่ีใน
การออกก าลงั
กาย 
3. การสูบ
บุหร่ี 

1. อตัรา
ความเครียด
และการฆ่า
ตวัตาย 
2. อตัราการ
สูบบุหร่ี 

- 1. กินอาหารถกูสุขลกัษณะ 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
2. มีความรู้ในการใชย้าท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสม 
3. มีการออกก าลงักาย 
4. มีหลกัประกนัสุขภาพ 
5. มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
6. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพจากเอดส์ 
สุราและบุหร่ี 
7. จดัการแกไ้ขความเครียด
ได ้
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตท่ีสงัเคราะห์ข้ึนมา จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเชีย นิวซีแลนด ์ แคนาดา องักฤษ 
2. ดา้น
การศึกษา 

1. คนอาย ุ15-
60 ปี อ่าน 
เขียนภาษาไทย 
และคิดเลข
อยา่งง่ายได ้
2. คนใน 
ครัวเรือนได้
รับรู้ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์
อยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 5 
คร้ัง 

1. จ านวน
ปีเฉล่ียท่ี
ไดรั้บ
การศึกษา
ขอ
ประชาชน 

1. เดก็อายุ
ครบตาม
เกณฑท่ี์
ไดรั้บ
การศึกษา 

1. จ านวนปี
การศึกษา
เฉล่ียใน
ประชากร
อาย ุ15 ปี 
ข้ึนไป 

1. อตัรา
การรู้
หนงัสือ 

1. การศึกษา
ของ
ประชากร
ในชุมชน 

1. อตัราเขา้
เรียนใน
การศึกษา
ผูใ้หญ่และ 
โครงการ
อบรม 
2. อตัรา
การรู้
หนงัสือ 

- 1. ฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาไทย และคิดเลข
อยา่งง่ายได ้ 
2. รับรู้ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน ์
3. มีการเขา้รับการศึกษา
ผูใ้หญ่และโครงการ
ฝึกอบรมตามความสนใจ 
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันา

คุณภาพชีวิตท่ี
สงัเคราะห์ข้ึนมา 

จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเชีย นิวซีแลนด ์ แคนาดา องักฤษ 

3. ดา้น
รายได้
และ
เศรษฐกิจ 

1. คนอาย ุ18-
60 ปี มีการ
ประกอบ
อาชีพและมี
รายได ้
2. ครัวเรือนมี
การเกบ็ออม
เงิน 

- 1. ประชากร
มีรายไดเ้ฉล่ีย 
10,000 บาท
ต่อปี 

1. สดัส่วน
คนจน 
2. ครัวเรือน
ท่ีมีหน้ี 

1. รายได้
ต่อหวั 

1. รายได้
ครัวเรือน 
2. รายจ่าย
ครัวเรือน 
3. การมี
งานท า 

1. อตัราการ
วา่งงานและ
การมีงานท า 
2. ความรู้สึก
ต่อความ
มัน่คงในการ
ท างาน 
3. ความพึง
พอใจในการ
ท างานและ
เง่ือนไขใน
การท างาน 

1. จ านวน
ผูใ้หญ่ท่ีมี
งานท า 
2. รายได้
เฉล่ียต่อหวั
ของผูมี้งาน
ท าเตม็เวลา 

1. มีงานท าและมี
รายได ้
2. มีการออมเงิน 
3. มีการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสิน 
4. มีความรู้สึกมัน่คง
ในการท างาน 
5. พึ่งพอใจในการ
ท างานและเง่ือนไข
การท างาน 
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ตอนที ่3  แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 1. แรงงานต่างด้าวกบัความมัน่คงของรัฐไทย 
  รัฐชาติในโลกปัจจุบนัไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเคล่ือนยา้ยถ่ินฐาน ท่ีอยู ่แหล่งท ามาหากิน
ไดอ้ยา่งอิสรเสรีมาตั้งแต่การสถาปนารัฐสมยัใหม่ข้ึนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก เช่นเดียวกบัประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่ง ไทย พม่า ลาว หรือกมัพชูา ก็ลว้นเกิดพรมแดนระหว่างรัฐใน
ลกัษณะท่ีเป็นขอบเขตพรมแดนเพื่อจ ากดัอ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐมิใหใ้ชอ้  านาจกา้วก่ายของรัฐอ่ืน 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอยูเ่ขตแดนรัฐอ่ืน ดงันั้นรัฐจึงเขา้มาควบคุมการเคล่ือนไหวของคนท่ีมีลกัษณะ 
“ขา้มพรมแดน” มากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ในรูปแบบของการจดักองก าลงัรักษาความมัน่คงเขา้ป้องกนัแนว
ชายแดน การจบักุมคุมขงัและเนรเทศคนท่ีหลบหนีขา้มพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมาย ดงันั้นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนมาพร้อมกับดินแดน เขตแดนหรือพรมแดน ก็คือ “สัญชาติ” นั้นเอง เพราะสัญชาติเป็น
ตวัช้ีวดัวา่บุคคลใดผกูติดมีสิทธิหนา้ท่ีอยูก่บัรัฐผูมี้อ  านาจเหนือดินแดนใด 
  หากมองยอ้นไปในประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ มนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเผา่พนัธ์ุใด 
ก็ลว้นแต่ตอ้งแสวงหาทางรอดของตนเอง ในอารยธรรมของทุกเผ่าพนัธ์ุ ลว้นมีประวติัศาสตร์ใน
การอพยพยา้ยถ่ินเพื่อหลบหนีภยัพิบติัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม ความอดยาก
แร้นแคน้ทั้งท่ีเกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากกดข่ีขดูรีดโดยมนุษยด์ว้ยกนั ดงันั้นการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
จึงเป็นรูปแบบหน่ึงของสัญชาตญาณการแสวงหาทางอยู่รอดของมนุษยใ์นการอยู่รอดและ ไม่สูญเสีย
เผ่าพนัธ์ุลงไปโดยการเปล่ียน “พื้นท่ี” ก่อนยุครัฐชาติ “สัญชาติ” และ “เขตแดน” มิไดเ้ป็นปัจจยั
ส าหรับการควบคุมการอพยพของคนไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ 
  สถานการณ์ปัจจุบนัพบวา่เกิด ปัญหาการพยายามเขา้พรมแดนของคนสัญชาติหน่ึงใน
เขตอ านาจรัฐหน่ึง ไปสู่ เขตแดนของอีกรัฐหน่ึงท่ีตนไม่มีสัญชาติ ย่อมเกิดปัญหาว่า รัฐผูมี้อ  านาจ
เหนือเขตแดน ปลายทางดงักล่าวตอ้งปกป้องดินแดนของตนมิใหบุ้คคลสัญชาติอ่ืนยา้ยขา้มพรมแดนมา 
เน่ืองจากรัฐต่าง ๆ มีหนา้ท่ีพื้นฐานมีการรักษาความมัน่คงและสงบเรียบร้อยภายในเขตแดนของตน
เป็นเบ้ืองตน้ การปล่อยให้คนท่ีรัฐไม่รู้จกัไม่คุน้เคย ไม่มีการตีตราทะเบียนราษฎร์ให้สังกดัไวก้บั
รัฐตน กา้วขา้มพรมแดนเขา้มา รัฐยอ่มวิตกกงัวล ว่ารัฐจะควบคุม ดูแลคนเหล่านั้นมิให้สร้างปัญหา
กระทบเทือนต่อความมัน่คงขา้งตน้ ผา่นการจดังบประมาณเพื่อสร้างบริการสาธารณะมารองรับหาก
มีคนจากท่ีอ่ืนเขา้มาเยอะๆ จากขอ้กงัวลของรัฐขา้งตน้จะพบส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อนโยบายรัฐ ในการ
หา้มคนอ่ืนขา้มพรมแดน กคื็อ 

1. คนจากท่ีอ่ืนจะเขา้มาสร้างปัญหาต่อความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
2. คนจากท่ีอ่ืนจะเขา้มาแยง่ชิงทรัพยากรในการจดับริการสาธารณะของรัฐ 
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  การมองปัญหาการเขา้เมืองมาท างานของแรงงานต่างดา้ว ในสายตารัฐไทยจึงมีความ
กงัวล 2 ประการน้ีประกอบไปดว้ยเสมอ กด็ว้ยความห่วงใยท่ีมีต่อความมัน่คงสงบเรียบร้อยของชาติ 
และความกงัวลในการจดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างบริการสาธารณะให ้“ปวงชนชาวไทย” 
  ปัญหาการอพยพของแรงงานต่างดา้วเม่ือมองจากสายตาของรัฐไทยจึงถือเป็น “ภยั” 
รูปแบบหน่ึงต่อการปกครองประเทศ อยา่งไรก็ดี “แรงงานต่างดา้ว” ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมาจากท่ีอ่ืนยอ่ม
มิใช่ทรัพยส่ิ์งของท่ีจะกระท าอยา่งไรก็ได ้เน่ืองจากแรงงานต่างดา้ว ก็ถือเป็นมนุษยเ์ฉกเช่นมนุษย์
คนอ่ืน ยอ่มสร้างประโยชน์และสร้างปัญหาไดไ้ม่ต่างกบัมนุษยท่ี์สังกดั “สัญชาติ” และ “เขตแดน” 
ของรัฐไทย ต่างกนัตรงท่ีประชาชนชาวไทยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท่ีท าให้รัฐพอเช่ือไดว้่าจะ
ปกครองได ้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา กฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ หรือท่ีใหญ่กว่านั้น คือ วฒันธรรม
การเมืองการปกครองท่ีครอบง าจิตใจคนไทยไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
 2. สถานการณ์ของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย 
  กุศล สุนทรธาดา และอุมาภรณ์  ภทัรวาณิชย ์(2540: 16-18) กล่าวว่า แรงงานต่างชาติ
ในประเทศไทย มีมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ท่ีไทยได้มีการติดต่อกับต่างชาติ 
ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประเทศไทยก็ไดก้ลายเป็นแหล่งท่ีพกัพิงเป็นการชัว่คราวของ   
ผูพ้ลดัถ่ินจากเวียดนาม ลาว เขมร พม่า และเนปาล อนัเป็นผลจากการสงครามสู้รบกนัในประเทศ
เหล่านั้นท าให้ไทยจ าเป็นตอ้งรับผูอ้พยพจากประเทศดงักล่าว พร้อมทั้งการเป็นแหล่งงานของแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มาท างานทั้งท่ีเป็นการถาวรและชัว่คราว และเป็นฐานเพื่อเดินทางไปยงั
ประเทศท่ีสาม 
  ฤทธิพงศ์  พวงมณี (2542: 30-36) กล่าวว่าประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีมีการรับ
แรงงานต่างชาติเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศ มาตั้งแต่การติดต่อกบัประเทศตะวนัตกในสมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เราอาจจดัแบ่งแรงงานต่างชาติในประเทศไทยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1.  แรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย 
   คนต่างชาติที่สามารถเขา้มาท างานได้ถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศไทยนั้น
สามารถท างานไดเ้ฉพาะในงานท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา งานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้าม  
คนต่างดา้วท า พ.ศ.2522 โดยทัว่ไปเป็นแรงงานฝีมือท่ีอาศยัความช านาญเฉพาะต าแหน่ง 
   จากการท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายสนบัสนุนการลงทุน และพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกในช่วงการด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 ซ่ึงส่งผลให้
เกิดการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ก็ไดเ้ปิดโอกาสให้มีชาวต่างประเทศเขา้มาท างานพร้อมๆ กบัการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมสมยัใหม่เอาไวด้ว้ย โดยตามพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ.2521 ไดเ้ปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทยได ้โดยมีเงื่อนไข
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ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวหลายประการ เช่น ลกัษณะอาชีพท่ีชาวต่างชาติจะท าไดน้ั้น
ตอ้งเป็นลกัษณะงานท่ีอาศยัความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น หรือมีประสบการณ์ และทกัษะเฉพาะ
ต าแหน่ง โดยมีการก าหนดใหมี้การถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่คนไทยดว้ย 
  2. แรงานต่างชาติผดิกฎหมาย 
   แรงงานต่างชาติที่ลกัลอบเขา้เมือง คือ แรงงานต่างชาติที่ลกัลอบท างานโดย    
ไม่ถูกตอ้งตามพระราชกฤษฎีกาในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วท า ปี พ.ศ. 2521 คนกลุ่มน้ี
หมายรวมถึงผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเขา้เมืองเพื่อจุดประสงคอ่ื์น เช่น ท่องเท่ียว ธุรกิจ แต่ลกัลอบประกอบ
อาชีพหรือผูท่ี้มีใบอนุญาตเขา้เมืองเพื่อจุดประสงคอ่ื์น เช่น ท่องเท่ียว ธุรกิจ แต่ลกัลอบประกอบ
อาชีพหรือผูท่ี้มีใบอนุญาตท างานแต่หมดอาย ุ 
   ส่วนของแรงงานไร้ฝีมือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีหลบหนีเขา้เมืองในประเทศไทย
ดว้ยเหตุผลดา้นเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเพื่อนบา้นนั้น ไดมี้การอพยพเคล่ือนยา้ยแรงงาน
เขา้มานบัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา โดยมีผูห้ลบหนีเขา้มาอาศยัในประเทศไทย
ในฐานะผูพ้ลดัถ่ิน และลกัลอบท างานทั้งท่ีเป็นการชัว่คราวเพื่อรอโอกาสหลบหนีไปยงัประเทศท่ี
สามและลงหลกัปักฐานเป็นการถาวรในประเทศ 
 3. นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในไทย 
  นโยบายและมาตรการการแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่านบัเป็นนโยบาย  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2531 มอบหมาย
ให้ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
มาตรการด าเนินการต่อผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงส านกังาน
สภาความมัน่คงแห่งชาติไดน้ าเร่ืองเขา้สู่การพิจาณาของคณะอนุกรรมการแกไ้ขขอ้มูลผูห้ลบหนี
เขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย ท่ีประชุมเห็นว่าทางราชการมีแนวนโยบายและมาตรการปฏิบติัต่อผูห้ลบหนี
เขา้เมืองหลายกลุ่มอยู่แลว้คงเหลือเฉพาะผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่าเท่านั้นท่ีทางราชการมี
นโยบายสกดักั้นและผลกัดนั นอกจากน้ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัไดก้ าหนดการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามนโยบายดงักล่าว แต่การปฏิบติัยงัไม่บรรลุผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
  คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายจึงไดย้กร่างมาตรการ
ด าเนินการต่อผูห้ลบหนีเขา้เมืองสญัชาติพม่า เสนอคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คง
แห่งชาติ และคณะกรรมการกลั้นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คงและการต่างประเทศ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และต่อมาคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาอนุมติัเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2535 ซ่ึง
นับเป็นก้าวแรกของการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจงัจนถึงปัจจุบนั (จงกล สุวรรณานนท์: 
2247) 
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  ถึงแมว้่ารัฐบาลไทยไดมี้ความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาของชนไร้สัญชาติ และคนต่างดา้ว
อย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัมีอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะความลม้เหลวในการน า
นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งไปสู่การปฏิบตัิ ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการท่ี
ไม่เป็นระบบ และทศันคติในทางลบต่อชนต่างดา้วของเจา้หนา้ท่ี 
  ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2549 ไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายการ
ปฏิบติัต่อชนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย บนพื้นฐานของความเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
ความเป็นเอกภาพของชาติไทย โดยมีนโยบายในการแปลงหรือใหส้ัญชาติไทยแก่บุคคลท่ีอพยพเขา้
มาในประเทศไทยและบุคคลท่ีไร้รากเหงา้กลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา : 
2550) 

1. แปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผูท่ี้มีเช้ือสายไทยท่ีมีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนและ
ไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศตน้ทางได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 

2. ใหส้ญัชาติไทยแก่บุตรท่ีเกิดในประเทศไทยของบุคคลตามขอ้ 1) ท่ีไดรั้บการแปลง
สญัชาติเป็นไทยและพิสูจน์ไดว้า่เป็นผูสื้บสายโลหิตของบุคคลดงักล่าว 

3. ให้สัญชาติไทยแก่เด็กต่างดา้วและเด็กไร้สัญชาติท่ีถูกบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่เยาวว์ยั
และมีช่ืออยูใ่นระบบทะเบียนของทางราชการและอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานอย่างนอ้ย 
10 ปี จนกลมกลืนกบัสงัคมไทยและมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ราชการก าหนด 

4. ใหส้ญัชาติไทยแก่เด็กท่ีบุพการีทอดท้ิงไดรั้บสถานะตามค าสั่งของศาลใหเ้ป็นบุตร
บุญธรรมของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

5. ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลทีเกิดหรืออาศยัอยู่ในประเทศไทยและจบการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย 

6. ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซ่ึงมีผลงาน หรือความรู้ ความเช่ียวชาญทีเป็นประโยชน์
ในการพฒันาประเทศ ในดา้นศิลปวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการกีฬา รวมทั้งดา้นอ่ืน ๆ 
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร 
  อย่างไรก็ตาม นโยบายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ก็ไดก้ าหนด
มาตรการป้องกนัมิให้ชนต่างชาติอพยพเขา้มาใหม่ดว้ย โดยมีมาตรการในการประสานกบัประเทศ
เพื่อนบา้นและองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสภาวะแวดลอ้มแก่ประชาชนและชุมชนชายแดนในประเทศตน้ทาง เพื่อให้คนเหล่าน้ี
ด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นพื้นที่ถิ่นก าเนิด โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอพยพเขา้มาในเขตไทย ควบคู่กบัการใช้
มาตรการท่ีเขม้งวด โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงักบัผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ีอพยพเขา้มาใหม่
และขบวนการน าพาคนเหลา้น้ี เขา้เมืองมาตรการดงักล่าวย่อมมีส่วนท าให้ผูอ้พยพและบุตรหลาน
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ขนองคนเหล่าน้ีหลีกเล่ียงไม่ไปลงทะเบียนกบัทางการและรับบริการพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งบริการ
ทางการศึกษา เพราะกลวัวา่จะถูกจบักมุโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 4. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
  คณะการการบริหารงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง มีมติเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2545 
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 5 ขอ้ ดงัน้ี (จงกล สุวรรณานนท:์ 
2547) 

1.  ก าหนดประเภทของอาชีพท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งแทจ้ริง 
2.  ก าหนดให้มีการจดทะเบียนนายจา้ง เพื่อให้มีส่วนรับผิดชอบในการจา้งแรงงาน

ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 
3.  ก าหนดใหส้ถานประกอบการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่มีการว่าจา้ง

แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 
4.  ก าหนดท่ีพกัอาศยัของแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองให้เป็นท่ีแน่นอนเพื่อการ

ตรวจสอบควบคุม 
5.  รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้มีการว่าจา้งแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างดา้วอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 
  แรงงานพม่าในบริบททางสังคมและเศรษฐกจิของไทย 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ว่า ปัญหาคนขา้มชาติท่ีลกัลอบเขา้มาท างานในประเทศไทย
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ชนต่างดา้วท่ีหลัง่ไหลมาจากพม่า การจ าแนกแรงงานอพยพจากพม่าเขา้มา
ในประเทศไทยสามารถแยกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ีตั้งใจเขา้มาหางานท า มีทั้งท่ีมีจุดมุ่งหมายจะส่งเงินให้ครอบครัวหรือรวบรวม
เงินกลบับา้นรวมทั้งผูท่ี้ตอ้งการหลบหนีความยากแคน้มายงัประเทศไทย ซ่ึงทราบสู่ทางการท างาน
อยู่ก่อน จึงมุ่งตรงมาเพื่อหางานท า กลุ่มน้ีมกัไม่ค่อยวางแผนอนาคตแน่นอนนัก หากจะดู
สถานการณ์ในประเทศพม่า หากสถานการณ์สู่รบเบาบางลง ก็จะกลบัไปหากสถานการณ์ใน
ประเทศพม่ายงัไม่ดีข้ึนกรั็บครอบครัวมาอยูด่ว้ยกนั 
  กลุ่มท่ีตั้งใจจะอพยพหน้ีภยั แต่ไม่พบค่ายหรือท่ีพกัพิงรองรับจึงกระจดักระจายมาหา
งานท าในท่ีสุดประชาชนกลุ่มน้ีเป็นผูล้ี้ภยัจากการข่มเหงของรัฐบาลพม่า ซ่ึงมิไดต้ั้งใจเขา้เป็น
แรงงานผิดกฎหมาย หากฝ่ายไทยมิไดมี้มาตรการรองรับคนกลุ่มน้ี เช่น กรณีทีเกิดข้ึนกบัชาวไทย
ใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จากฝ่ังรัฐบาลของพม่า ซ่ึงทางการไทย    
ไม่มีค่ายอพยพในจุดดงักล่าว ไม่เหมือนบริเวณชายแดนตะวนัตกของประเทศไทยท่ีมีค่ายผูอ้พยพ
ชาวมอญจากฝ่ังพม่ารองรับอยู ่ซ่ึงคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการอพยพมาทั้งครอบครัว ส่งผลใหค้น
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กลุ่มน้ีประสบความยากล าบากเพราะมีทั้งเด็กและคนชรามิไดมี้เฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในวยัแรงงานแต่
เพียงกลุ่มเดียว 
  กลุ่มผูล้ี้ภยัท่ีหลบหนีเขา้มาอาศยัอยู่ในค่ายพกัพิงตามแนวชายแดน คนกลุ่มน้ีไม่ได้
ตั้งใจจะเขา้มาขายแรงงานและต่างรอเวลามุ่งคืนถ่ิน หากแต่สถานการณ์ในประเทศพม่าไม่ได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนเหล่าน้ีเพราะสถานการณ์ทางการเมืองและความขดัแยง้ระหว่าง
พลเรือนกบัทหารในพม่ายงัคงไม่สงบ ท าใหห้ลายคนหมดหวงัในการกลบับา้นและผนัตวัเองมาเป็น
แรงงานในท่ีสุด มีการตั้งขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือ หากผูล้ี้ภยัตระหนักว่าตนยงัไม่สามารถกลบัถ่ิน
ฐานไดอ้ยา่งปลอดภยั การผลกัดนัให้คนกลุ่มน้ีหลบหนีออกมาหางานท าในประเทศไทยมากกว่าท่ี
จะมุ่งหนา้กลบับา้นเกิดโดยเร่ิมจากการท างานแบบเชา้ไปเยน็กลบัในบริเวณใกลเ้คียง จนถึงการมี
นายหนา้ชกัชวนพาเร่ขายแรงงานในส่วนต่าง ๆ ของประเทศต่อไป 

กลุ่มผูล้ี้ภยัทางการเมือง ซ่ึงบางคนไดอ้อกมาหางานท าเช่นกนัโดยคนกลุ่มน้ีมีทั้งท่ี
เป็นแรงงานไร้ฝีมือและท่ีเป็นแรงงานฝีมือ เพราะระดบัการศึกษาของคนกลุ่มน้ีค่อนขา้งสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 5. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 
  พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (เ ร่ิมใช้บังคับวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2521) ไดก้ าหนดไวว้่า คนต่างดา้วจะท างานไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมการ
จดัหางาน หรือ เจา้พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเท่านั้น 
  ความหมาย 
  คนต่างดา้ว หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย 
  ท างาน หมายถึง การท างานใช้ก าลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่กต็าม 
  คนต่างด้าวทีมี่สิทธิขออนุญาตท างานได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. ประเภทช่ัวคราว คือ คนต่างดา้วทัว่ ๆ ไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง คนต่างดา้วซ่ึงมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว (NON-IMMIGRANT VISA) 

2. ประเภทส่งเสริมการลงทุน คือ คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เขา้มาท างานใน
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม การลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบญัญติั
เก่ียวกบัคนต่างดา้วในลกัษณะเดียวกนั เช่น พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พระราชบญัญติัการนิคม
อุสาหกรรม (ตามมาตรา 10) 
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3. ประเภทมาตรา 12 คือ คนต่างดา้วตามมาตรา 12 ซ่ึงมี 4 กรณี คือ 
3.1 คนต่างดา้วท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการเนรเทศ ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนั

ใหไ้ปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยูใ่นระหวา่งรอการเนรเทศ 
3.2 คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่า

ดว้ยคนเขา้เมือง และอยู่ในระหว่างรอกการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร เช่น พวกญวณอพยพ 
ลาวอพยพ เนปาลอพยพ พม่าพลดัถ่ิน หรือคนต่างดา้วตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 
2543 

3.3  คนต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัร แต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทย ตามประกาศคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2539 หรือตามกฎหมายอ่ืน เช่น บุคคลท่ีเกิดภายหลงัวนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2515 ซ่ึงเป็นวนัท่ีประกาศของคณะปฏิบติัฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

3.4 คนต่างดา้วโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 
337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 
  4.  ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างดา้วผูซ่ึ้งไดรั้บอนุญาตท างานตามประกาศคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 322 ขอ้ 10 (1) มีสาระส าคญัว่าใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่คนต่างดา้วซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองและท างานอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 ให้
ใชไ้ดต้ลอดชีวติของคนต่างดา้วนั้น เวน้แต่คนต่างดา้วจะเปล่ียนอาชีพ 
  คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วประสงค์จะท างาน  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1. ต่างดา้วท่ีจะขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือตาม
กฎหมายอ่ืนตอ้งยืน่ขอรับใบอนุญาต ท างาน ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร หรือ 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบการไดรั้บอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายนั้น ๆ (ผูฝ่้าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท) 

2. คนต่างดา้วไม่วา่จะมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรหรือคนต่างดา้วท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร
ประเภทคนอยู่ชัว่คราว จะท างานไดต่้อเม่ือ ไดรั้บใบอนุญาตแลว้เท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาต
ท างานตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด (ผูฝ่้าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าพนั
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ) 

3. คนต่างดา้วฝ่าฝืนการท างาน ซ่ึงห้ามโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพ 
และวิชาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้ว พ.ศ. 2522 มีโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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  คุณสมบัตขิองคนต่างด้าวทีจ่ะขออนุญาตท างานได้ 
1. มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรหรือไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการ

ชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง (มิใช่นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางผา่น) 
2. ตอ้งไม่ขอท างานท่ีหา้มไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (39 อาชีพ) 
3. มีความรู้ความสามารถในการท างานตามท่ีขอรับใบอนุญาตท างาน 
4. ตอ้งไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
5. ตอ้งไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเรือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะ

ปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สงัคม โรคยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง 
6. ตอ้งไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองหรือตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว ภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
7. http//115.31.137.1/workpermit/main/interest/practice.asp 

 6. ผลกระทบจากปัญหาแรงงานสัญชาติพม่าในไทย 
  ถึงแมว้่าปัญหาแรงงานพม่าในไทยอาจส่งผลเอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการหรือ
นายจ้างในแง่การเสียค่าแรงงานถูกซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดค่้อนขา้งมาก แต่โดย
ขอ้เทจ็จริงแลว้อีกดา้นหน่ึงกลบัส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาความมัน่คงของชาติตามมาในดา้นต่าง ๆ 
ซ่ึงในภาพกวา้งไดส่้งผลต่อปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขของประเทศดงัน้ี 
(จงกล สุวรรณานนท ์: 2547) 
  6.1 ด้านการเมอืง 

 ในบรรดาแรงงานพม่าท่ีลกัลอบเขา้มาท างานในประเทศไทยมีบางส่วนท่ีเป็นแนวร่วม
ของชนกลุ่มนอ้ยในพม่าและเขา้มาร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองในไทย โดยเฉพาะการชุมนุมเรียกร้อง
หรือท าลายความเช่ือถือท่ีประชาคมโลกมีต่อรัฐบาลพม่า ไดส่้งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัพม่า เน่ืองจากรัฐบาลพม่ามกัเกิดความหวาดระแวงว่ารัฐบาลไทยให้การสนบัสนุน
อยู่เบ้ืองหลงักลุ่มเหล่านั้น รวมไปถึงการให้ท่ีพกัพิงต่าง ๆ ซ่ึงมีการพบว่าไดมี้กลุ่มต่อดา้นรัฐบาล
พม่าชกัชวนแรงงานพม่าตามชุมชนต่าง ๆ ชุมชนต่อดา้นรัฐบาลพม่าในไทย 
  6.2 ด้านเศรษฐกจิ 
   6.2.1 การท่ีบรรดาผูป้ระกอบการหรือนายจา้งยงันิยมจา้งแรงงานพม่าเน่ืองจาก
เป็นแรงงานราคาถูก ไม่มีปัญหาขอ้ต่อรองดา้นสวสัดิการ และไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายแรงงาน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งอาชีพแรงงานคนไทยและท่ีดินท ากิน อนัเป็นผลกระทบต่อภาวการณ์
วา่งงานภายในประเทศไทยรวมถึงการชะลอตวัของโครงสร้างของอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 
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   6.2.2 การหลัง่ไหลของแรงงานพม่าสู่ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารก าหนด
อตัราแรงงานขั้นต ่าท่ีบังคับใช้ตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีมีการลกัลอบจา้งแรงงานพม่าจ านวนมาก 
   6.2.3 ในพื้นท่ีท่ีมีการจา้งแรงงานพม่าเป็นจ านวนมาก อาทิในบริเวณชายแดน อาจ
ท าให้ดัชนีราคาสินคา้สูงกว่าในพื้นท่ีใกลเ้คียง ท าให้ประชาชนโดยรวมมีความเดือดร้อนด้าน
ค่าครองชีพ 
   6.2.4 ปัญหาการกีดกนัทางการคา้ เน่ืองจากการกระท าของผูป้ระกอบการท่ีจา้ง
แรงงานต่างดา้วในราคาถูกมีผลกระทบต่อการส่งสินคา้ออกของประเทศ ในการท าจะถูกประเทศคู่คา้
ใชม้าตรการกีดกันทางการคา้มาเป็นขอ้อา้งว่าประเทศไทยมีการเอารัดเอาเปรียบและกดข่ีขดูรีด
แรงงานซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
   6.2.5 นายจา้ง/ผูป้ระกอบการขาดการพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต 
   6.2.6 การใชแ้รงงานต่างดา้วในกิจการบางอาชีพ ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
การท างานของแรงงานทอ้งถ่ินคนไทย เน่ืองจากมีปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น เศรษฐกิจ การครองชีพ 
ทศันคติทางสังคมส่งผลให้นายจา้งเปล่ียนทศันคติจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้ท างานแทนแรงงานทอ้งถ่ิน 
เม่ือมิใหส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและผลประโยชน์ของตนเอง 
   6.2.7 รัฐตอ้งสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัปราบปรามการลกัลอบเขา้เมือง และการลกัลอบท างานโดยผดิกฎหมาย การ
รักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ค่าใชจ่้ายในการส่งกลบั ค่าใชจ่้ายดา้น
สงัคมและมนุษยธรรมในส่วนของบุตรหลานและผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้ว 
  6.3 ปัญหาด้านสังคม 
   6.3.1 ปัญหาการรวมตวักนัของแรงงานต่างดา้วและขยายตวักลายเป็นชุมชนแทรก
ซอ้นข้ึนในสงัคมไทยท่ีมีลกัษณะแปลกแยกออกไปจากสงัคมไทย ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อความเป็นอยูข่อง
คนไทยไดเ้ท่าท่ีปรากฏในปัจจุบนัเร่ิมมีการนดัรวมตวัเรียกร้องหยดุงานในหลายพื้นท่ี 
   6.3.2 แรงงานต่างดา้วท่ีเป็นหญิง เด็กและเยาวชน บางรายเดินทางเขา้มาโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการท างานเป็นหญิงขายบริการทางเพศ หรือถูกชกัน าโดยขบวนการคา้มนุษย ์ เป็น
สาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการแพร่ระบาดโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เช่น เอดส์ และกามโรค อีกทั้ง
ยงัก่อใหเ้กิดปัญหาการขายบริการขา้มชาติดว้ย 

 6.3.3 นบัแต่เกิดการหลัง่ของแรงงานพม่าเขา้มาในประเทศไทยจ านวนมาก ปัญหา
อาชญากรรมหลายคร้ังท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มกัเป็นการกระท าของลูกจา้งแรงงานชาวพม่า ซ่ึง
ทั้ งมีการทะเลาะวิวาทในหมู่ชาวพม่าด้วยกัน รวมทั้ งกระท าต่อคนไทย รูปแบบของการก่อ
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อาชญากรรมของชาวพม่ามกัจะมีความรุนแรงโหดเห้ียม ซ่ึงนบัเป็นผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ของคนไทยโดยทัว่ไป แรงงานพม่าท่ีก่ออาชญากรรมข้ึนแลว้ก็มกัจะหลบหนีกลบัประเทศพม่าได้
โดยง่าย ซ่ึงทางการไทยไม่สามารถน าตวัมาลงโทษได ้

 6.3.4  ในบรรดาแรงงานพม่าท่ีลักลอบข้ามมายงัฝ่ังไทย บางรายก็ลักลอบน า
ยาเสพติดซ่ึงมีแหล่งผลิตในพม่าเขา้มาในประเทศไทย สร้างปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงต่อประเทศไทย 
และเป็นภาระท่ีหนกัต่อทางการไทยในการป้องกนัและปราบปราม 

 6.3.5 นายจา้งหรือผูป้ระกอบการชาวไทยบางส่วนท่ีนิยมจา้งแรงงานชาวพม่าเกิด
ความรู้สึกรังเกียจไม่ยอมรับแรงงานคนไทย เห็นว่าแรงงานพม่าดีกว่าแรงงานคนไทย ท าให้เกิด
ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานไทย 

 6.4  ด้านการสาธารณสุข 
 6.4.1 แรงงานพม่าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สภาพ

ความเป็นอยู่ขาดสุขลกัษณะท่ีดี ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคติดต่อท่ีทางการไทยไดเ้คยปราบอยา่งไดผ้ลมาแลว้กลบัมาฟ้ืนตวัข้ึนมาแพร่ระบาดอีก 
เช่น โรคมาลาเรีย และโรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ 

 6.4.2 จากการท่ีแรงงานพม่าซ่ึงเขา้มารับจา้งในสถานประกอบการต่าง ๆ ในไทย
จ านวนมาก เกิดการเจ็บป่วยตอ้งใชบ้ริการโรงพยาบาลของรัฐ ท าให้รัฐบาลไทยตอ้งแบกรับภาระ
งบประมาณค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมากในแต่ละปี นอกจากนั้นแรงงานพม่ายงัมีส่วนเพิ่มปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยอีกดว้ย 

  ผลกระทบจากแรงงานพม่าแมว้่าเป็นท่ีทราบกนัดีแต่การท่ีเป็นปัญหาสะสมมานาน
จะมีแรงงานสัญชาติพม่าและจากประเทศรอบบา้นอ่ืน ๆ อยู่ในไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไม่สามารถคล่ีคลายลงไดใ้นเวลาอนัสั้น ท่ีส าคญัคือปัญหาทางดา้นผลกระทบทางการเมือง 
เพราะตราบใดท่ีการเมืองในพม่ายงัคงเป็นระบบเผด็จการทหารจะท าใหมี้การกดดนัจากชาติตะวนัตก 
ซ่ึงประเทศไทยหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีการเขา้มาอาศยัเป็นท่ีเคล่ือนไหวทางการเมือง ซ่ึงพบว่า
แรงงานสัญชาติพม่าบางส่วนไดถู้กชกัน าให้ออกมาร่วมเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาลพม่า  แมว้่าจะ
ไม่มีผลทางการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในพม่ามากนัก  แต่ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบใน
แง่ภาพลกัษณ์และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีพม่ายงัคงหวาดระแวงในเร่ืองท่ีไทยอาจให้การ
สนบัสนุน 

  นอกจากน้ีผลกระทบท่ีเป็นปัญหาสะสมซ่ึงจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร็ว คือ ในดา้น
สังคมและการสาธารณสุขท่ีตวัช้ีวดัส าคญัคือสถิติการก่ออาชญากรรม โดยแรงงานสัญชาติพม่าท่ี
ปรากฏบ่อย  ปัญหาการคา้มนุษยท่ี์เป็นหญิงและเด็กชาวพม่าทั้งการคา้แรงงานและการาคา้ประเวณี  
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ปัญหาโรคระบาดในแหล่งชุมชนท่ีมีแรงงานสัญชาติพม่าอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก  ปัญหาการรวมตวั
เป็นชุมชนท่ียากแก่การเขา้ไปตรวจสอบดูแลของรัฐ  มีระบบควบคุมดูแลกนัเอง  มีปัญหายาเสพติด
ท่ีอาศยัคนเหล่าน้ีเป็นผูน้ าพาและเป็นผูเ้สพ เป็นตน้ 
 7. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวดันนทบุรี 
  จงัหวดันนทบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหน่ึงในห้าจงัหวดัปริมณฑล
ของกรุงเทพฯ อนัประกอบดว้ย นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี โดย
จงัหวดันนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 20 กิโลเมตร จงัหวดันนทบุรีนั้น ตั้ งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา พื้นท่ีของจงัหวดัในบางอ าเภอ ซ่ึงเคยเป็นสวนผลไมแ้ละมีเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ ก็ค่อย ๆ 
เปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีไดย้า้ยถ่ินมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากน้ีพื้นท่ีใน
บางอ าเภอของจังหวดันนทบุรียงัเป็นท่ีรองรับการขยายตวัในด้านอุตสาหกรรมและ ธุรกิจจาก
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของอ าเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ และ
บางบวัทอง ท าใหมี้การจดัสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัและโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เพิ่มมากข้ึน นนทบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง
อีกจงัหวดัหน่ึง จงัหวดันนทบุรีมี 6 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอปาเกร็ด 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรนอ้ย ประชากรประกอบไปดว้ย ชนชาวไทย ท่ี
สืบเช้ือสายมาจากหลายเช้ือชาติ มีทั้งไทย จีน มอญ และแขก ชนชาติดั้งเดิม และเป็นชนส่วนใหญ่
นั้นเป็นชนชาติไทย รองลงไปเป็นเช้ือสายจีน ปัจจุบนัจงัหวดันนทบุรีมีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 
839,029 คน เป็นชาย 404,169 คน และเป็นหญิง 434,860 คน มีค่าเฉล่ียความหนาแน่นของ
ประชากร 1,266.84 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากร ร้อยละ 61.4 อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล   
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 38.6 อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล จากสภาพภูมิประเทศของจงัหวดัท่ีตั้งอยู ่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงมีสภาพพื้นที่และแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์ ประชากรของจงัหวดัส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันได้แก่ การท านาข้าว การเพราะปลูก มะพร้าว มะม่วง มังคุด 
นอกจากน้ียงัมีการประกอบอาชีพทางดา้นปศุสัตวแ์ละประมงน ้ าจืด ตลอดจนมีการท าอุตสาหกรรม
บริการ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้อุตสาหกรรมในครัวเรือนจ าพวก
เคร่ืองจกัรสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ อย่างไรก็ตามความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม และ 
พณิชยกรรมก็ไดข้ยายตวั อย่างรวดเร็ว เช่นกนัอนัเน่ืองมาจาก การขยายตวัของธุรกิจในเขต
กรุงเทพฯ ซ่ึงการขยายตวัดงักล่าว ไดเ้ป็นส่วนให้พื้นท่ีเพื่อการเกษตร ของจงัหวดันนทบุรีนอ้ยลง 
โดยในปัจจุบนันนทบุรี มีพื้นท่ีทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของพื้นท่ีจงัหวดั ประชากรชาว
จงัหวดันนทบุรีมีรายไดเ้ฉล่ีย 113,713 บาทต่อปี โดยรายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาอุตสาหกรรม
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รองลงมาเป็นสาขาการก่อสร้าง สาขาบริการ สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก และสาขาธนาคาร 
ประกนัภยั และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ส่วนสาขาเกษตรกรรม ท ารายไดเ้ป็นอนัดบัสุดทา้ย  
  สถานประกอบกิจการในจงัหวดันนทบุรีจะเป็นสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง 1-9 
คน จ านวน 8,065 แห่ง สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง 10-49 คน จ านวน 2,447 แห่ง สถาน
ประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง 50-299 คน จ านวน 581 แห่ง สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง 300-999 
คน จ านวน 90 แห่ง และประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1,000 คน ข้ึนไป จ านวน 1 แห่ง เม่ือน ามา
จ าแนกตามประเภทกิจการ ส่วนใหญ่เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั คือ (ส านักงาน
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุรี, 2552) 

1. ประกอบกิจการดา้นการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์
ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน จ านวน 4,140 แห่ง ลูกจา้ง 41,739 คน 

2. ประกอบกิจการดา้นการผลิต 2,420 แห่ง ลูกจา้ง 77,070 คน ซ่ึงในดา้นการผลิตจะ
มีทั้งการผลิตเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและส่งไปขายต่างประเทศ 

3. ประกอบกิจการดา้นบริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
1,592 แห่ง ลูกจา้ง 18,312 คน 
  สภาพปัญหา 

1. แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองแอบแฝงมาท างานโดยผิดกฎหมายมีจ านวนมาก
ข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของแรงงานต่างดา้ว จึงลกัลอบเขา้มาท างาน 

2. แรงงานต่างดา้วที่เป็นหญิงและเด็ก มกัจะถูกล่วงเกินทางเพศ และจดจ าขอ้มูล
ส าคญัท่ีใชใ้นการด าเนินคดีแรงงานไม่ได ้เช่น สถานท่ีท างาน ช่ือท่ีอยู่นายจา้ง สภาพการท างาน
ทัว่ไป เป็นตน้ อีกทั้ง ขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายคุม้ครองแรงงานจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ 

3. จ านวนสถานประกอบกิจการและลูกจา้งในจงัหวดันนทบุรีมีจ านวนมากข้ึน 
4. จ านวนพนกังานตรวจแรงงานผูป้ฏิบติังานมีจ านวนจ ากดั ท าให้การสอดส่องดูแล

ใหไ้ม่ทัว่ถึง 
  การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
  กรณี แรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองแอบแฝงมาท างานโดยผิดกฎหมายมีจ านวน
มากข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของแรงงานต่างดา้ว ปัญหาน้ีเป็นปัญหา
ระดบัประเทศที่ตอ้งแกไ้ขต่อไป ส่วนแนวทางแกไ้ขเบ้ืองตน้ ควรส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่
แรงงานต่างดา้วดงักล่าว สามารถประกอบอาชีพในประเทศของตนโดยไม่ยอ้นลกัลอบกลบัเขา้มา
อีก รวมถึงการประสานความร่วมมือกบักระทรวงแรงงานของประเทศเพื่อนบา้นท่ีส่งแรงงานเขา้มา
ท างานในประเทศไทย ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่แรงงานในกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
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  กรณี ในสภาพองค์กรผูป้ฏิบตัิมีขอ้จ ากัดแต่แนวโน้มของสถานประกอบกิจการ 
จ านวนลูกจา้ง รวมถึงลูกจา้งซ่ึงเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองถูกกฎหมายและลกัลอบเขา้เมืองผิด
กฎหมาย มีจ านวนมากข้ึน การดูแลยงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานใหเ้กิดประสิทธิภาพผลสูงสุด 
โดยให้เกิดความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติั ยอ่มเป็นไปค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะจงัหวดันนทบุรีมีการ
ขยายตวัของหมู่บา้นจ านวนมาก มีการรับเหมาก่อสร้างซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาท างาน
ทดแทนแรงงานไทยท่ีขาดแคลนรวมถึงงานเกษตรกรรมท่ีขาดแคลนแรงงานมีการลกัลอบจา้งแรงง
งานต่างดา้วอยา่งผิดกฎหมาย ดงันั้นแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเพื่อให้แรงงานต่างดา้วให้ไดรั้บการ
คุม้ครองเช่นเดียวกบัแรงงานไทย ในภาวะท่ีมีขอ้จ ากดัมากมาย ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเครือข่าย
การคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุรีไดป้ฏิบติัแลว้ 
ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐ เช่น ส านักงานจดัหางาน ส านักงานประกนัสังคม ศูนย์
พฒันาฝีมือแรงงาน สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพบา้นเกร็ดตระการ จงัหวดั อ าเภอ เทศบาล 
องคก์รบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เป็นตน้ โดยการบูรณาการภารกิจของแต่ละหน่วยงานร่วมกนัในการ
ตรวจสอบ ควบคุม  ดูแลแรงงานต่างดา้ว เช่น ส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานตงัหวดั
นนทบุรีไดร่้วมกบัส านักงานจดัหางานจงัหวดันนทบุรีในการให้ความรู้แก่แรงงานจงัหวดั และ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ การประสานงานกบัหน่วยงานของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยใ์นการใหค้วามช่วยเหลือแรงงานหญิงและเดก็ต่างดา้วท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นตน้ 

2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มแม่บา้น อาสาสมคัร
แรงงาน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ชมรม จป. เป็นตน้ โดยการให้ความรู้และร่วมจดักิจกรรมกบัหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวงแรงงานในการใหค้วามรู้แก่ อาสาสมคัรเพื่อใหช่้วยสอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติั
ตามกฎหมาย ส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขม็แขง็ 

3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคเอกชน เช่น สถานประกอบกิจการต่าง ๆ โดยการให้ความรู้
แก่นายจา้งท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วใหป้ฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
กฎหมายคุม้ครองแรงงานแก่นายจา้งในระหว่างท่ีมีการขออนุญาตท างานหรือมีการต่ออายใุบอนุญาต
ร่วมกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดั 

4. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจดัอบรม
โครงการพฒันาเครือข่าย ด้านแรงงาน โดยการจดัให้ความรู้แกประชาชนในพื้นท่ีทุกต าบลใน
จงัหวดันนทบุรี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และช่วยสอดส่อง
ดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายทั้งน้ี การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ตอ้งด าเนินการให้เครือข่ายการคุม้ครองแรงงานมีความเขม็แขง็ และมีส่วนร่วมในการการบริหาร
จดัการแรงงานต่างดา้ว อยา่งแทจ้ริง  

 
ตอนที ่4  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติ 
  กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และคนอ่ืน ๆ (2535 : 163-166) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันา
รูปแบบท่ีเหมาะสมในวิธีการด าเนินงานวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน
ในระดับหมู่บา้น” ผลการศึกษาพบว่า ก่อนทดลองรูปแบบประชาชนในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพบว่ามีประชาชนท่ีมีความรู้น้อยกว่าร้อยละ 
10 ในทุกเร่ือง และพบว่ามีความรู้น้อยกว่าร้อยละ 5 ถึง 12 เร่ือง จากหัวเร่ืองทั้งหมด 18 เร่ือง 
ส าหรับหลงัการทดลองรูปแบบ ประชาชนในกลุ่มทดลอง และในกลุ่มควบคุม มีความรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่พบวา่ ประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการทดลองรูปแบบ และทั้ง 2 กลุ่มมี
ความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การให้ชาวบา้นส ารวจ จปฐ. เองช่วยให้ชาวบา้นรู้หัวขอ้
คุณภาพชีวิตท่ีชาวบา้นยงัขาดอยู ่การส ารวจ จปฐ. จึงเป็นประโยชน์ต่อหมู่บา้นโดยตรง 
  โกศล สุนทรพฤกษ ์(2538: 156-157) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิต” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เลือกวิธีการแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิต 
การรับผลประโยชน์และการประเมินผลอยูใ่นระดบัต ่า 
  นิติพงษ ์ ส่งศรีโรจน์ (2540: 37) ศึกษาเร่ือง “องคก์รธุรกิจเอกชนกบัการพฒันารายได้
และคุณภาพชีวิตของชาวชนบท” ศึกษากรณี โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริฯ ของ
กลุ่มในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ณ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการใหค้วามส าคญักบัดชันีท่ีใชว้ดัคุณภาพชีวิต ดงัน้ี คือ สุขภาพ การออม การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั 
หน้ีสิน ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหาร และยานพาหนะ โดนส่วนใหญ่แลว้ รายไดข้องผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะใชเ้งินส่วนใหญ่ไปเพื่อสุขภาพ การออม  และการศึกษา 
  นฤมล  จนัทร์แสง (2543: 107-115) ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพื่อการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจดัเก็บขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2542 ท่ีต  าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 
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จงัหวดักาญจนบุรี และน าขอ้มูลในตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุเป้าหมายของทั้ง 8 หมู่บา้น มาใหค้ณะกรรมการ
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 

1. เดก็จบการศึกษาภาคบงัคบัและไม่ไดศึ้กษาต่อ ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพต่าง ๆ  
2. ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่คนละ 20,000 บาทต่อปี 
3. เดก็ในครัวเรือนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
4. เดก็ท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
5. คนในครัวเรือนมีน ้าสะอาดบริโภคเพียงพอตลอดปี 5 ลิตรต่อคนต่อวนั 
6. ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บา้น ต าบล 
7. เดก็ท่ีมีอายคุรบเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั ไดเ้ขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบั 
8. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง กล่ินเหม็น หรือ

มลพิษทางอากาศ น ้าเสีย ขยะ และสารพิษ 
9. คนในครัวเรือนไม่ติดบุหร่ี 
10. ครัวเรือนมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพคงทนถาวรอยา่งนอ้ย 5 ปี 
11. คนในครัวเรือนอาย ุ15-60 ปี อ่านและเขียนภาษาไทยได ้
12. ครัวเรือนมีความปลอดภยัจากอุบติัภยัและมีการป้องกนัอยา่งถูกวิธี 
13. ครัวเรือนร่วมกิจกรรมบ ารุงสาธารณสมบติั 
14. ครัวเรือนปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
15. เด็กอายุ 6-12 ปี ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรควณัโรค คอตีบ บาดทะยกั โปลิโอ และ

วคัซีนรวม ครบตามตารางเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
16. ครัวเรือนปฏิบติัจิกรรมทางศาสนาอยา่นอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง 

  ภาธิดา  สมิง (2545 : 88) ศึกษาดชันีจ าแนกตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบทตามเกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบบนัทึกประกอบการสงัเกตและ
สมัภาษณ์หวัหนา้ครัวเรือน/ผูแ้ทนครัวเรือน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 296 ครัวเรือน ใน 6 อ าเภอ 
ของจงัหวดักาญจนบุรีผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรที่มีอิทธิพลในการจ าแนกคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบทของหมู่บา้นกา้วหนา้และหมู่บา้นลา้หลงั มีทั้ง หมด 7 ตวั เรียงล าดบัความส าคญั 
จากมากไปหานอ้ย คือ ครัวเรือนมีการใชส้้วมถูกหกัสุขาภิบาล ครัวเรือนมีความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ 
ครัวเรือนมีความรู้ในเร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้งครัวเรือนไม่กินอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์ท าไม่สุกดว้ย
ความร้อน ครัวเรือนปฏิบติักิจทางศาสนาสัปดาห์และคร้ัง คนในครัวเรือนไม่ติดบุหร่ี และคนใน
ครัวเรือนร่วมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวฒันธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 
เท่ากบั 0.680 
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  ธงชยั  เจริญชยัชนะ (2546 : 92) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตขั้น
พื้นฐานของประชากรไทยในชนบท เป็นการศึกษาจากขอ้ทุติยภูมิโดยศึกษาในขอบข่ายของ
การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. ทุกจงัหวดั ภายในอาณาเขตประเทศไทย ยกเวน้กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์
ขอ้มูลในลกัษณะภาคตดัขวาง (Cross-section data) โดยแงออกเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูลของปี พ.ศ. 
2539 และ ปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงน ามาใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 และฉบบัท่ี 8 ตามล าดบัโดยน าขอ้มูล จปฐ. ของแต่ละจงัหวดั เพื่อมาสร้างดชันี
วดัคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทยในชนบท และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะ
ของคุณลกัษณะของประชากรท่ีท าการศึกษา ไดท้  าการแบ่งระดบัคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานออกเป็น 3 
ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า ตามช่วงของค่าดชันีท่ีค  านวณได ้ผลการศึกษา
พบวา่ ภาคเหนือเป็นภาคท่ีระดบัคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีจงัหวดัในเขต
ภาคอ่ืนมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในระดบัสูง เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพ
ชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทยในภาคเหนือ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 7 (2546: 98) พบว่า มีปัจจยัก าหนดอยู่ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการใชท่ี้ดินและปัจจยั
ทางดา้นการศึกษา ส่วนผสมการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรไทย
ในภาคเหนือ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 พบว่ามีปัจจยัท่ีก าหนด 4 
ปัจจยั คือปัจจยัดา้นการกระจายรายได ้ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นทรัพยากรป่าไม ้และปัจจยั
ดา้นทรัพยากรน ้า 
 สกล  พรหมสิน (2546 : 98-99) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ในต าบลหงส์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากและเมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ปรากฏว่า ดา้นครอบครัวเขม้แขง็มากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัส่ีพอเพียง ดา้นการศึกษาถว้นทัว่ ส่วนรายไดพ้อเพียงอยู่ในระดบัต ่าสุด 
ส่วนระดบัการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการด าเนินชีวิตอยู่
ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา คือ การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบักลาง 
คิดเป็นร้อยละ 48.7 และการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 2.  งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัแรงงานต่างด้าว 
  จงกล  สุวรรณานนท ์(2547 : 52-62) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาแรงงานต่างดา้วชาวพม่าใน
ประเทศไทย” จากการศึกษาพบว่า ผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในระยะแรก
สภาพปัญหายงัไม่ทวีความรุนแรงเน่ืองจากยงัมีจ านวนมากนกัส่วนใหญ่เป็นผูห้ลบหนีภยัจากการ
สู้รบ และเขา้มาท างานตามตะเข็บแนวชายแดน ต่อมาไดมี้การพฒันาเป็นผุห้ลบหนีเขา้เมืองเพื่อ
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ท างาน หรือแรงงานพม่าผิดกฎหมายและกลายเป็นปัญหาส าคญัของสังคมไทยทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงปลอดภยั ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ปัญหาดงักล่าวขยายตวัมากข้ึนในปัจจุบนัคือ 
ปัญหาภายในประเทศพม่าท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้แรงงานพม่าหลัง่ไหลออกมาหางานท าในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ความไม่พอใจในระบอกการเมืองการปกครองประชาชนในประเทศเกิดความไม่มัน่คงใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น จนจ าเป็นตอ้งแสวงหาความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเดิม นอกจากนั้น
ยงัมีปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกต ่าในประเทศพม่า และขาดมาตรการควบคุมคนออกนอกประเทศ
อยา่งจริงจงั 
  รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับปัญหาชาวพม่า
หลบหนีเขา้เมือง และปัญหาแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อจดัระเบียบชาวพม่า
ในพื้นท่ีชายแดนท่ีหลบหนีภยัจากการสูร้บเขา้มาหลงัปี 2519 ดว้ยวิธีการจดัท าทะเบียนประวติั และ
ผอ่นผนัให้ท างานไดโ้ดยมีขอบเขตจ ากดั นโยบายและมาตรการในเร่ืองดงักล่าวไดมี้พฒันาการมา
โดยล าดบั กล่าวคือ ไดม้ีการก าหนดนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วอย่าง
ต่อเน่ือง 
  ขอ้เสนอแนะต่อปัญหาแรงงานพม่าในประเทศไทยดา้นการเมืองมีตั้งแต่การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายให้มีความทนัสมยัเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง การก าหนด
นโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึง
ตอ้งอาศยัการศึกษาขอ้มูล และขอ้เท็จจริงอย่างลึกซ่ึงทุกดา้น รวมถึงการประสานงานและความ
ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งหน่วยงานผูป้ฏิบติัต่อปัญหาแรงงานพม่า และหน่วยงานดา้นความมัน่คง 
  ดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่เร่งประชาสัมพนัธ์ให้นายจา้งหรือผูป้ระกอบการท่ีจา้งแรงงาน
พม่าในสถานประกอบการทราบถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากปัญหาการจา้งแรงงานพม่าผิด
กฎหมาย รวมทั้งโทษตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนควร
ประสานความร่วมมือในการพฒันาแรงงานคนไทย เพื่อให้ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาฝีมือ
แรงงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสามารถรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในระยะยาว 
  ดา้นสังคม ควรมีการศึกษาวิจยัสภาพปัญหาของแรงงานพม่าในไทยในทุกดา้นอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหาแรงงานพม่าในไทยได้
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง หน่วยงานของรัฐท่ี
รับผดิชอบดูแลดา้นการบริการ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานควรปรับปรุง
เปล่ียนแผน ปฏิบติัการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปัญหาการหลัง่ไหลของแรงงานพม่าเขา้สู่
ประเทศไทยอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคท่ี
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เกิดจากแรงงานพม่าแทนการส่งผูป่้วยเขา้พกัรักษาพยาบาล ควรให้ความส าคญัต่อการจดัท าแผน
ประชาสมัพนัธ์เฉพาะเร่ืองแรงงานต่างดา้วใหต่้อเน่ืองโดยส่ือประเภทต่าง ๆ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  (2550)  
ศึกษาเร่ืองโอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างดา้วและเด็กชนเผา่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการอธิบายโอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพและ
เด็กไร้สัญชาติ เน่ืองจากพ่อแม่ผูป้กครองเป็นผูมี้สิทธิขาดในการตดัสินใจให้เด็กไปเรียนหรือไม่เรียน 
ข้ึนอยู่กบัการมองเห็นคุณค่าทางการศึกษาของผูป้กครอง อนัเป็นผลเช่ือมโยงกบัระยะเวลาท่ีอยูใ่น
ประเทศไทยหากอยูน่านจะมีความกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของไทยและสามารถอยูร่่วมกบัคนไทยไดดี้
มากข้ึน เพราะส่ือสารกนัรู้เร่ือง ประกอบกบัรัฐมีนโยบายท่ีให้สัญชาติไทยแก่บุคคลไร้สัญชาติท่ีมี
หลกัฐานว่าอยู่ในประเทศไทยไม่นอ้ยกว่า 10 ปี จึงท าให้คนเหล่าน้ีมีความมัน่ใจและอยากอยู่
ประเทศไทยต่อไป ความรู้สึกดงักล่าวน้ีท าให้ผูป้กครองอยากส่งลูกเขา้รับการศึกษาในโรงเรียน 
เพราะเห็นตวัอยา่งของคนไทยท่ีไดรั้บการศึกษาสูง ๆ แลว้มีงานท าดี ๆ  
  นโยบายของรัฐท่ีให้เด็กท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ไดรั้บการศึกษา เป็นนโยบายท่ีดีและมีประโยชน์ต่อเด็กเหล่าน้ี แต่มีโรงเรียนและผูป้กครองจ านวน
ไม่นอ้ยท่ีไม่รู้นโยบายในเร่ืองน้ี นอกจากนั้น ยงัมีโรงเรียนในกลุ่มตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึงท่ีไม่ได้
รับเงินอุดหนุนรายหวัส าหรับนกัเรียนท่ีเป็นเด็กอพยพต่างดา้วและเด็กไร้สัญชาติ จึงมีปัญหาในการ
น านโยบายสู่การปฏิบติั 
  ปัจจยัดา้นโรงเรียนและศูนยก์ารเรียน มีผลกระทบโดยตรงในทางบวกต่อความเอาใจใส่
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงส่งผลต่อไปยงัความตอ้งการในการเรียนต่อของเด็ก ผลการวิจยั
พบวา่ ครูส่วนใหญ่มีความเตม็ใจท่ีจะสอนเดก็อพยพต่างดา้วและเดก็ไร้สัญชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่มีความ
รับผิดชอบและตั้งใจเรียน แต่มีครูและผูบ้ริหารการศึกษาในจงัหวดับางคนท่ีมีทศันคติไม่ดี และ
ไม่เห็นดว้ยท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็เหล่าน้ี 
  ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นตวัเด็กเองมีความส าคญัต่อโอกาสทางการศึกษานอ้ยท่ีสุด
เน่ืองจากเด็กตอ้งท าตามความตอ้งการของผูใ้หญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ผูป้กครอง ซ่ึงมีสิทธิขาดท่ีจะให้
เดก็ไปหรือไม่ไปเรียนท่ีไหนกไ็ด ้
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ศึกษาเร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบและ
แนวทางการจดัการศึกส าหรับเด็กต่างดา้วในพื้นท่ีชายแดน กรณีศึกษาท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
แมเ้ดก็ต่างด้าวในอ าเภอแม่สอดจะได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษาด้านการจดัการศึกษาท่ี
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษาพบวา่ ยงัไม่มีรูปแบบการศึกษาใดท่ีสามารถได้
ตรงตามความตอ้งการของเด็กต่างดา้วทั้งหมด เน่ืองจากเด็กต่างดา้วในอ าเภอแม่สอดมีหลากหลาย
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กลุ่มชาติพนัธ์ รวมทั้งยงัมีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั เช่น ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาเขา้เรียนในกลุ่มเด็กท่ี
ตอ้งท างาน หรือพื้นฐานทางดา้นภาษา เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
เด็กต่างดา้ว จึงควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกบัเด็กในแต่ละกลุ่ม โดยรูปแบบ
การศึกษาส าหรับเดก็ต่างดา้วในพื้นท่ีชายแดน แม่จะมีรูปแบบหลกั ๆ เพียง 3 รูปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั แต่ใน 3 รูปแบบหลกั นั้น
ก็ควรไดรั้บการพฒันาให้เหมาะสมกบัการศึกษาของเด็กต่างดา้วกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถน า
ความรู้จากการศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตต่อไปได ้
 3. งานวจิัยที่เกีย่วกบัการฝึกอบรม  
  สุภาพร  ค  าสิงห์นอก (2543: บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมเร่ืองยาเสพติดให้โทษ
ส าหรับเยาวชน โดยวิเคราะห์ขอบข่าย เน้ือหา ก าหนดเน้ือหา เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา สร้างชุดฝึกอบรมให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข ทดลองใช ้เพื่อ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและค่าประสิทธิผลแลว้น าไปฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอย่าง ชุดฝึกอบรม
ประกอบดว้ย แผนการฝึกอบรมส าหรับวิทยากร ส่ือประกอบการอบรม ไดแ้ก่ วีดิทศัน์ แผน่ใส และ
สไลด์ ขอ้เสนอแนะส าหรับวิทยากร คือ ตอ้งศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูเ้ขา้อบรม แผนการ
อบรม เน้ือหาและชุดฝึกอบรมให้เขา้ใจก่อน เตรียมส่ืออุปกรณ์ สถานท่ีเหมาะสม และสะดวกใน 
การฝึกอบรม ในระหว่างการอบรมให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม ฝึกอบรม
ตามแผนและใหท้ าแบบทดสอบหลวัการอบรม เม่ือส้ินสุดการอบรมชุดฝึกอบรมดงักล่าวมีประสิทธิภาพ
จากการทดสอบภาคสนาม 83.15/85.25 และค่าดชันีประสิทธิผล 0.58 
  ภทัรา  ค  าตา (2546) ไดศึ้กษาโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการคดัแยกขยะและ
บ าบดัน ้าเสีย และหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในการคดัแยกขยะและบ าบดั
น ้ าเสีย กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลยัในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 
โปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการคดัแยกขยะและการบ าบดัน ้ าเสียท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 
หนังสือการ์ตูนและเกมการคดัแยกขยะ และการบ าบดัน ้ าเสีย รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ไดน้ า
โปรแกรมไปทดลองใชก่้อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริงโดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนและ
หลกัเรียนรู้ และท าคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกบัคะแนนขอ้ทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง 
มาค านวณ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 น าคะแนนก่อนและหลงัเรียนรู้มา
เปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้โดยใช ้t-test  ผลการทดลองปรากฏวา่ โปรแกรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองในการคดัแยกขยะ และบ าบดัน ้ าเสียท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.20/92.43 และ 88.17/84.61 
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ตามล าดบัคะแนนท่ีไดก่้อนการเรียนรู้และหลงัการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงวา่โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สุทิน ศรีโมรา (2548: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 
การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ผลการวิจยัพบวา่ 
  สภาพการด าเนินการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการจดั
กิจกรรม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารและการนิเทศ ด้านการวัดและ
ประเมินผล มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น 
  ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินการของโรงเรียน ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล พบวา่ ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  แนวทางในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้จะตอ้งเพิ่มระดับการปฏิบตัิในดา้นการ
บริหาร และการนิเทศ การวดัและการประเมินผล การน าผลการก ากบัดูแลผลงาน/โครงการมา
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง มีการนิเทศและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง จดัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควรจดัให้มีห้องจริยศึกษา มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและพอเพียง มี
กิจกรรม มีเทคนิคในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม มีวิธีการและเคร่ืองมือ
ในการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  พระมหาสิริชยั เสรีไตรรัตน์ (2549: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผลปรากฏว่า นกัเรียน
มีค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการเรียนเก่ียวกบัหลกัสูตรฝึกอบรมศีลธรรม ค่าคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนหลงัการใชห้ลกัสูตรสูงกว่าก่อนการใชห้ลกัสูตร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  พระมหาประนอม ทองไพบูลย ์(2549: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสร้างหลกัสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง การลดความทุกข ์เพิ่มความสุขส าหรับอุบาสกอุบาสิกา โดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม
การลดความทุกข ์เพิ่มความสุขตามโครงสร้างของหลกัสูตรที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดข้ึน และไดแ้บ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนการฝึกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 2 ระหว่างการฝึกอบรม ขั้นตอนท่ี 3 หลงัการฝึกอบรม ผลปรากฏว่า ความรู้เก่ียวกบัการ
ลดความทุกข ์เพิ่มความสุขของอุบาสก อุบาสิกา หลกัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ                       
ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์ และ Knowles ดงัภาพท่ี  4 พร้อมทั้งการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอก
โรงเรียน ตามทฤษฎีของ Boyle และ Caffarella ดงัภาพท่ี  2 สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั เร่ือง 
การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ดงัภาพท่ี 6   

 
ภาพท่ี  6  กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัย
กจิกรรมส่งเสริมเรียนรู้ และการ

พฒันาโปรแกรม กศน. 
 

1. หลกัการศึกษานอก
โรงเรียน 

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
3. การพฒันาโปรแกรม กศน. 

ของ Boyle  
และ Caffarella 
ขั้ นตอนการ เ รียน รู้ของ  
ดร.โกวทิ วรพิพฒัน์ และ  
Knowles  

 
 
 

การสังเคราะห์หลกัวชิาการศึกษาผู้ใหญ่ คดิเป็น 
และการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

1.  การส ารวจสภาพปัญหา 
2. การวเิคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ 
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
4. การวางแผนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
5. การเลือกแผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
6. การแสวงหาวทิยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
7. การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ

แกปั้ญหา 
8. การสร้างสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคล 
9. ความสามารถในการเช่ือมความสมัพนัธ์

กบัผูส้อน 
10. การส่งเสริมใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วม 
11. การประเมินผลการเรียนรู้ 
12. การตดัสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การ

ปฏิบติั 

 
 
 

การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้                    
เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติ                 

แรงงานต่างด้าว 
1. ดา้นสุขภาพ 
2. ดา้นการศึกษา 
3. ดา้นรายไดแ้ละ

เศรษฐกิจ 

1. ช่ือเร่ือง 
2. ช่ือกิจกรรม  ช่ือกิจกรรม   
3. วตัถุประสงค ์
4. แนวคิด 2.  ใบความรู้  
5. ขั้นตอนการจดั
กิจกรรม 3.  ใบกิจกรรม 

6. อุปกรณ์/ส่ือ 

 
 

1. ใบงาน 
2. ใบความรู้  
3. ใบกิจกรรม 
4. แบบประเมินผล 
 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว 
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บทที่  3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจัย  เร่ือง  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน                

ต่างดา้ว เป็นการวิจยัและพฒันาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ และความตอ้งการในการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ต่างดา้ว โดยมีล าดบัขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนกำรวจิัย 1 (Research 1) การศึกษาสภาพและความตอ้งการในการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ 

2. ขั้นตอนกำรวิจัย 2 (Development 1) การออกแบบและพฒันา (Design and 
Development) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว   

3. ขั้นตอนกำรวิจัย 3 (Research 2) การทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว    

4. ขั้นตอนกำรวิจัย 4 (Development 2) การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ี
ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
 
1.   ขั้นตอนกำรวิจัย 1 (Research 1) กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพ    
      ชีวติแรงงำนต่ำงด้ำว  

เป็นการส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการในบริบทต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับ              
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และ           
การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1.1.1 เพื่อศึกษาดชันีการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศไทยและต่างประเทศ  
1.1.2 เพื่อศึกษาสภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างดา้ว  
1.1.3 เพื่อศึกษาความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2  กำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพและความตอ้งการใน

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  และการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 

1.2.1 กำรศึกษำเอกสำรดัชนีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ    ผูว้ิจยัท าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการก าหนดกรอบการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว 

1.2.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสารจ าแนกตามสาระส าคญั 
แลว้น ามาสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วตาม 
ตวัแปรของการวิจยั 

1.2.1.2 เอกสำร ที่ศึกษำ ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน  
2) องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
3) ตวัช้ีวดัในการปฏิบติังานของกระทรวงสาธารณสุข  
4) ดัชนีความก้าวหน้าของคนของส านักโครงการพัฒนา           

แห่งสหประชาชาติ  
5) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศมาเลเซีย  
6) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศนิวซีแลนด ์ 
7) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศแคนาดา  
8) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศองักฤษ 

1.2.1.3 วธีิกำรศึกษำ 
ใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 

1.2.1.4 เคร่ืองมือ 
ตารางสงัเคราะห์เอกสาร 

1.2.1.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล ประเภทเอกสาร หนังสือ ต ารา 

และอินเทอร์เน็ต 
1.2.1.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

    ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

   ส
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1.2.2 กำรศึกษำข้อมูลสภำพชีวติและกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว  
1.2.2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพชีวิตและการท างานของแรงงาน             

ต่างดา้ว ตามตวัแปรการวิจยั 3 ดา้นคือดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
1.2.2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1)  ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ พม่า  เขมร และลาว 
ท่ีท างานอยูใ่นสถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี        

2)  กลุ่มตวัอย่าง เป็นแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า เขมร และลาว 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีท างานในสถานประกอบการ และนายจา้งยินดีให้ใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างดา้ว สัญชาติพม่า จ านวน 29 คน สัญชาติเขมร 
จ านวน 13 คน และสญัชาติลาว จ านวน 8 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 50 คน 

1.2.2.3 วธีิกำรศึกษำ 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเร่ิมตน้การสัมภาษณ์ดว้ยการสร้าง

ความคุน้เคยกบัแรงงานต่างดา้ว และสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ ท่ีเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ
โดยอิสระเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจริงของชีวิตและการท างาน  

1.2.2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เก่ียวกับสภาพชีวิตและการท างาน

แรงงานต่างดา้ว 
1.2.2.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ผูว้ิจยัขอความร่วมมือครู กศน. จ านวน 3 คน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่
ในอ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอไทรนอ้ย และอ าเภอบางบวัทองใหเ้ป็นผูช่้วยการวิจยั      

2) ผูว้ิจัยช้ีแจงแนวทางการเก็บขอ้มูลและมอบให้ผูช่้วยการวิจยั  
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองนนทบุรี ผูช่้วยการวิจยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอไทรนอ้ย และผูช่้วย
การวิจยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอบางบวัทองเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  

3) ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี  4  กุมภาพันธ์ – 30 
เมษายน 2554  

1.2.2.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  และสรุปขอ้มูล

เชิงปริมาณโดยใชค่้าความถ่ี และร้อยละ   
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1.2.3 กำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติของแรงงำนต่ำงด้ำว  
1.2.3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
1.2.3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1) ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ พม่า เขมร และลาว                 
ท่ีท างานอยูใ่นสถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี         

2) กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดิมในขั้นตอนการศึกษา
ขอ้มูลสภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างดา้ว จ านวน 50 คน 

1.2.3.3 วธีิกำรศึกษำ 
ผู ้วิจัยท าการส ารวจความต้องการโดยใช้แบบสอบถามความ

ตอ้งการ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
1.2.3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างดา้ว 

1.2.3.5   กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยั  จ  านวน               

5 คน  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาและวตัถุประสงค ์(IOC) ไดค่้า IOC ของ
แบบสอบถาม = 0.89 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

1.2.3.6 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ผูว้ ิจ ัย ช้ีแจงแนวทางการเก็บขอ้มูลและมอบให้ผูช้่วยการ

วิจยั  ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองนนทบุรีเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูช่้วยการวิจยัท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอไทรนอ้ยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และผูช่้วยการวิจยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นอ าเภอ
บางบวัทองเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  

2) จากการเก็บรวมรวมข้อมูลสภาพชีวิตและการท างานของ
แรงงานต่างดา้ว ผูว้ิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนขาดความสามารถดา้นภาษา ดงันั้นจึงออกแบบ
ให้ผูช่้วยวิจยัอ่านแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งฟังแลว้ใหค่้าระดบัคะแนนความตอ้งการทีละขอ้     

3) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์–30 เมษายน 
2554   
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1.2.3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชส้ถิติ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ในการแปลผลขอ้มูล ดงัน้ี 
             ค่ำเฉลีย่ ระดับควำมต้องกำร 

4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 นอ้ย 
1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

1.2.3.8 ผลทีไ่ด้รับ  
ในขั้นตอนการวิจยั 1 (Research 1) น้ี ได้ขอ้มูลเพื่อน าสู่การ

ออกแบบและพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว คือ 
1) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ  
2) สภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างดา้ว  
3) ความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของแรงงานต่างดา้ว  

 
2.   ขั้นตอนกำรวจิัย 2 (Development 1)  กำรออกแบบและพฒันำแผนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
      เพือ่สร้ำงเสริมคุณภำพชีวติแรงงำนต่ำงด้ำว     

ผูว้ิจยัออกแบบและพฒันา  (Design and Development) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ

เรียนรู้  การวางแผนการเรียนการสอน  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  และการ
ประเมินผลการเรียนรู้   

2.2  วธีิด ำเนินกำรวิจัย 
2.2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาดชันี

การพฒันาคุณภาพชีวิต สภาพชีวิตและการท างาน และความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้วท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้น น ามาคดัเลือกเน้ือหา
ส าคญัเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  
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2.2.2 การวางแผนการเรียนการสอน ผูว้ิจยัใช้หลกัเกณฑ์การจัดการศึกษาระยะสั้ น                  
33 ชั่วโมง ของส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในการออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ
ความส าคญัของเน้ือหา  

2.2.3 การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัออกแบบ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองต่อสภาพท่ีเป็นปัญหา และความตอ้งการใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว      

2.2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัดา้น
สัญชาติและภาษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงออกแบบให้ใช้การสังเกตโดยใชแ้บบประเมินผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

2.3  กำรตรวจสอบคุณภำพของแผนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้   
ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 
การศึกษานอกระบบ จ านวน 3  คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูส้อนในมหาวิทยาลยั จ านวน 2 คน 
(รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก) มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่าง
ดา้วท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบพร้อมแบบประเมิน IOC 

2.3.2  ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) มาประมวลผลไดค่้าดชันี IOC มากกว่า 0.5  
ซ่ึงถือว่ามีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค ์และไดค้่า IOC ของแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ = 0.94 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

2.3.3  ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขตามผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
2.4  ผลทีไ่ด้รับ 

ในขั้นตอนการวิจยั 2 (Development 1) น้ี ได้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว  ซ่ึงประกอบไปดว้ย การปฐมนิเทศ แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ  ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ และการปัจฉิมนิเทศ   

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 108 

3.   ขั้นตอนกำรวจิัย 3 (Research 2) กำรทดลองจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพ 
     ชีวติแรงงำนต่ำงด้ำว 

เป็นขั้นตอนการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ต่างดา้วท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปจดักิจกรรม ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่ การแสวงหาวิทยากรและ
แหล่งการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการแกไ้ขปัญหา การสร้างสัมพนัธ์อันดีกับบุคคล 
ความสามารถในการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัผูส้อน และการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วม โดยใชก้ารทดลอง 

 3.1 วตัถุประสงค์ 
เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของแรงงานต่างดา้ว 
3.2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.2.1 ประชากร ไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีสัญชาติ พม่า เขมร และลาว ท่ีท างาน
อยูใ่นสถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี        

3.2.2  กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงท่ีท างานในสถาน
ประกอบการ และนายจา้งยินดีใหใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่างดา้ว
ซ่ึงไม่ซ ้ ากบักลุ่มตวัในขั้นตอนการศึกษาสภาพและความตอ้งการ มีกลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างดา้ว 
สัญชาติพม่า จ านวน 8 คน สัญชาติเขมร จ านวน 7 คน และสัญชาติลาว จ านวน 5 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 20 คน 

3.2.3  วิธีการศึกษา  
3.2.3.1 ผูว้ิจัยออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว 

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3.2.3.2 วิทยากร ผูว้ิจยัเลือกผูส้อนเป็นวิทยากรโดยคดัเลือกจากประวติั

การเป็นวิทยากรและผลงานท่ีผ่านมาท่ีมีประสบการณ์ดา้นแรงงานต่างดา้วและการจดักิจกรรม
การศึกษานอกระบบ จากนั้นผูว้ิจยัช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและวิธีการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งแรงงานต่างดา้วซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรม 

3.2.3.3 แหล่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใชส้ านกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันนทบุรี เป็นสถานท่ีด าเนินการทดลอง ระหว่างวนัท่ี 20 - 30 
กนัยายน 2555 
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3.2.3.4 การจดักระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจัยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นการเรียนจากสภาพปัญหา และความตอ้งการของแรงงานต่างดา้วเป็นส าคญัตามแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

3.2.3.5 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่าง
หลากหลาย ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างผูเ้รียน 

3.2.3.6 ผูช่้วยวิทยากรประจ ากลุ่ม แรงงานต่างดา้วท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมี
ปัญหาความสามารถในการใชภ้าษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ตามสัญชาติ โดยคดัเลือก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเป็นผูช่้วยวิทยากรประจ ากลุ่มตามสัญชาติ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูช่้วยวิทยากรประจ ากลุ่มผูเ้รียนสัญชาติพม่า จ านวน 1 คน เขมร 
จ านวน 1 คน และลาว จ านวน 1 คน ทั้งน้ีเพื่อช่วยส่ือสารและเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
และผูส้อน 

3.2.3.7 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผูว้ิจยัออกหนังสือจาก
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันนทบุรี เพื่อขอความ
ร่วมมือสถานประกอบการเขตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 20 แห่ง ในการด าเนินการทดลองโดยให ้                
ครู กศน.เป็นผูป้ระสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีในการเป็นเครือข่ายการจดั
การศึกษาส าหรับแรงงานต่างดา้วในอนาคต  

3.2.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2.4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 

(Posttest)  
3.2.4.2  แบบประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pretest) 

และหลงัเรียน (Posttest) โดยผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยั จ านวน 5 คน  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
เน้ือหาและวตัถุประสงค ์(IOC)  และไดค่้า IOC = 0.88 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

3.2.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.2.6.1 โดยมอบใหผู้ช่้วยวิทยากรประจ ากลุ่ม เป็นผูอ้ธิบาย

วตัถุประสงคข์องการวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน และหลงัเรียนแลว้เป็นผูช่้วยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.2.6.2  การใชก้ารสังเกตผลการเรียนรู้ผูว้ิจยัใหว้ิทยากรผูส้อนเป็นผูใ้ห้

ค่าคะแนนในแต่ละคร้ังท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ
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3.2.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
3.2.7.1 กำรหำค่ำประสิทธิภำพ ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน 

และหลงัเรียนโดยใชเ้กณฑ ์ E 1 / E 2   เท่ากบั 80 / 80  จากการใชสู้ตร 
               

   

∑ 
  

 
      

 
     หมายถึง  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  

ต่างดา้ว 
X หมายถึง  คะแนนรวมของการประเมินผลในทุกกิจกรรม ในระหว่างการ

ด าเนินการของผูเ้รียนทุกคน 
   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบประเมินผลทุกกิจกรรมของกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 
   หมายถึง  จ านวนผูเ้รียน 

 
      

   

∑ 
  

 
      

 
 

    หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

∑   หมายถึง  คะแนนรวมของการประเมินหลงัด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินทุกกิจกรรม
ของผูเ้รียนทุกคน 

   หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบประเมินหลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินทุก
กิจกรรม 

   หมายถึง จ านวนผูเ้รียน 
3.2.7.2  กำรหำค่ำดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  

E.I คือ Effectiveness Index หรือเรียกอีกอยา่งว่า ค่าดชันี
ประสิทธิผล เป็นการหาพฒันาการทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีสร้างข้ึนมา โดยหาไดจ้ากสูตรการหาค่าดชันีประสิทธิผล Goodman, 
Fletch and Schneider. 1980 : 30-34.) โดยใชด้ชันีประสิทธิผลดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียนทุกคน  ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนทุกคน
(จ านวนผูเ้รียน  คะแนนเตม็)   ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนทุกคน

 

 
     ทั้งน้ีเกณฑป์ระสิทธิผลท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป 

3. 2.7.3  กำรวิเครำะห์ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของผู้เรียน โดยการ
น าคะแนนจากแบบทดสอบ  ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมาค านวณหาความแตกต่างของ
คะแนนแต่ละคู่แลว้น ามาวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  จากสูตรดงัน้ี 

 

    
∑ 

√ ∑ 
   (∑ ) 

   

 

   
          เม่ือ   D  คือ ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    คือ จ านวนคู่ (จ านวนผูเ้รียน)  
 D2  คือ ผลรวมของ D แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 (D)2  คือ การน าผลรวมของ D ทั้งหมดยกก าลงัสอง  

3.3  ผลที่ได้รับ   
ในขั้นตอนวิจยั 3 (Research 2) น้ี ไดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.  ขั้นตอนกำรวจิัย 4 (Development 2) กำรประเมินคุณภำพชีวติแรงงำนต่ำงด้ำวทีผ่่ำนกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมกำรเรียนรู้  

เป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วการเรียนรู้ หลงัจากท่ีผา่นไปแลว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

4.1 จุดประสงค์ 
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วในดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา และ

ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
 
 
 

   ส
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4.2 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
4.2.1  แรงงานต่างดา้วท่ีเป็นผูเ้รียนในขั้นตอนการทดลอง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแรงงาน

ต่างด้าว สัญชาติพม่า จ านวน 8 คน สัญชาติเขมร จ านวน 7 คน และสัญชาติลาว จ านวน 5 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 20 คน 

4.2.2  นายจา้งของสถานประกอบการในเขตจงัหวดันนทบุรี ท่ีผูว้ิจยัประสานงาน
เพื่อขอความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการจดัการศึกษาส าหรับแรงงานต่างดา้วในอนาคต จ านวน                 
20 คน 

4.3 วธีิกำรศึกษำ 
หลงัจากที่ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างดา้วเสร็จสิ้นแลว้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ผูว้ ิจ ยัจึงด า เนินการประเมินผลการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไปสู่การปฏิบติั  โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้ว
และนายจา้ง  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล   
4.4.1 แบบสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วส าหรับแรงงาน                

ต่างดา้ว 
4.4.2 แบบสมัภาษณ์การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วส าหรับนายจา้ง 

 4.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2555 – มกราคม 2556  
 4.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุป
ขอ้มูล   
 4.7 ผลทีไ่ด้รับ 
    ในขั้นตอนการวิจยั  4  (Development 2) น้ีไดท้ราบถึงผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของแรงงานต่างดา้วที่เขา้ร่วมกิจกรรมไปสู่การปฏิบติัเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองใน
ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา และดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี  3    สรุปขั้นตอนการวิจยั : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้ว 

 

ระยะกำรวจิัย วตัถุประสงค์ ส่ิงทีค่ำดหวงั วธีิวจิัย เคร่ืองมอื 

กำร
ตรวจสอบ 
คุณภำพ
เคร่ืองมอื 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ขั้นตอนการ
วจิยัท่ี 1 
การศึกษา
สภาพและ
ความตอ้งการ 

1. เพื่อศึกษา
สภาพและ
ความตอ้งการ
ในการพฒันา
คุณภาพชีวติ
แรงงาน 
ต่างดา้ว 

1.เพื่อศึกษา
ดชันีการ
พฒันา
คุณภาพชีวติ
ของประเทศ
ไทยและ
ต่างประเทศ 

การศึกษา 
เอกสาร 

ตาราง
สงัเคราะห์
เอกสาร 
 

       - 1.ขอ้มูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 
2.องคป์ระกอบ
ของความอยูดี่มี
สุขของ สคช. 
3) ตวัช้ีวดัใน
การปฏิบติังาน
ของ ศธ.  
4) ดชันี
ความกา้วหนา้
ของคนของ 
UNDP     5) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศมาเลเซีย     6) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศนิวซีแลนด ์   7) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศแคนาดา  
5) ดชันีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติของ
ประเทศ
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์
แคนาดา และ
องักฤษ 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
 

  2.การศึกษา
ขอ้มูลสภาพ
ชีวติและการ
ท างานของ
แรงงาน          
ต่างดา้ว 

การสมัภาษณ์ แบบ
สมัภาษณ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 

แรงงานต่างดา้ว 
สญัชาติพม่า 
จ  านวน 29 คน 
สญัชาติเขมร 
จ านวน 13 คน 
และสญัชาติลาว 
จ านวน 8 คน 
รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 
จ านวน 50 คน 

ค่าความถ่ี 
และร้อยละ   
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ตารางท่ี  3    สรุปขั้นตอนการวิจยั : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

ระยะกำรวจิัย วตัถุประสงค์ ส่ิงทีค่ำดหวงั วธีิวจิัย เคร่ืองมอื 

กำร
ตรวจสอบ 
คุณภำพ
เคร่ืองมอื 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

  3.การศึกษา
ความตอ้งการ
ในการสร้าง
เสริมคุณภาพ
ชีวติของ
แรงงาน         
ต่างดา้ว 

การส ารวจ แบบสอบ
ถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน            
5 คน  
ตรวจสอบ 
และหาค่า
IOC   
 

โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งแรงงาน
ต่างดา้วกลุ่มเดิม 
จ านวน 50 คน 
 

ความถ่ี  
ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย 
และค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขั้นตอนการ
วจิยั 2 การ
ออกแบบ 
และพฒันา  
แผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.  เพื่อพฒันา 
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงาน              
ต่างดา้ว 

เพื่อพฒันา
แผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงาน            
ต่างดา้ว   

1.  การ

ก าหนด

จุดมุ่งหมาย

ในการเรียนรู้             

2.  การ

วางแผน             

การเรียน            

การสอน                         

3. การสร้าง

แผนการเรียน

ท่ีเหมาะสม

กบักลุ่ม 

เป้าหมาย               

4. การ

ประเมินผล

การเรียนรู้  

 

แบบ
ประเมิน  

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน                  
5 คน  
ตรวจสอบ
และหาค่า
IOC   
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ตารางท่ี  3    สรุปขั้นตอนการวิจยั : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 

 

ระยะกำร
วจิัย วตัถุประสงค์ ส่ิงทีค่ำดหวงั วธีิวจิัย เคร่ืองมอื 

กำร                    
ตรวจสอบ 
คุณภำพ
เคร่ืองมอื 

กลุ่มตัวอย่ำง กำรวเิครำะห์
ข้อมูล 

3.ขั้นตอน
การวจิยั 3 
การทดลอง 

3.  เพื่อ
ตรวจสอบและ
หาประสิทธิ 
ภาพของ
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงาน         
ต่างดา้ว 

-  แผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงานต่าง
ดา้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

วจิยัเชิง
ทดลองแบบ
กลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อน
เรียนและ
หลงัเรียน 

-แบบ 
ทดสอบ 
ก่อนเรียน
(Pretest) 
และหลงั
เรียน 
(Posttest) 

 

-ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน                   
5 คน 
ตรวจสอบ
และหาค่า 
IOC 

 

แรงงานต่างดา้ว 
จ านวน   20 คน 

1. การหา
ประสิทธิ 
ภาพ โดย               
ใชเ้กณฑ ์                   
E 1/ E 2 
เท่ากบั 
80/80 
2.การหาค่า
ประสิทธิผล 
(E.I.) 
3.วเิคราะห์
ความ 
กา้วหนา้
ทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

  -แผนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงานต่าง
ดา้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 - แบบ 
ทดสอบ
ก่อนเรียน
(Pretest) 
และหลงั
เรียน 
(Posttest) 
 

- ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน                    
5 คน 
ตรวจสอบ
และหาค่า 
IOC 
 

  

ขั้นตอนกำร
วจิัย 4 การ
ประเมิน
คุณภาพ
ชีวติ
แรงงาน 
ต่างดา้ว 

4.  เพื่อ
ประเมินการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวติ
แรงงาน      
ต่างดา้ว 

การ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
ของแรงงาน
ต่างด้าวท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
ไปสู่การ
ปฏิบติั 

การสมัภาษณ์ 
 

- แบบ
สมัภาษณ์
แบบก่ึง
โครงสร้าง 

- ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ 

- แรงงานต่าง
ดา้วจ านวน               
20 คน 
- นายจา้ง 
จ านวน   20 คน 

- วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างดา้ว ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ผลการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  ผลการทดลองจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสภาพ และความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างด้าว  
1. ผลการศึกษาเอกสารดัชนีการพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศไทยและต่างประเทศ  

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับดัชนีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทย จาก
แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน 2) องคป์ระกอบของความอยูดี่มีสุขของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ3)ตัวช้ีวดัในการปฏิบัติงานของ
กระทรวงสาธารณสุข และการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของต่างประเทศ
ไดแ้ก่ 1) ดชันีความกา้วหน้าของคนของส านักโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 2) ดชันีการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศมาเลเซีย 3) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศนิวซีแลนด์      
4) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศแคนาดา 5) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศ
องักฤษ 

ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัดชันีการพฒันาคุณภาพชีวติทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศน ามาสังเคราะห์ สรุปเป็นภาพรวมเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานน าไปสู่การออกแบบและ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  ผลการสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันาคุณภาพ

ชีวติที่สังเคราะห์ขึน้มา จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แคนาดา องักฤษ 
1.  ดา้น
สุขภาพ 

1. คนในครัวเรือน 
ไดกิ้นอาหารถูก
สุขลกัษณะ 
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 
2. คนในครัวเรือน 
มีความรู้ในการใชย้า
ท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 
3. คนอาย ุ6 ปีข้ึน
ไปออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ย              
สัปดาห์ละ 3 วนั 

1. สัดส่วน
ประชากรท่ีมี
หลกัประกนั
สุขภาพ 
 

1. ผูสู้งอายมีุ 
การออกก าลงักาย
เป็นประจ า 
2.รับประทานอาหาร
ท่ีถกูตอ้ง 
3. ผูสู้งอายไุม่ติด
สุรา บุหร่ี 
4. มีการตรวจ 
สุขภาพผูสู้ง 
อายปุระจ าปี 

1. จ านวนผูเ้ป็นเอดส์
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนผูป่้วยท่ีเป็น 
โรคเครียด โรคจิต
ประสาท 
3. ประชากร 
มีพฤติกรรม 
ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ เช่น สูบบุหร่ี 
ด่ืมเหลา้ 

- 1. สุขภาพจิต 
2. ความถ่ีใน
การออก            
ก าลงักาย 
3. การสูบ
บุหร่ี 
 

1. อตัรา
ความ 
เครียด
และการ
ฆ่าตวัตาย 
2. อตัรา
การสูบ
บุหร่ี 

- 1. กินอาหารถกู
สุขลกัษณะ ปลอดภยั 
และไดม้าตรฐาน 
2. มีความรู้ใน 
การใชย้าท่ีถูก 
ตอ้งเหมาะสม 
3. มีการออกก าลงักาย 
4. มีหลกัประกนั 
สุขภาพ 
5. มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
6.ไม่มีพฤติกรรม  
ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพจากเอดส์          
สุราและบุหร่ี 
7. จดัการแกไ้ข
ความเครียดได ้
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ตารางท่ี 4  ผลสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันาคุณภาพ

ชีวติที่สังเคราะห์ขึน้มา จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แคนาดา องักฤษ 
2. ดา้น
การศึกษา 

1. คนอาย ุ15 -60 ปี 
อ่าน เขียนภาษาไทย 
และคิดเลข 
อยา่งง่ายได ้
2. คนในครัวเรือน
ไดรั้บรู้ข่าว 
สารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ            
5 คร้ัง 

1. จ านวนปีเฉล่ีย
ท่ีไดรั้บการศึกษา
ขอประชาชน 

1. เดก็อายคุรบ 
ตามเกณฑท่ี์ไดรั้บ
การศึกษา 

1. จ านวนปีการศึกษา
เฉล่ียในประชากร 
อาย ุ15 ปี 
ข้ึนไป 

1. อตัรา
การรู้
หนงัสือ 

1. การศึกษา     
ของประชากร 
ในชุมชน 

1.อตัรา
เขา้เรียน
ในการ 
ศึกษา
ผูใ้หญ่และ
โครงการ
อบรม 
2. อตัรา
การรู้
หนงัสือ 

- 1. ฟัง พดู อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลข
อยา่งง่ายได ้
2. รับรู้ข่าวสาร 
ท่ีเป็นประโยชน์ 
3. มีการเขา้รับ 
การศึกษาผูใ้หญ่ 
และโครงการ
ฝึกอบรมตาม                 
ความสนใจ 
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ตารางท่ี 4  ผลสังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 

มิติ 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ดชันีการพฒันาคุณภาพ

ชีวติที่สังเคราะห์ขึน้มา จปฐ. สศช. สธ. UNDP มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แคนาดา องักฤษ 
3. ดา้น
รายไดแ้ละ
เศรษฐกิจ 

1. คนอาย ุ18- 60 ปี  
มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได ้
2. ครัวเรือนมีการ
เกบ็ออมเงิน 

- 1. ประชากรมี
รายไดเ้ฉล่ีย 
10,000 บาทต่อปี 

1. สัดส่วน              
คนจน 
2. ครัวเรือน               
ท่ีมีหน้ี 

1. รายได้
ต่อหวั 

1. รายได้
ครัวเรือน 
2. รายจ่าย
ครัวเรือน 
3. การมี
งานท า 

1. อตัราการ
วา่งงานและ
การมีงานท า 
2. ความ 
รู้สึกต่อความ
มัน่คงในการ
ท างาน 
3. ความพึง
พอใจในการ
ท างานและ
เง่ือนไขใน
การท างาน 

1. จ านวน
ผูใ้หญ่ท่ีมี
งานท า 
2. รายได้
เฉล่ียต่อ
หวัของ  
ผูมี้งานท า
เตม็เวลา 

1. มีงานท าและมีรายได ้
2. มีการออมเงิน 
3. มีการแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน 
4. มีความรู้สึกมัน่คงใน
การท างาน 
5. พึงพอใจในการ
ท างานและเง่ือนไขการ
ท างาน 
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการสังเคราะห์ดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทย
และต่างประเทศดังนี ้ 

ดา้นสุขภาพ พบว่า ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ กินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั 
และไดม้าตรฐาน มีความรู้ในการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  มีการออกก าลงักาย  มีหลกัประกนั
สุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากเอดส์ สุราและบุหร่ี 
และจดัการแกไ้ขความเครียดได ้

ดา้นการศึกษา พบว่า ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ ฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอยา่งง่ายได ้  รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และมีการเขา้รับการศึกษาผูใ้หญ่และโครงการ
ฝึกอบรมตามความสนใจ 

ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ พบวา่ ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ มีงานท าและมีรายได้  
มีการออมเงิน มีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน มีความรู้สึกมัน่คงในการท างาน พึงพอใจในการท างาน
และเง่ือนไขการท างาน 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสภาพชีวติและการท างานของแรงงานต่างด้าว  
การศึกษาสภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างด้าว ตามดัชนีการพฒันา

คุณภาพชีวิตใน 3 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ โดยการสัมภาษณ์
สภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งตอบโดยอิสระเก่ียวกบัสภาพท่ี
เป็นจริงของชีวิตและการท างาน จากกลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า เขมร และลาว 
จ านวนทั้งส้ิน 50 คน ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ความถ่ีจ าแนกตามประเดน็เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี  

2.1  ด้านสุขภาพ พบวา่ แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการท างานตามล าดบั คือ  
การบริโภค พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 50 คน (ร้อยละ 100.00) บริโภค

อาหารท่ีจ าหน่ายในบริเวณสถานประกอบการ 
การใชย้า พบว่า แรงงานต่างดา้วจ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00) ไม่เขา้ใจ

ความหมายของสลากก ากบัยา 
การตรวจสุขภาพ พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 48.00) ไม่ได้

รับการตรวจสุขภาพประจ าปี   
บตัรประกนัสุขภาพ พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 48.00) ไม่มี

บตัรประกนัสุขภาพ  
บริการสาธารณสุข พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 21 คน (ร้อยละ 42.00) เห็น

วา่มีปัญหาเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขเน่ืองจากไม่มีสญัชาติไทย  
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2  ด้านการศึกษา พบวา่ แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการท างานตามล าดบั คือ  
การเขียนภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 47 คน (ร้อยละ 94.00)    

ไม่สามารถเขียนภาษาไทยได ้ส าหรับแรงงานต่างดา้วสัญชาติลาว จ านวน 3 คน (ร้อยละ 6.00) 
สามารถเขียนภาษาไทยไดเ้ลก็นอ้ยเน่ืองจากเคยศึกษามาก่อนท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศไทย  

การอ่านภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00)                 
ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได ้ส าหรับแรงงานต่างดา้วสัญชาติลาว จ านวน 8 คน (ร้อยละ 16.00) 
สามารถอ่านภาษาไทยไดเ้น่ืองจากภาษาท่ีใชมี้ความใกลเ้คียงกนัสามารถอ่านจบัใจความได ้ 

ไม่เขา้ใจกฎหมายไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 27 คน (ร้อยละ 
54.00)    ไม่เขา้ใจกฎหมายพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและการท างาน  

การพูดภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างด้าวจ านวน 24 คน (ร้อยละ 48.00)                   
ไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้

สิทธิในการเรียน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 22 คน (ร้อยละ 44.00) เขา้ใจ
วา่สถานศึกษาอาจปฏิเสธการรับเขา้เรียนเน่ืองจากไม่มีสญัชาติไทย  

การฟังภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 6 คน (ร้อยละ 12.00)  ไม่สามารถ                  
ฟังภาษาไทยเขา้ใจได ้ 

การเดินทางไปเรียน พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.00) เห็นว่า
มีปัญหาในการออกนอกสถานประกอบการเน่ืองจากนายจา้งมกัจะยดึบตัรประจ าตวัของแรงงานไว้
ท าใหอ้าจเกิดปัญหาการถูกจบักมุเม่ืออยูน่อกสถานประกอบการ     

2.3  ด้านรายได้และเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการท างาน
ตามล าดบั คือ 

ลกัษณะงาน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 47 คน (ร้อยละ 94.00) ท างาน
ประเภทแรงงานไร้ฝีมือ 

การออม พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 44 คน (ร้อยละ 88.00) ไม่มีเงินออม
เน่ืองจากส่งเงินกลบับา้น ประกอบกบัค่าครองชีพสูง  

สิทธิและสวสัดิการพบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00) 
เห็นวา่ไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิและสวสัดิการ และการคุม้ครองดา้นต่างๆ 

ค่าจา้ง พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 38 คน (ร้อยละ 76.00) เห็นว่าไม่ไดรั้บ
ค่าแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขออนุญาตท างาน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 12 คน (ร้อยละ 24.00) 
ไม่ไดข้ออนุญาตท างานอยา่งถูกตอ้งเน่ืองจากไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการจดทะเบียนขออนุญาต
ท างาน  

ความปลอดภยัในการท างาน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 6 คน (ร้อยละ 
12.00) เห็นวา่ขาดอุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัในการท างาน  

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน               
ต่างด้าว  

ผูว้ิจยัน าผลการสงัเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต มาก าหนดประเดน็ค าถาม
ในด้านความตอ้งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยสร้างเป็นแบบสอบถาม และด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างดา้ว ตามตารางท่ี 5 – 6 
 
ตารางท่ี  5  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   

- ชาย 26 52.00 
- หญิง 24 48.00 

2.  สัญชาติ   
- พม่า 29 58.00 
- เขมร 13 26.00 
- ลาว 8 16.00 

3.  ที่พกัอาศัย        
- เช่าท่ีพกัเอง 40 80.00 
- นายจา้งเช่าท่ีพกัให ้ 10 20.00 

4.  รายได้   
- ต ่ากวา่วนัละ 300  บาท 38 76.00 
- 300 บาทข้ึนไป 12 24.00 
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ตารางท่ี  5  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ช่องทางการเรียนรู้   

- พดูคุย 22 44.00 
- ฟังวิทย ุ  8 16.00 
- ดูโทรทศัน์  16 32.00 
- การใชโ้ทรศพัท ์ 4 8.00 

   

จากตารางท่ี  5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นหญิงและชายในจ านวนใกลเ้คียงกนั โดย
เป็นชายร้อยละ 52.00 เป็นหญิงร้อยละ  48.00  ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่า คิดเป็นร้อยละ  58.00  มี
การพกัอาศยัโดยการเช่าท่ีพกัเอง คิดเป็นร้อยละ 80.00  และมีรายไดต้  ่ากว่าวนัละ 300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  76.00 ส าหรับช่องทางในการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการพูดคุย คิดเป็นร้อยละ  44.00 
รองลงมาคือ การดูโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ  32.00 
 
ตารางท่ี  6  ความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว 
 

รายการ 
ร้อยละ (จ านวน) ของระดบัความต้องการ   

 ̅ S.D. แปลค่า มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ความต้องการด้านสุขภาพ         
1. การเรียนรู้ในเร่ืองการกิน 

อาหารถกูสุขลกัษณะ  
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 

50.00 
(25) 

34.00 
(17) 

16.00 
(8) 

- - 4.34  0.75 มากท่ีสุด 

2. ความรู้เร่ืองการใชย้า 
ท่ีถกูตอ้ง 

66.00 
(33) 

34.00 
(17) 

- - - 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

3. ความรู้เร่ืองการออก 
ก าลงักาย 

16.00 
(8) 

- 16.00 
(8) 

60.00 
(30) 

8.00 
(4) 

2.56 1.18 นอ้ย 

4. การเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนั 
สุขภาพ 

52.00 
(26) 

32.00 
(16) 

10.00 
(5) 

6.00 
(3) 

- 4.30 0.89 มากท่ีสุด 

5. ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค
เอดส์ 

34.00 
(17) 

34.00 
(17) 

16.00 
(8) 

16.00 
(8) 

- 3.86 1.07 มาก 

6. ความรู้เร่ืองการจดัการ 
ความเครียด 

66.00 
(33) 

2.00 
(1) 

- 32.00 
(16) 

- 4.02 1.41 มาก 
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ตารางท่ี  6  ความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

รายการ 
ร้อยละ (จ านวน) ของระดบัความต้องการ   

 ̅ S.D. แปลค่า มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2.  ความต้องการด้านการศึกษา         
1. การฟัง พดู อ่าน เขียน 

ภาษาไทย 
26.00 
(13) 

28.00 
(14) 

34.00 
(17) 

12.00 
(6) 

- 3.68 1.00 มาก 

2. การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็น 
ประโยชน ์
 

58.00 
(29) 

26.00 
(23) 

10.00 
(5) 

6.00 
(3) 

- 4.36 0.90 มาก
ท่ีสุด 

3. การศึกษาและฝึกอบรมตาม 
ความสนใจ 

54.00 
(27) 

18.00 
(9) 

24.00 
(12) 

4.00 
(2) 

- 4.22 0.95 มาก
ท่ีสุด 

4. การศึกษาเพื่อการมีรายได ้
เสริม 

66.00 
(33) 

34.00 
(17) 

- -  4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

5. การฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษ 

16.00 
(8) 

- 16.00 
(8) 

68.00 
(34) 

- 2.64 1.10 ปาน
กลาง 

6. 
 

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ 26.00 
(13) 

46.00 
(23) 

22.00 
(11) 

6.00 
(3) 

- 3.92 0.85 มาก 

3.  ความรู้ด้านรายได้และเศรษฐกจิ         
1. การมีงานท าและมีรายได ้ 34.00 

(17) 
34.00 
(17) 

16.00 
(8) 

16.00 
(8) 

- 3.86 1.07 มาก 

2. ความรู้เร่ืองการออมเงิน 44.00 
(22) 

36.00 
(18) 

4.00 
(2) 

16.00 
(8) 

- 4.08 1.07 มาก 

3. การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน 34.00 
(17) 

42.00 
(21) 

8.00 
(4) 

16.00 
(8) 

- 3.94 1.04 มาก 

4. แนวทางเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียง 

66.00 
(33) 

26.00 
(13) 

8.00 
(4) 

- - 4.58 0.64 มาก
ท่ีสุด 

5 การท างานและเง่ือนไข 
การท างาน 

16.00 
(8) 

- 16.00 
(8) 

68.00 
(34) 

- 2.64 1.10 ปาน
กลาง 

6. ความมัน่คงในการท างาน 52.00 
(26) 

12.00 
(6) 

16.00 
(8) 

14.00 
(7) 

6.00 
(3) 

3.90 1.34 มาก 
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จากตารางท่ี  6  แสดงว่าของแรงงานต่างดา้วมีความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต ดา้นสุขภาพ พบว่า มีความตอ้งการความรู้เร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  การเรียนรู้ในเร่ืองการกิน
อาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน และการเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.66, 4.34 และ 4.30 ตามล าดบั ส่วนความตอ้งการดา้นการศึกษา พบว่า มีความตอ้งการ
การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และการศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.66, 4.36 และ 4.22 ตามล าดบั ส าหรับความตอ้งการความรู้ดา้นรายได้
และเศรษฐกิจ พบว่า มีความตอ้งการความรู้เร่ืองแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เร่ืองการออมเงิน 
และการแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58, 4.08 และ 3.94 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 ผลการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างด้าว   
ผูว้ิจยัออกแบบและพฒันา  (Design and Development) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  โดยผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาดชันีการพฒันา

คุณภาพชีวิต สภาพชีวิตและการท างาน และความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
ต่างดา้วท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้น น ามาคดัเลือกสาระส าคญัเพื่อ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย แสดงในตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  7  การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว   
 

ด้าน 
ดชันีการพฒันา 
คุณภาพชีวติ 

สภาพชีวติและ
การท างาน 

ความต้องการ 
พฒันาคุณภาพชีวติ 

จุดมุ่งหมาย 

ในการเรียนรู้   
1.  ดา้น
สุขภาพ 

1. กินอาหารถูกสุขลกัษณะ 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
2. การใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
3. การออกก าลงักาย 
4. หลกัประกนัสุขภาพ 
5. มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
6.ไม่มีพฤติกรรม  
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจาก
เอดส์ สุราและบุหร่ี 
7. การจดัการความเครียด 
 

1.การบริโภค  
2.การใชย้า  
3.การตรวจสุขภาพ  
4.บตัรประกนัสุขภาพ  
5.บริการสาธารณสุข  

1.ความรู้เร่ืองการใชย้าท่ี
ถูกตอ้ง   
2.การเรียนรู้ในเร่ืองการกิน
อาหารถูกสุขลกัษณะ 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน  
3.การเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนั
สุขภาพ 

1.หลกัการประกนัสุขภาพ  
2.การใชย้า   
3.อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ   
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ตารางท่ี  7  การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 
 

ด้าน 
ดชันีการพฒันา 
คุณภาพชีวติ 

สภาพชีวติและ
การท างาน 

ความต้องการ 
พฒันาคุณภาพชีวติ 

จุดมุ่งหมาย 

ในการเรียนรู้ 

2. ดา้น
การศึกษา 

1. ฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย 
และคิดเลขอยา่งง่ายได ้
2. รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
3. มีการเขา้รับการศึกษาผูใ้หญ่ 
และโครงการฝึกอบรมตาม
ความสนใจ 

1. ฟัง พดู อ่าน เขียน
ภาษาไทย 
2.กฎหมายเบ้ืองตน้ 
3.สิทธิในการเรียน 
4. การเดินทางไปเรียน  
 

1.การศึกษาเพื่อการมีรายได้
เสริม  
2.การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์  
3.การศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสนใจ 

1.ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ 
2.ช่องทางการเขา้รับ
การศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสนใจ 
3.การศึกษาเพื่อการมีรายได้
เสริม 

3. ดา้น
รายได้
และ
เศรษฐกิจ 

1. มีงานท าและมีรายได ้
2. มีการออมเงิน 
3. มีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 
4. มีความรู้สึกมัน่คงในการ
ท างาน 
5. พึงพอใจในการท างานและ
เง่ือนไขการท างาน 

1.ลกัษณะงาน 
2.การออม 
3.สิทธิและสวสัดิการ
3.ค่าจา้ง   
4.การขออนุญาต
ท างาน  
5.ความปลอดภยัใน
การท างาน 

1.ความรู้เร่ืองแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง   
2.การออมเงิน  
3.การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน 

1.การออมเงิน 
2.การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน 
3.เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 

2. การวางแผนการเรียนการสอน ผูว้ิจยัใช้หลกัเกณฑ์การจดัการศึกษาต่อเน่ือง
หลกัสูตรระยะสั้น 33 ชัว่โมง ของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ในการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามล าดบัความส าคญัของเน้ือหา แสดงในตารางท่ี 8 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  8 การวางแผนการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา กิจกรรม และระยะเวลา 

 

เนือ้หา/กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ   (3)  
- วตัถุประสงค ์   
- ขอบข่ายการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
- สาระ  /  วิธีการเรียนรู้  /  การวดัผล   
- ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม   
- ทดสอบก่อนเรียน   
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ตารางท่ี  8 การวางแผนการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา กิจกรรม และระยะเวลา  (ต่อ) 

 

เนือ้หา/กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 
2. ด้านสุขภาพ   (9)  

- หลกัการประกนัสุขภาพ   3  
- การใชย้า   3  
- อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ   3  

3. ด้านการศึกษา   (9)  
- ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์ 3  
- ช่องทางการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 3  
- การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม 3  

4 ด้านรายได้และเศรษฐกจิ     (9)  
- การออมเงิน 3  
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน 3  
- เศรษฐกิจแบบพอเพียง  3  

5. ปัจฉิมนิเทศ   (3)  
-    การทบทวนผลการเรียนรู้   
-    ความตั้งใจในการพฒันาตนเอง   
-    ทดสอบหลงัเรียน   

   
3. การสร้างแผนการเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัออกแบบแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองต่อสภาพที่เป็นปัญหา และความตอ้งการในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว โดยก าหนดวตัถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ทั้ งน้ี
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกันด้านสัญชาติและภาษา ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงออกแบบใหใ้ช้
แบบสังเกตในการประเมินผล แสดงในตารางท่ี 9 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  9  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 

ล าดบั 
แผนการจัด 
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิผล 
(การสังเกตพฤติกรรม) 

1. การปฐมนิเทศ 1.เพื่อใหว้ทิยากรและผูเ้รียน
ไดรู้้จกัและสร้างความคุน้เคย
กนั 
2.เพื่อทราบความตอ้งการใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
3.เพื่อก าหนดขอ้ตกลงร่วม
การในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 

1.วทิยากรแนะน าตนเอง และ
อธิบายวตัถุประสงคข์องการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและ
แผนการจดัการเรียนรู้   
2.จดักิจกรรมสร้างความคุน้เคย  
บอกความคาดหวงั และก าหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนั  

1.สงัเกตพฤติกรรมของสมาชิก
จากความสนใจในการร่วม
กิจกรรม 
2.ประเมินจากผลการปฏิบติังาน
ทั้ง 3 กิจกรรม 
 

2. หลกัการ
ประกนั
สุขภาพ   

1.เพื่อใหผู้เ้รียนความรู้ในเร่ือง
หลกัประกนัสุขภาพ 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึง
หลกัประกนัสุขภาพและ
เลือกใชห้ลกัประกนัสุขได้
ตามท่ีรัฐก าหนด 

1.แนะน าวทิยากร 
2.วทิยากรน าเขา้สู่บทเรียน 
3.แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
การบนัทึกและสรุปขอ้มูล  การ
กล่าวขอบคุณ 
4.ตวัแทนผูเ้รียนน าเสนอขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการจดักิจกรรมเร่ือง
หลกัประกนัสุขภาพ     
5.ใหผู้เ้รียนท่ีใชห้ลกัประกนั
สุขภาพ แลกเปล่ียนประสบการณ์
จากการใชห้ลกัประกนัสุขภาพ
ของตนเอง   
6.วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้และ
สรุปบทเรียน 
7.มอบหมายภารกิจใหศึ้กษา
คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ          
ใชย้า 
 

1.สงัเกตจากความสนใจ
ระหวา่งการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
อภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 
3.ถาม – ตอบ 
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ตารางท่ี  9  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ล าดบั 
แผนการจัด 
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิผล 
(การสังเกตพฤติกรรม) 

3. การใชย้า   1.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัการใชก้บัชนิดของ
โรคและอาการท่ีเกิดข้ึน 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ี
ไดรั้บประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัยาชนิดต่าง ๆ 
และหลกัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
3.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
เลือกใชย้าไดถู้กตอ้ง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.เปิดวดีิทศัน์เร่ืองการใชย้าให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชย้า 
2.ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม-สรุปขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการชมและบอกถึง
อนัตรายจากการใชย้าท่ีเคยพบและ
วธีิแกไ้ขเบ้ืองตน้ 
3.วทิยากรสรุปผลการน าเสนอ  

ผูเ้รียนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

อภิปรายและซกัถาม                                         

4.ประเมินผลการจดักิจกรรม                         

5.มอบหมายภารกิจใหผู้เ้รียนจดัท า

ขอ้มูลเร่ืองอาหารท่ีชอบบอก

ส่วนประกอบของอาหาร 

สารอาหารหรือประโยชน์ท่ีได้

ไดรั้บจากอาหารชนิดดงักล่าว        

มาคนละ 1  เร่ือง 

1.สงัเกตการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการกลุ่ม  การน าเสนอ

ผลการชมวดีิทศัน์ และการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้                         

2.ประเมินจากความรู้ใหผู้เ้รียน

ท าบอกช่ือยาสามญัประจ าบา้น

และยาสมุนไพรมาอยา่งละ 5 

ช่ือ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

4. อาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ   

1.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และ
ความเขา้ใจในการ
รับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
เลือกอาหารท่ีมีสารอาหารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองได ้
3.เพื่อใหผู้เ้รียนทราบเร่ือง
ของสุขาภิบาลอาหาร 

1.วทิยากรน าเขา้สู่บทเรียน 
2.ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอ
อาหารแต่ละชนิดท่ีเตรียมขอ้มูลมา  
บอกส่วนประกอบของอาหาร 
สารอาหารและประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากอาหารชนิดดงักล่าว 
3.วทิยากรสรุปผลการน าเสนอ ให้
ความรู้เพิ่มเติม 
4.วทิยากรบรรยายเร่ืองอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ  
5.อภิปราย /ซกัถาม 
6.มอบหมายภารกิจใหผู้เ้รียนศึกษา
ขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น หนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์  วทิย ุ 
แลว้น าขอ้มูลมาเสนอในคร้ังต่อไป 

1.จากการสงัเกตพฤติกรรม    
ความรับผดิชอบ  การน าเสนอ
ขอ้มูล    
2.ดูผลการน าเสนอขอ้มูล 
3.ประเมินผลจากแบบฝึกหดั 
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ตารางท่ี  9  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ล าดบั 
แผนการจัด 
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิผล 
(การสังเกตพฤติกรรม) 

5. ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้ช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน ์
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใช้
ความรู้ วจิารณญาณ  เลือก
และวเิคราะห์ข่าวสารต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

1.วทิยากรน าเขา้สู่บทเรียน 
2.ใหผู้เ้รียนแต่ละคน  บอกหวัขอ้
ข่าวท่ีคน้หามา  แลว้แบ่งกลุ่ม
ออกเป็นหวัขอ้ข่าว ประมาณ 3-4 
หวัขอ้  ไดแ้ก่  ข่าวการเมือง  ข่าว
พระราชกรณียกิ์จ  ข่าวเศรษฐกิจ 
และข่าวสารทัว่ไป  เป็นตน้ 
3.ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม  ไดร่้วมกนั
น าข่าวท่ีคน้หามาแลกเปล่ียนความรู้   
และสรุปประเดน็ในแต่ละหวัขอ้  
ประมาณ 5 นาที 
4.ใหผู้แ้ทนของแต่ละกลุ่ม  ออกมา
น าเสนอขอ้สรุปข่าวของกลุ่มท่ี
รับผดิชอบ กลุ่มละ 3 นาที และเปิด
โอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มอภิปราย 
ซกัถาม   จนครบทุกกลุ่ม 
5.วทิยากร สรุปภาพรวมของการ
น าเสนอ 
6.วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง
ความส าคญัของการรับรู้ข่าวสาร   
7.สรุปบทเรียน  อภิปราย  ซกัถาม 

1.ประเมินจากความรับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายของ              
แต่ละคน 
2.ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
ในการน าเสนอประเดน็ข่าว             
แต่ละเร่ือง  การสรุปหวัขอ้  
และการน าเสนอขอ้มูลของกลุ่ม 
3.ประเมินความสนใจของ
ผูเ้รียนในกิจกรรมท่ีปฏิบติังาน 
และการร่วมอภิปราย ซกัถาม 
4.สงัเกตพฤติกรรมการรับรู้
ข่าวสาร  และการน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ 
5.มอบหมายภารกิจในการให้
ไปศึกษาข่าวสารความรู้เก่ียวกบั
การศึกษาและการฝึกอบรม              
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการพฒันา
ตนเอง 
 

6. ช่องทางการ
เขา้รับ
การศึกษาและ
ฝึกอบรมตาม
ความสนใจ 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้ช่องทาง
ในการเขา้รับการศึกษาและ
การฝึกอบรมตามความสนใจ
และความตอ้งการของตนเอง 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
ตดัสินเลือกศึกษาหรือ
ฝึกอบรมตามความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตามความตอ้งการ 
ความถนดั และน าไปใชใ้น
การพฒันาอาชีพได ้

1.ใหผู้เ้รียนน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บ
มอบหมายในการหาช่องทาง
การศึกษา และการฝึกอบรมท่ีตนเอง
ตอ้งการและคน้หาไดว้ทิยากรสรุป 
และบรรยายใหค้วามรู้ต่อ 
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และ
สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ภารกิจใหติ้ดต่อวทิยากรมาให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษา
เพื่อใหเ้กิดรายไดเ้สริม 

1.ประเมินความรับผดิชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
2.สงัเกตพฤติกรรมและประเมิน
ความรู้ระหวา่งการน าเสนอ 
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ตารางท่ี  9  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ล าดบั 
แผนการจัด 
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิผล 
(การสังเกตพฤติกรรม) 

7. การศึกษาเพื่อ
การมีรายได้
เสริม 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ช่องทาง
การศึกษาเพื่อสร้างรายได้
ใหก้บัตนเองนอกเหนือจาก
รายไดห้ลงัจากงานประจ า 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 

1.ครูน าเขา้สู่บทเรียน 
2.ใหผู้เ้รียนแต่ละคน รายงานขอ้มูล
สถาบนั/หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
อาชีพท่ีตนเองสนใจ  ผูเ้รียนคน            
อ่ืน ๆ บนัทึกขอ้มูล 
3.เชิญวทิยากรอาชีพจากสถาบนัท่ี
ประสานงานได ้ บรรยายเก่ียวกบั
การศึกษาอาชีพหลกัสูตร              
ต่าง ๆ ท่ีสอน รวมทั้งแนะแนว
อาชีพ ตลาด/แหล่งสร้างรายได ้ 
4.ใหผู้เ้รียนบอกหรือจดัท าแผนการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดเ้สริม 
5.อภิปราย ซกัถาม สรุปแนวทาง
การศึกษาเพื่อสร้างรายไดเ้สริมของ
ผูใ้ชแ้รงงาน  

1.ประเมินความรับผดิชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
2.สงัเกตพฤติกรรมระหวา่งการ
บรรยาย  ความสนใจ การ
ซกัถามขอ้มูล 
3.ประเมินจากแผนการ
ประกอบอาชีพและรายไดเ้สริม
ของแต่ละคน  
 

8. การออมเงิน 1.เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเลือก
วธีิการออมเงินไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนก าหนด
แนวทางในการออมเงินของ
ตนเองได ้
 

1.แนะน าวทิยากรจากสถาบนั
การเงิน 
2.วทิยากรบรรยายพร้อมชมวดีิทศัน์ 
แนวทางในการออม 
3.ผูเ้รียนอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.วทิยากรสรุปบทเรียน  

1.ประเมินจากการสงัเกต          
การซกัถาม การร่วมอภิปราย 
2.ประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรมจากการสมคัรออมเงิน
ของผูเ้รียน 
 

9. การแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสิน 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึง
วธีิการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน
ของผูใ้ชแ้รงงาน 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
 

1.วทิยากรน าเขา้สู่บทเรียน 
2.แบ่งกลุ่มอภิปราย สาเหตุของการ
เกิดปัญหาหน้ีสินของแรงงานใน
ปัจจุบนั 
3.ร่วมกนัวเิคราะห์แนวทางในการ
แกไ้ขและร่วมกนัก าหนดแนวทาง 
การลดหน้ีส้ิน 
4.ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอสาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา  
  

1.ประเมินจากการสงัเกต 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ   
2.ประเมินจากแนวคิดของ
ผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรม              
คร้ังน้ี 
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ตารางท่ี  9  การสร้างแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ล าดบั 
แผนการจัด 
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิผล 
(การสังเกตพฤติกรรม) 

   5.วทิยากรสรุปบทเรียน  และ
บรรยายใหค้วามรู้วธีิการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสิน/ การท าบญัชี
ครัวเรือน 
6.สรุป อภิปราย ซกัถาม 
7.มอบหมายภารกิจ ใหศึ้กษาคน้ควา้
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ประสาน
สถานท่ีในการศึกษาดูงาน /วทิยากร
บรรยาย น าชม 

 

10. เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ 
ความเขา้เก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา               
ดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา
ปรับประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัตนเอง 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพี
ยงก่อนการศึกษาดูงาน 
2.ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.แบ่งกลุ่มการท างาน ระหวา่ง
การศึกษาดูงาน 
4.ใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บจากการศึกษาดูงาน และการ
น าไปปรับประยกุตใ์ชก้บัตนเอง
และครอบครัว 
5.วทิยากรสรุปบทเรียน 

1.ประเมินการเตรียมความ
พร้อม  ก่อนการศึกษาดูงาน 
2.ประเมินจากการสงัเกต   
ความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ การ
ซกัถาม ระหวา่งการศึกษาดูงาน 
3.ประเมินผลการน าเสนอใน
การสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บและ
การน าไปปรับประยกุต ์
 

 

11. ปัจฉิมนิเทศ   1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส
ซกัถาม ทบทวน ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้
เม่ือส้ินสุดแผนการจดั
กิจกรรมทั้ง 
2.เพื่อใหว้ทิยากรไดท้ราบ
ความกา้วหนา้และผลการ
พฒันาของผูร่้วมกิจกรรม 

1.ผูเ้รียนน าเสนอผลการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนตลอดหลกัสูตร  
2.ผูเ้รียนไดซ้กัถาม  ทบทวน และ
เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
3.วทิยากรสรุปความรู้ตั้งแต่กิจกรรม
แรกจนถึงกิจกรรมสุดทา้ย และให้
ความรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 

1.สงัเกตความเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2.ประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยแบบ
ประเมินผลหลงัเรียน 
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4. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ผูว้ ิจ ัย
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน  5  ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
ความสอดคลอ้งของเน้ือหา ในองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย โดยใช ้IOC  ไดค่้าดชันี 
IOC เท่ากบั 0.94 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) 

 
ตอนที ่3 ผลการทดลองจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว   

เป็นขั้นตอนการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ต่างดา้วที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปใชจ้ดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่างแรงงานต่างดา้ว  จ านวน  20  คน 
โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลอง 

ผลทีไ่ด้รับ 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น าเสนอตามตารางท่ี  10 

 
ตารางท่ี  10  ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ต่างดา้ว  
 

N A X   B F    E 1 / E 2    
20 90 1463 20 325 81.27/81.40 

 
จากตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.27/81.40 เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80  

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เป็นการหาพฒันาการทางการเรียนของผูเ้รียน
หลงัจากท่ีไดท้ดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ตามเกณฑ์
ประสิทธิผลท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป  ตามตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี  11  ค่าดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างดา้ว   
 

N คะแนนเตม็ 
ผลรวมคะแนนทดสอบ 

หลงัเรียนทุกคน 
ผลรวมคะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียนทุกคน 
E.I 

20 20 325 135 0.72 
  

จากตารางท่ี  11 พบว่า  ค่าดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างดา้ว เท่ากบั 0.72 แสดงว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้าการพฒันาการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
72.00  ซ่ึงถือว่าพฒันาการทางการเรียนของผูเ้รียนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้วท่ีสร้างข้ึนมา  มีประสิทธิผลท่ียอมรับได ้

3. ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน โดยการน าคะแนนจาก
แบบทดสอบ ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมาค านวณหาความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
แลว้น ามาวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที ตามตารางท่ี  12 

 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน  
 

N 
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

(20 คะแนน) ค่าที (t) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

20 6.75 2.22 16.25 2.10 21.10* 
* p ≤ 0.05 df = 19, t = 1.73  
 

จากตารางท่ี 12  ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ผูเ้รียน มีความแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั  6.75 และค่าเฉล่ียของคะแนน
หลงัเรียนเท่ากบั 16.25 คะแนน จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน เพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตอนที ่ 4  ผลการประเมินคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าวทีผ่่านการเข้าร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้  

เป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการติดตามประเมินคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม หลงัจากท่ีผ่านไปแลว้เป็นระยะเวลา 6  เดือน โดยการ
สัมภาษณ์นายจา้งและแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการพฒันา
คุณภาพชีวิตโดยการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ ตามตารางท่ี 13 - 15ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้              

ดา้นสุขภาพ 
 

ประเดน็สัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นของแรงงาน

ต่างด้าว 
ความคิดเห็นของนายจ้าง ผลการพฒันาคุณภาพชีวติ 

บตัรประกนั
สุขภาพแรงงาน
ต่างดา้ว 

1.แรงงาน จ านวน 14 คน มี
การท าบตัรประกนัสุขภาพ
เพ่ือความมัน่คงในการ
ท างาน 
2.แรงงาน จ านวน 4 คน ยงั
ไม่ไดท้  าบตัรประกนัสุขภาพ
โดยใหค้วามเห็นวา่รอให้
นายจา้งท าให ้
3.แรงงาน จ านวน 2 คน เห็น
วา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท า
เพราะไม่แน่ใจวา่จะกลบัไป
ท างานท่ีประเทศของตน
หรือไม่ 

1.นายจา้งจ านวน 12 คนเห็น
วา่การท าบตัรประกนั
สุขภาพมีความจ าเป็นเพื่อ
ความมัน่คงในการท างาน
ของแรงงานและรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในการประกนั
สุขภาพ 
2. นายจา้งจ านวน 12 คนเห็น
วา่การท าบตัรประกนั
สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีแรงงาน
ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 

แรงงานส่วนใหญ่มีการท า
บตัรประกนัสุขภาพเพื่อ
ความมัน่คงในการท างาน ซ่ึง
นายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่การ
ท าบตัรประกนัสุขภาพกเ็พ่ือ
ความมัน่คงในการท างาน
ของแรงงานต่างดา้ว 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้              
ดา้นสุขภาพ (ต่อ) 

 

ประเดน็สัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นของแรงงาน

ต่างด้าว 
ความคิดเห็นของนายจ้าง ผลการพฒันาคุณภาพชีวติ 

การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

1.แรงงาน จ านวน 9 คน เห็น
วา่มีความจ าเป็นตอ้งตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
2.แรงงาน จ านวน 7 คน เห็น
วา่รอใหน้ายจา้งนดัหมายการ
ตรวจสุขภาพ 
3.แรงงาน จ านวน 4 คน เห็น
วา่ การตรวจสุขภาพกต่็อเม่ือ
มีอาการผิดปกติจึงจะเขา้รับ
การตรวจ 

1.นายจา้งจ านวน 10 คนเห็น
วา่แรงงานควรตรวจสุขภาพ
ประจ าปีในวนัหยดุงาน 
2. นายจา้งจ านวน 8 คน มี
การจดั และนดัหมายให้
แรงงานตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
3. นายจา้งจ านวน 2 เห็นวา่
แรงงานไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
การตรวจสุขภาพของตนเอง 

แรงงานส่วนใหญ่เห็น
ความส าคญัของการตรวจ
สุขภาพประจ าปีซ่ึงนายจา้ง
ส่วนใหญ่เห็นวา่ควรตรวจ
สุขภาพประจ าปีในวนัหยดุ
งานหรือวนัท่ีนายจา้ง                  
นดัหมาย 
 

การเลือกใชย้า 
ตรงกบัโรค 

1.แรงงาน จ านวน 11 คน 
เห็นวา่ควรปรึกษาผูรู้้ก่อน
การเลือกใชย้า 
2.แรงงาน จ านวน 6 คน 
สามารถใชย้าสามญัประจ า
บา้นได ้
3.แรงงาน จ านวน 3 คน เห็น
วา่ ไม่สามารถจ าแนก
ประเภทของยาได ้

1.นายจา้ง จ านวน 14 คน 
เห็นวา่แรงงานอาจมีปัญหา
การเลือกใชย้าเน่ืองจากมี
พ้ืนฐานการศึกษาต ่าและขาด
ความสามารถในการใชภ้าษา
และการอ่านฉลากยา 
2.นายจา้ง จ านวน 6 คน เห็น
วา่แรงงานควรเลือกใชย้า
โดยการปรึกษานายจา้ง 

แรงงาน ส่วนใหญ่ เห็นวา่
ควรปรึกษาผูรู้้ก่อนการ
เลือกใชย้า ซ่ึงนายจา้งส่วน
ใหญ่เห็นวา่แรงงานอาจมี
ปัญหาการเลือกใชย้า
เน่ืองจากมีพ้ืนฐานการศึกษา
ต ่าและขาดความสามารถใน
การใชภ้าษาและการอ่าน
ฉลากยา 

การรับประทาน
อาหาร 

1.แรงงาน จ านวน 16 คน 
เกิดความตระหนกัวา่ควร
เลือกรับประทานอาหารท่ี
เป็นประโยชน์ 
2.แรงงาน จ านวน 4 คน มี
ความพยายามรับประทาน
อาหารใหค้รบทุกหมู่ 

1.นายจา้ง จ านวน 10 คน มี
การจดัอาหารใหแ้ก่แรงงาน
อยา่งหลากหลายเช่น ผกัและ
ผลไมต่้างๆ เป็นตน้ 
2.นายจา้ง จ านวน 10 คน 
เห็นวา่แรงงานเลือก
รับประทานอาหารเองตาม
ตลาดและร้านคา้ใกลส้ถาน
ประกอบการ 

แรงงาน ส่วนใหญ่ เกิดความ
ตระหนกัวา่ควรเลือก
รับประทานอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ซ่ึงนายจา้งส่วน
ใหญ่มีการจดัอาหารใหแ้ก่
แรงงานอยา่งหลากหลายเช่น 
ผกัและผลไมต่้างๆเป็นตน้ 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้              
ดา้นสุขภาพ (ต่อ) 

 

ประเดน็สัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นของแรงงาน

ต่างด้าว 
ความคิดเห็นของนายจ้าง ผลการพฒันาคุณภาพชีวติ 

การใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 

1.แรงงาน จ านวน 8 คน ใช้
เวลาวา่งเพื่อท างานอดิเรกท่ี
ตนเองชอบ 
2.แรงงาน จ านวน 6 คน ใช้
เวลาวา่งเพ่ือประกอบกิจ
ส่วนตวัและอยูร่่วมกบั
ครอบครัว 
3.แรงงาน จ านวน 6 คน ใช้
เวลาวา่งเพื่อ ดูโทรทศัน์ ฟัง
วทิย ุและพกัผอ่น 

1.นายจา้ง จ านวน 12 คน 
เห็นวา่แรงงานใชเ้วลาวา่งเพ่ือ
ประกอบกิจส่วนตวั และ
พกัผอ่น 
2.นายจา้ง จ านวน 8 คน เห็น
วา่แรงงานใชเ้วลาวา่งเพื่อ
ท างานล่วงเวลา 

แรงงาน ส่วนใหญ่ใชเ้วลา
วา่งเพื่อท างานอดิเรกท่ี
ตนเองชอบ 
ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่
แรงงานใชเ้วลาวา่งเพ่ือ
ประกอบกิจส่วนตวั และ
พกัผอ่น 

การเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข 

1.แรงงาน จ านวน 9 คน เคย
เขา้ไปใชบ้ริการของ
สถานพยาบาลส าหรับ
ผูป้ระกนัตน  
2.แรงงาน จ านวน 6 ทราบ
หลกัการประกนัสุขภาพ
ส าหรับแรงงานต่างดา้ว 
3.แรงงาน จ านวน 5 คน 
ทราบวา่สามารถเขา้ไปใช้
บริการสถานพยาบาล
ส าหรับผูป้ระกนัตน  
ไดแ้ต่ยงัไม่มีโอกาสเขา้ไป
ใชบ้ริการ 
 

1.นายจา้ง จ านวน 16 คน 
สนบัสนุนใหแ้รงงานต่างดา้ว
ประกนัตนเพราะเห็นวา่ช่วย
ใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นการ
รักษาพยาบาลในระยะยาว 
2.นายจา้ง จ านวน 4 คน เห็น
วา่แรงงานสามารถเขา้ไปใช้
บริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ได ้

แรงงาน ส่วนใหญ่เคยเขา้ไป
ใชบ้ริการของสถานพยาบาล
ส าหรับผูป้ระกนัตน ซ่ึง
นายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุน
ใหแ้รงงานต่างดา้วประกนั
ตนเพราะเห็นวา่ช่วยใหล้ด
ค่าใชจ่้ายดา้นการ
รักษาพยาบาลในระยะยาว 
 

 
จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และนายจา้งดา้นสุขภาพ ดงัน้ี 
บตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีการท าบตัรประกนั

สุขภาพเพื่อความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าการท าบตัรประกนัสุขภาพก็เพื่อ
ความมัน่คงในการ 
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การตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่า แรงงานส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการตรวจ
สุขภาพประจ าปีซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าควรตรวจสุขภาพประจ าปีในวนัหยุดงานหรือวนัท่ี
นายจา้งนดัหมาย 

การเลือกใชย้าตรงกบัโรค พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่ เห็นว่าควรปรึกษาผูรู้้ก่อนการ
เลือกใชย้า ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานอาจมีปัญหาการเลือกใช้ยาเน่ืองจากมีพื้นฐาน
การศึกษาต ่าและขาดความสามารถในการใชภ้าษาและการอ่านฉลากยา 

การรับประทานอาหาร พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ เกิดความตระหนักว่าควรเลือก
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  ซ่ึงนายจ้างส่วนใหญ่มีการจัดอาหารให้แก่แรงงานอย่าง
หลากหลายเช่น ผกัและผลไมต่้างๆเป็นตน้ 

การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างเพื่อท างานอดิเรก
ท่ีตนเองชอบ ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่แรงงานใชเ้วลาวา่งเพื่อประกอบกิจส่วนตวั และพกัผอ่น 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่เคยเข้าไปใช้บริการของ
สถานพยาบาลส าหรับผูป้ระกนัตน ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนับสนุนให้แรงงานต่างดา้วประกนัตน
เพราะเห็นวา่ช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลในระยะยาว 
 
ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้             

ดา้นการศึกษา 
 

ประเดน็สัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นของแรงงาน

ต่างด้าว 
ความคิดเห็นของนายจ้าง การพฒันาคุณภาพชีวติ 

การฟังภาษาไทย 1.แรงงาน จ านวน 17 คน 
สามารถฟังภาษาไทย และ
ส่ือสารกบันายจา้งไดเ้ป็น
อยา่งดี 
2.แรงงาน จ านวน 3 คน 
สามารถฟังภาษาไทย และ
ส่ือสารกบันายจา้งไดบ้า้ง 

1.นายจา้ง จ านวน 18 คน 
เห็นวา่แรงงานสามารถฟัง
ภาษาไทย และส่ือสารกบั
นายจา้งไดเ้พราะเป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
2.นายจา้ง จ านวน 2 คน เห็น
วา่แรงงานพม่า และเขมร
อาจมีปัญหาในการฟังยกเวน้
แรงงานสัญชาติลาว 

แรงงาน ส่วนใหญ่สามารถฟัง
ภาษาไทย และส่ือสารกบั
นายจา้งไดเ้ป็นอยา่งดี  
ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่
แรงงานสามารถฟังภาษาไทย 
และส่ือสารกบันายจา้งได้
เพราะเป็นการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้                    
ดา้นการศึกษา (ต่อ) 

 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นของแรงงาน
ต่างด้าว 

ความคิดเห็นของนายจ้าง การพฒันาคุณภาพชีวติ 

การพดูภาษาไทย 1.แรงงาน จ านวน 12 คน 
สามารถพดูภาษาไทยโดย
การส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีเป็นคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.แรงงาน จ านวน 6 คน 
สามารถพดูภาษาไทยโดย
การส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีเป็นคนไทยไดเ้ลก็นอ้ย 
3.แรงงาน จ านวน 2 คน ไม่
สามารถพดูภาษาไทยกบั
เพ่ือนร่วมงานได ้

1.นายจา้ง จ านวน 15 คน 
เห็นวา่แรงงานสามารถพดู
ภาษาไทยบา้งเพราะเป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
2.นายจา้ง จ านวน 5 คน เห็น
วา่แรงงานสัญชาติลาวไม่มี
ปัญหาในการพดู 

แรงงาน ส่วนใหญ่ สามารถ
พดูภาษาไทยโดยการส่ือสาร
กบัเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นคน
ไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงนายจา้ง 
ส่วนใหญ่  เห็นวา่แรงงาน
สามารถพดูภาษาไทยไดบ้า้ง
เพราะเป็นการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั 

การอ่าน
ภาษาไทย 

1.แรงงาน จ านวน 8 คน 
สามารถอ่านหนงัสือพิมพ์
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติ
ลาว 
2.แรงงาน จ านวน 6 คน 
สามารถอ่านภาษาไทยได้
บา้งเลก็นอ้ย 
3.แรงงาน จ านวน 6 คน ไม่
สามารถอ่านภาษาไทยได ้

1.นายจา้ง จ านวน 16 คน จดั
ใหมี้หนงัสือพิมพไ์วใ้หใ้น
สถานประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมใหแ้รงงานไดอ้่าน 
2.นายจา้ง จ านวน 4 คน เห็น
วา่แรงงานสัญชาติลาวไม่มี
ปัญหาในการอ่านเพราะได้
เรียนรู้ภาษาไทยผา่นส่ือ
ต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสือต่างๆประกอบกบั
ภาษาไทยมีความใกลเ้คียง
กบัภาษาลาว 

แรงงาน ส่วนใหญ่ สามารถ
อ่านหนงัสือพิมพภ์าษาไทย
ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ
แรงงานสัญชาติลาว 
ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่จดัใหมี้
หนงัสือพิมพไ์วใ้หใ้นสถาน
ประกอบการเพ่ือส่งเสริมให้
แรงงานไดอ้่าน 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้       
ดา้นการศึกษา (ต่อ) 

 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นของแรงงาน
ต่างด้าว 

ความคิดเห็นของนายจ้าง การพฒันาคุณภาพชีวติ 

การเขียน
ภาษาไทย  

1.แรงงาน จ านวน 14 คน 
สามารถเขียนค าสั้นๆได ้
เขียนช่ือตนเองเป็น
ภาษาไทยได ้
2.แรงงานสัญชาติลาว 
จ านวน 4 คน สามารถเขียน
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.แรงงาน จ านวน 2 คน 
สามารถสามารถเขียน
ภาษาไทยไดบ้างประโยค 

1.นายจา้ง จ านวน 13 คน 
เห็นวา่การเขียนภาษาไทย
ตอ้งใชท้กัษะสูงไม่สามารถ
เรียนรู้ไดใ้นเวลาสั้นๆ
ส าหรับแรงงานสัญชาติลาว
สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่
เพราะมีภาษาฟังและพดู
ใกลเ้คียงกนั 
2.นายจา้ง จ านวน 7 คน เห็น
วา่แรงงานต่างดา้วสามารถ
เขียนค าสั้นๆได ้การเขียนช่ือ
ตนเองเป็นภาษาไทยก็
เพียงพอส าหรับการท างาน 

แรงงาน ส่วนใหญ่ สามารถ
เขียนค าสั้นๆได ้เขียนช่ือ
ตนเองเป็นภาษาไทยได ้
ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่ เห็นวา่
การเขียนภาษาไทยตอ้งใช้
ทกัษะสูงไม่สามารถเรียนรู้ได้
ในเวลาสั้นๆส าหรับแรงงาน
สัญชาติลาวสามารถเรียนรู้ได้
เร็วกวา่เพราะมีภาษาฟังและ
พดูใกลเ้คียงกนั 
 

สิทธิในการเรียน 1.แรงงาน จ านวน 13 คน 
ทราบวา่ตนเองมีสิทธิในการ
เรียนในสถานศึกษาของ
ประเทศไทย 
2.แรงงาน จ านวน 4 คน ได้
สมคัรเรียนภาษาไทยเพื่อ
การอ่านออกเขียนไดก้บั
สถานศึกษา กศน.ใน                 
วนัอาทิตย ์
3.แรงงาน จ านวน 3 คน 
เห็นวา่การเดินทางไปเรียน
อาจเกิดปัญหาการถกูจบักมุ
เม่ืออยูน่อกสถาน
ประกอบการ     
 

1.นายจา้ง จ านวน 19 คน
เห็นวา่แรงงานควรไดรั้บ
การศึกษาในวนัหยดุงาน 
เพื่อการพฒันาตนเองและ
การพฒันาการท างานใน
อนาคต  
2.นายจา้ง จ านวน 1 คน เห็น
วา่แรงงานต่างดา้วควรใช้
วนัหยดุงานในวนัอาทิตยใ์น
การท างานล่วงเวลา 

แรงงานส่วนใหญ่ ทราบวา่
ตนเองมีสิทธิในการเรียนใน
สถานศึกษาของประเทศไทย 
ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่เห็นวา่
แรงงานควรไดรั้บการศึกษา
ในวนัหยดุงาน เพื่อการพฒันา
ตนเองและการพฒันาการ
ท างานในอนาคต  
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้             
ดา้นการศึกษา (ต่อ) 

 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นของแรงงาน
ต่างด้าว 

ความคิดเห็นของนายจ้าง การพฒันาคุณภาพชีวติ 

การรับรู้ข่าวสาร 1.แรงงาน จ านวน 12 คน 
การรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจาก
ส่ือ โทรทศัน์ 
2.แรงงาน จ านวน 5 คน การ
รับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากการ
สนทนากบัเพ่ือน 
3.แรงงาน จ านวน 3 คน การ
รับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากส่ือ 
หนงัสือพิมพ ์

1.นายจา้ง จ านวน 16 คน 
เห็นวา่แรงงานรับรู้ข่าวสาร
ขอ้มูลจากส่ือ โทรทศัน์ 
2.นายจา้ง จ านวน 4 คน เห็น
วา่แรงงานรับรู้ข่าวสาร
ขอ้มูลจากการสนทนากบั
เพื่อน 
 

แรงงาน และนายจา้งส่วน
ใหญ่เห็นวา่การรับรู้ข่าวสาร
ขอ้มูลจากส่ือ โทรทศัน์ 
 

การศึกษาอบรม
ตามความสนใจ 

1.แรงงาน จ านวน 10 คน 
ทราบวา่ตนมีสิทธิเขา้รับ
การศึกษาอบรมตามความ
สนใจ 
2.แรงงาน จ านวน 8 คน เกิด
ความตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการเขา้รับ
การศึกษาอบรมตามความ
สนใจ 
3.แรงงาน จ านวน 2 คน ได้
สมคัรเรียนอาชีพกบั
สถานศึกษา กศน. 

1.นายจา้ง จ านวน 16 คน 
สนบัสนุนใหแ้รงงานเขา้รับ
การศึกษาอบรมตามความ
สนใจ 
2.นายจา้ง จ านวน 4 คน เห็น
วา่แรงงานควรเรียนรู้ท่ีจะ
ท างานในสถาน
ประกอบการมากกวา่การเขา้
รับการฝึกอบรม 
 

แรงงาน ส่วนใหญ่ทราบวา่
ตนมีสิทธิเขา้รับการศึกษา
อบรมตามความสนใจ ซ่ึง
นายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุน
ใหแ้รงงานเขา้รับการศึกษา
อบรมตามความสนใจ 

การหารายได้
เสริม 

1.แรงงาน จ านวน 18 คน หา
รายไดเ้สริมจากการท างาน
ล่วงเวลาในสถาน
ประกอบการ 
2.แรงงาน จ านวน 2 คน เห็น
วา่ควรมีอาชีพติดตวัเพ่ือการ
ท างานของตนเองในอนาคต 

1.นายจา้ง จ านวน 17 คน 
สนบัสนุนใหแ้รงงานท างาน
ล่วงเวลาในสถาน
ประกอบการ 
2.นายจา้ง จ านวน 3 คน 
แรงงานควรฝึกทกัษะเพื่อ
ยกระดบัฝีมือแรงงานในการ
เพ่ิมรายไดใ้นอนาคต 

แรงงาน ส่วนใหญ่หารายได้
เสริมจากการท างานล่วงเวลา
ในสถานประกอบการ ซ่ึง
นายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุน
ใหแ้รงงานท างานล่วงเวลาใน
สถานประกอบการ 
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จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และนายจา้งดา้นการศึกษา ดงัน้ี 
การฟังภาษาไทย พบวา่ แรงงาน ส่วนใหญ่สามารถฟังภาษาไทย และส่ือสารกบันายจา้ง

ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานสามารถฟังภาษาไทย และส่ือสารกบันายจา้งได้
เพราะเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การพูดภาษาไทย พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยโดยการส่ือสารกบั
เพื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนไทยไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่  เห็นว่าแรงงานสามารถพูด
ภาษาไทยไดบ้า้งเพราะเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การอ่านภาษาไทย พบวา่ แรงงาน ส่วนใหญ่ สามารถอ่านหนงัสือพิมพภ์าษาไทยไดเ้ป็น
อย่างดีโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติลาว ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่จดัให้มีหนังสือพิมพไ์วใ้ห้ในสถาน
ประกอบการเพื่อส่งเสริมใหแ้รงงานไดอ่้าน 

การเขียนภาษาไทย พบว่า  แรงงาน ส่วนใหญ่ สามารถเขียนค าสั้ นๆได้ เขียนช่ือ
ตนเองเป็นภาษาไทยได้ ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่ เห็นว่าการเขียนภาษาไทยตอ้งใชท้กัษะสูงไม่สามารถ
เรียนรู้ไดใ้นเวลาสั้นๆส าหรับแรงงานสัญชาติลาวสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าเพราะมีภาษาฟังและพูด
ใกลเ้คียงกนั 

สิทธิในการเรียน พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีสิทธิในการเรียนใน
สถานศึกษาของประเทศไทยซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานควรไดรั้บการศึกษาในวนัหยดุงาน 
เพื่อการพฒันาตนเองและการพฒันาการท างานในอนาคต  

การรับรู้ข่าวสาร พบวา่ แรงงาน และนายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่การรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจาก
ส่ือ โทรทศัน์ 

การศึกษาอบรมตามความสนใจ พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่ทราบว่าตนมีสิทธิเขา้รับ
การศึกษาอบรมตามความสนใจ ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุนให้แรงงานเขา้รับการศึกษาอบรม
ตามความสนใจ 

การหารายไดเ้สริม พบว่า แรงงาน ส่วนใหญ่หารายไดเ้สริมจากการท างานล่วงเวลาใน
สถานประกอบการ ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุนใหแ้รงงานท างานล่วงเวลาในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 143 

ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้               
ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 

 

ประเดน็
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าว 
ความคิดเห็นของ

นายจ้าง 
ผลการพฒันาคุณภาพชีวติ 

การออมเงิน 1. แรงงาน จ านวน 11 คน เปิด
บญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการโอน
เงินกลบัไปใหท้างบา้น 
2. แรงงาน จ านวน 7 คน เปิดบญัชี
เงินฝากธนาคารเพื่อการออม 
3. แรงงาน จ านวน 2 คน เปิดบญัชี
เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงิน
ค่าจา้งจากนายจา้ง 

นายจา้งทุกคน เห็นวา่
แรงงานควรเปิดบญัชี
เงินฝากธนาคารเพื่อ
การออม 

แรงงานส่วนใหญ่เปิดบญัชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อการโอนเงินกลบัไป
ใหท้างบา้น ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็น
วา่แรงงานควรเปิดบญัชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อการออม 
 

การจดบนัทึก
รายรับรายจ่าย 
 

 1. แรงงาน จ านวน 12 คน มีการ
จดบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
2. แรงงาน จ านวน 6 คน มีการ
จดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 
3. แรงงาน จ านวน 2 คน ไม่มี          
การจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย 

นายจา้งทุกคน เห็นวา่
แรงงานควรมีการ
จดัท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย 
 

แรงงานส่วนใหญ่มีการจดบนัทึก
รายรับ รายจ่าย ซ่ึงนายจา้งทุกคน 
เห็นวา่แรงงานควรมีการจดัท า
บญัชีรายรับ รายจ่าย 
 
 

การประหยดั 
 

1. แรงงาน จ านวน 10 คน มีการ
คิดไตร่ตรองก่อนการใชจ่้ายเงิน 
2. แรงงาน จ านวน 5 คน ใช้
จ่ายเงินอยา่งมีเป้าหมาย 
3. แรงงาน จ านวน 5 คน ลดการ 
ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

นายจา้งทุกคน เห็นวา่
แรงงานควรมีสร้าง
วนิยัในการใชจ่้ายเงิน
อยา่งมีเหตุผลเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีใน
อนาคต 

แรงงานส่วนใหญ่มีการคิด
ไตร่ตรองก่อนการใชจ่้ายเงิน     
ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็นวา่แรงงาน
ควรมีสร้างวินยัในการใชจ่้ายเงิน
อยา่งมีเหตุผลเพ่ือคุณภาพชีวติ            
ท่ีดีในอนาคต 

จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และนายจา้งดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
ดงัน้ี 

การออมเงิน พบว่า แรงงานส่วนใหญ่เปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการโอนเงินกลบัไป
ใหท้างบา้น ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็นวา่แรงงานควรเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการออม 

การจดบนัทึกรายรับรายจ่าย พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีการจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย ซ่ึง
นายจา้งทุกคน เห็นวา่แรงงานควรมีการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 

การประหยดั พบวา่ แรงงานส่วนใหญ่มีการคิดไตร่ตรองก่อนการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงนายจา้ง
ทุกคน เห็นวา่แรงงานควรมีสร้างวินยัในการใชจ่้ายเงินอยา่งมีเหตุผลเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

สรุปวตัถุประสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว  
2.  เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

1.  การศึกษาสภาพและความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน                
ต่างด้าว 

1.1 การศึกษาเอกสารดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ 
จากแหล่งขอ้มูล ได้แก่ 1) ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน 2) องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของ
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ3)ต ัว ช้ีวดัในการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข และการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของต่างประเทศไดแ้ก่ 1 )  ด ชันีความก า้วหน ้าของคนของส าน ักโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ 2) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศมาเลเซีย 3) ดชันีการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประเทศนิวซีแลนด์ 4) ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประเทศแคนาดา 5) ดชันีการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประเทศองักฤษเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดกรอบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของแรงงานต่างดา้ว 

1.2  การศึกษาขอ้มูลสภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างด้าว ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจสภาพปัญหา โดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่าง
ดา้ว ท่ีท างานอยู่ในสถานประกอบการ เขตจงัหวดันนทบุรี โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งแรงงานต่างดา้ว สัญชาติพม่า จ านวน 29 คน สัญชาติเขมร จ านวน 13 คน และสัญชาติลาว 
จ านวน 8 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 50 คน 
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1.3  การศึกษาความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วตาม
กรอบแนวคิดการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัน าผลการ
สังเคราะห์ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิต มาก าหนดประเด็นค าถามความตอ้งการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต โดยสร้างเป็นแบบสอบถามส ารวจความตอ้งการ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน  

 
2.  การออกแบบและพฒันาแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างด้าว ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยั ท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากทฤษฏี Andragogy ของ Knowles 
ปรัชญา ”คิดเป็น” ของ ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ และแนวคิดในการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบของ Boyle และ Caffarella ตามกรอบแนวคิดการวิจยัขั้นตอนที่ 3 การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 5 การสร้างแผนการเรียนท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และกรอบแนวคิดการวิจยัขั้นตอนที่ 11 การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากนั้นผูว้ิจยัน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5  คนตรวจสอบประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และ              
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน              
ต่างดา้ว 

3. การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว เป็น
ขั้นตอนการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไปใชจ้ดัการเรียนรู้กบัแรงงานต่างดา้ว ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยัขั้นตอนที่ 6 การ
แสวงหาวิทยากรและแหล่งการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 7 การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการแกไ้ขปัญหา   
ขั้นตอนที่ 8  การสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล ขั้นตอนที่ 9 ความสามารถในการเช่ือมความสัมพนัธ ์                                       
กบัผูส้อน และ ขั้นตอนที่ 10 การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยใชก้าร
ทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

4. การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
หลงัจากที่ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  
เสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ไปสู่การปฏิบติั ตามกรอบแนวคิดการวิจยัขั้นตอนที่ 12 การตดัสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การ
ปฏิบติั โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นผูเ้รียนจ านวน 20 คน และนายจา้ง
จ านวน 20 คน 
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สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน             

ต่างด้าว 
1.1 ผลการศึกษาเอกสารดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  พบวา่ ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว ดงัน้ี  
ด้านสุขภาพ พบว่า ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว คือ กิน

อาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน มีความรู้ในการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  มีการออก
ก าลงักาย มีหลกัประกนัสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพจากเอดส์ สุราและบุหร่ี และจดัการแกไ้ขความเครียดได ้

ด้านการศึกษา พบว่า ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว คือ ฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยา่งง่ายได ้  รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และมีการเขา้รับ
การศึกษาผูใ้หญ่และโครงการฝึกอบรมตามความสนใจ 

ด้านรายได้และเศรษฐกิจ พบว่า ดชันีการพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่าง
ดา้ว คือ มีงานท าและมีรายได้  มีการออมเงิน มีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน มีความรู้สึกมัน่คงในการ
ท างาน พึงพอใจในการท างานและเง่ือนไขการท างาน 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างด้าว พบว่า 
สภาพชีวิตและการท างานของแรงงานต่างดา้ว ดงัน้ี  

ด้านสุขภาพ พบวา่ แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวติและการท างาน ตามล าดบั คือ 
การบริโภค พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 50 คน (ร้อยละ 100.00) บริโภคอาหารท่ีจ าหน่ายใน
บริเวณสถานประกอบการ การใช้ยา พบวา่ แรงงานต่างดา้วจ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00) ไม่เขา้ใจ
ความหมายของสลากก ากบัยา การตรวจสุขภาพ พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 
48.00) ไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี   บัตรประกนัสุขภาพ พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 24 
คน (ร้อยละ 48.00) ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ บริการสาธารณสุข พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 21 
คน (ร้อยละ 42.00) เห็นวา่มีปัญหาเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขเน่ืองจากไม่มีสญัชาติไทย 

ด้านการศึกษา พบว่า แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการท างาน ตามล าดบั 
คือ การเขียนภาษาไทย  พบว่า แรงงานต่างด้าว จ านวน 47 คน (ร้อยละ  94.00)ไม่สามารถ
เขียนภาษาไทยได ้ส าหรับแรงงานต่างดา้วสัญชาติลาว จ านวน 3 คน (ร้อยละ 6.00) สามารถเขียน
ภาษาไทยไดเ้ลก็นอ้ยเน่ืองจากเคยศึกษามาก่อนท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศไทย การอ่านภาษาไทย 
พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00) ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได ้ส าหรับแรงงาน
ต่างดา้วสัญชาติลาว จ านวน 8 คน (ร้อยละ 16.00) สามารถอ่านภาษาไทยไดเ้น่ืองจากภาษาท่ีใชมี้
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ความใกลเ้คียงกนัสามารถอ่านจบัใจความได ้  ไม่เข้าใจกฎหมายไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว 
จ านวน 27 คน (ร้อยละ 54.00)    ไม่เขา้ใจกฎหมายพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและการท างาน การ
พูดภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้วจ านวน 24 คน (ร้อยละ 48.00) ไม่สามารถพูดภาษาไทยได ้
สิทธิในการเรียน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 22 คน (ร้อยละ 44.00) เขา้ใจว่าสถานศึกษาอาจ
ปฏิเสธการรับเขา้เรียนเน่ืองจากไม่มีสัญชาติไทย การฟังภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 6 
คน (ร้อยละ 12.00) ไม่สามารถฟังภาษาไทยเขา้ใจได ้การเดินทางไปเรียน พบว่า แรงงานต่างดา้ว 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.00) เห็นว่ามีปัญหาในการออกนอกสถานประกอบการเน่ืองจากนายจา้ง
มักจะยึดบัตรประจ าตัวของแรงงานไว้ท าให้อาจเกิดปัญหาการถูกจับกุมเม่ืออยู่นอกสถาน
ประกอบการ 

ด้านรายได้และเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการท างาน
ตามล าดบั คือ ลักษณะงาน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 47 คน (ร้อยละ 94.00) ท างานประเภท
แรงงานไร้ฝีมือ การออม พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 44 คน (ร้อยละ 88.00) ไม่มีเงินออม
เน่ืองจากส่งเงินกลบับา้น ประกอบกบัค่าครองชีพสูง สิทธิและสวัสดิการพบว่า แรงงานต่างดา้ว 
จ านวน 42 คน (ร้อยละ 84.00) เห็นว่าไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิและสวสัดิการ และการคุม้ครองดา้น
ต่างๆ ค่าจ้าง พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 38 คน (ร้อยละ 76.00) เห็นว่าไม่ไดรั้บค่าแรงตามท่ี
กฎหมายก าหนด การขออนุญาตท างาน พบวา่ แรงงานต่างดา้ว จ านวน 12 คน (ร้อยละ 24.00) ไม่ได้
ขออนุญาตท างานอยา่งถูกตอ้งเน่ืองจากไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการจดทะเบียนขออนุญาตท างาน 
ความปลอดภัยในการท างาน พบว่า แรงงานต่างดา้ว จ านวน 6 คน (ร้อยละ 12.00) เห็นว่าขาด
อุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัในการท างาน  

 1.3 ผลการศึกษาความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว 
พบวา่ แรงงานต่างดา้วมีความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ดงัน้ี  

ด้านสุขภาพ พบว่า มีความตอ้งการความรู้เร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  การเรียนรู้
ในเร่ืองการกินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน และการเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนั
สุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66, 4.34 และ 4.30 ตามล าดบั  

ด้านการศึกษา พบว่า มีความตอ้งการการศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม การรับรู้
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.66, 4.36 
และ 4.22 ตามล าดบั  

ด้านรายได้และเศรษฐกจิ พบว่า มีความตอ้งการความรู้เร่ืองแนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  เร่ืองการออมเงิน และการแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58, 4.08 และ 3.94 
ตามล าดบั 
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2. ผลการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติแรงงานต่างด้าว  

ผลการออกแบบและพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างดา้ว ดงัน้ี 

2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  โดยผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาดชันีการ
พฒันาคุณภาพชีวิต สภาพชีวิตและการท างาน และความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้วท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกของแต่ละดา้น น ามาคดัเลือกเน้ือหา
ส าคญั ดงัน้ี 1) ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ หลกัการประกนัสุขภาพ  การใชย้า  และอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  
2) ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  ช่องทางการเขา้รับการศึกษาและ
ฝึกอบรมตามความสนใจ และ3) การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
การออมเงิน การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2.2 การวางแผนการเรียนการสอน โดยใช้หลกัเกณฑ์การจดัการศึกษาต่อเน่ือง
หลกัสูตรระยะสั้น 33 ชัว่โมง ของส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ในการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย การปฐมนิเทศ จ านวน 3 
ชัว่โมง แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ จ านวน 9 ชัว่โมง ดา้นการศึกษา จ านวน 9 
ชัว่โมง  ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ จ านวน 9 ชัว่โมง  และการปัจฉิมนิเทศ จ านวน 3 ชัว่โมง   

 

2.3 การสร้างแผนการเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการก าหนด
วตัถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลท่ีเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ก ับแรงงานต่างด ้าวที่มีความแตกต่างก ันด ้านสัญชาติ และภาษา ด ังนั้ นผู ว้ ิจ ัยจึง
ออกแบบใหใ้ชก้ารสังเกตในการประเมินผล  

2.4 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5  คน ตรวจสอบความครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบัสภาพ 
และความตอ้งการของแรงงานต่างดา้วไดค่้าดชันี IOC เท่ากบั 0.94 

3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว  
ผูว้ิจยัน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างข้ึนไปทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่าง
แรงงานต่างดา้ว จ านวน  20 คน ผลการทดลองปรากฏ ดงัน้ี  

3.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างดา้ว พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.27/81.40 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
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3.2 ประสิทธิผล (E.I.) ค่าดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว พบว่า เท่ากบั 0.72 แสดงว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้าการพฒันาการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 72.00   

3.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน
ก่อนเรียนเท่ากบั  6.75 และค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 16.25 คะแนน จากการเปรียบเทียบ 
พบวา่ ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นดา้นต่างๆดงัน้ี 

ด้านสุขภาพ จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และนายจา้ง ดงัน้ี  
บตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว พบว่า แรงงานต่างดา้ว ส่วนใหญ่มีการท าบตัร

ประกนัสุขภาพเพื่อความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าการท าบตัรประกนัสุขภาพ
กเ็พื่อความมัน่คงในการท างาน 

การตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่า แรงงานส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการตรวจ
สุขภาพประจ าปีซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าควรตรวจสุขภาพประจ าปีในวนัหยุดงานหรือวนัท่ี
นายจา้งนดัหมาย 

การเลือกใชย้าตรงกบัโรค พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ เห็นว่าควรปรึกษาผูรู้้
ก่อนการเลือกใชย้า ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นวา่แรงงานอาจมีปัญหาการเลือกใชย้าเน่ืองจากมีพื้นฐาน
การศึกษาต ่าและขาดความสามารถในการใชภ้าษาและการอ่านฉลากยา 

การรับประทานอาหาร พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ เกิดความตระหนกัว่าควร
เลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่มีการจดัอาหารให้แก่แรงงานอย่าง
หลากหลายเช่น ผกัและผลไมต่้างๆ เป็นตน้ 

การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ใชเ้วลาว่างเพื่อ
ท างานอดิเรกท่ีตนเองชอบ ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานใชเ้วลาว่างเพื่อประกอบกิจส่วนตวั 
และพกัผอ่น 

การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่เคยเขา้ไปใชบ้ริการ
ของสถานพยาบาลส าหรับผูป้ระกนัตน ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุนให้แรงงานต่างดา้วประกนั
ตนเพราะเห็นวา่ช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลในระยะยาว 
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ด้านการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และนายจา้ง ดงัน้ี  
การฟังภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่สามารถฟังภาษาไทย และส่ือสาร

กบันายจา้งไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานต่างดา้วสามารถฟังภาษาไทย และ
ส่ือสารกบันายจา้งไดเ้พราะเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การพูดภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยโดยการ
ส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่  เห็นว่าแรงงานต่างดา้ว 
สามารถพดูภาษาไทยไดบ้า้งเพราะเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การอ่านภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ สามารถอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติลาว ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่จดัใหมี้หนงัสือพิมพไ์ว้
ใหใ้นสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมใหแ้รงงานไดฝึ้กการอ่าน 

การเขียนภาษาไทย พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ สามารถเขียนค าสั้ นๆได ้
เขียนช่ือตนเองเป็นภาษาไทยได้ ซ่ึงนายจา้งส่วนใหญ่ เห็นว่าการเขียนภาษาไทยตอ้งใชท้กัษะสูงไม่
สามารถเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ ส าหรับแรงงานสัญชาติลาวสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าเพราะมี
ภาษาฟังและพดูใกลเ้คียงกนั 

สิทธิในการเรียน พบวา่ แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีสิทธิในการเรียน
ในสถานศึกษาของประเทศไทยซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานต่างดา้วควรไดรั้บการศึกษาใน
วนัหยดุงาน เพื่อการพฒันาตนเองและการพฒันาการท างานในอนาคต  

การรับรู้ข่าวสาร พบว่า แรงงานต่างดา้ว และนายจา้งส่วนใหญ่เห็นว่าส่ือโทรทศัน์
เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การศึกษาอบรมตามความสนใจ พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ทราบว่าตนมีสิทธิ
เขา้รับการศึกษาอบรมตามความสนใจ ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนับสนุนให้แรงงานต่างดา้วเขา้รับ
การศึกษาอบรมตามความสนใจ 

การหารายไดเ้สริม พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่หารายไดเ้สริมจากการท างาน
ล่วงเวลาในสถานประกอบการ ซ่ึงนายจา้ง ส่วนใหญ่สนบัสนุนใหแ้รงงานต่างดา้วท างานล่วงเวลาใน
สถานประกอบการ ด้านรายได้และเศรษฐกิจ จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว และ
นายจา้ง ดงัน้ี  

การออมเงิน พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการออม และเปิด
บญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการโอนเงินกลบัไปให้ทางบา้น ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็นว่าแรงงานต่างดา้ว 
ควรเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการออมส าหรับอนาคต  
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การจดบนัทึกรายรับรายจ่าย พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีการจดบนัทึกรายรับ 
รายจ่าย ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็นวา่แรงงานต่างดา้วควรมีการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 

การประหยดั พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีการคิดไตร่ตรองก่อนการใชจ่้ายเงิน 
ซ่ึงนายจา้งทุกคน เห็นว่าแรงงานต่างดา้ว ควรมีสร้างวินยัในการใชจ่้ายเงินอยา่งมีเหตุผลเพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในอนาคต 

4.  การสรุปผังมโนทัศน์  จากการสรุปผลการวิจยั ผูว้ ิจยัสามารถน ามาสรุปเป็น                    
ผงัมโนทศัน์  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วได ้12 ขั้นตอน 
ดงัน้ี   
 

 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย 
12 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจสภาพปัญหา 2) การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ 3) การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 4) การวางแผนการเรียนการสอน 5) แผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 6) การแสวงหาวิทยากรและแหล่งการเรียน 7) การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
แกไ้ขปัญหา 8) การสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูเ้รียน 9) การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูส้อน 10) การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 11) การประเมินผลการเรียนรู้ และ12) การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การปฏิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าไปสู่การอภิปรายผลในขั้นตอนต่อไป 
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การอภิปรายผล 
การวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

ผูว้ิจยัสามารถน าไปสู่การอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
1.  การส ารวจสภาพปัญหา ผลการวิจยั พบว่า แรงงานต่างดา้ว มีสภาพชีวิตและการ

ท างาน ดงัน้ี 
การบริโภค  พบว่า แรงงานต่างด้าวบริโภคอาหารท่ีจ าหน่ายในบริเวณสถาน

ประกอบการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็นแรงงานต่างดา้วการเดินทางออกนอกพื้นท่ีๆตนเองคุน้เคยอาจ
น าไปสู่ปัญหาการถูกจบักมุเม่ืออยูน่อกพื้นท่ีๆไดรั้บอนุญาตใหท้ างาน  

การใช้ยา พบวา่ แรงงานต่างดา้วไม่เขา้ใจความหมายของฉลากก ากบัยา ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะไม่รู้จกัชนิดของ อีกทั้งไม่สามารถอ่านภาษาไทยเพื่อการแปลความหมายจึงไม่สามารถจ าแนก
และเขา้ใจความหมายของฉลากก ากบัยาได ้ 

การตรวจสุขภาพ พบว่า แรงงานต่างดา้วไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะแรงงานต่างดา้วไม่มีบตัรประกันสุขภาพ อีกทั้งยงัไม่เห็นความส าคญัต่อการดูแล
สุขภาพของตนเอง  

บริการสาธารณสุข พบว่า แรงงานต่างดา้วเห็นว่ามีปัญหาเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขเน่ืองจากไม่มีสัญชาติไทย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแรงงานต่างดา้วเห็นว่าระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศไทยไม่ครอบคลุมถึงคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย 

การใช้ภาษาไทย การฟัง พบว่า แรงงานพม่า และเขมรมีปัญหาในการฟัง ยกเวน้
แรงงานสัญชาติลาวท่ีสามารถส่ือสารกบันายจา้งไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็นการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและภาษาลาวมีความใกลเ้คียงกบัภาษาไทย การพูด พบว่า  แรงงานพม่า และเขมร
สามารถพดูภาษาไทยโดยการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนไทยไดเ้ลก็นอ้ย ส่วนแรงงานลาวไม่
มีปัญหาในการพูดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาษาลาวมีภาษาพูดท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาไทย การอ่าน พบว่า  
แรงงานพม่า และเขมรสามารถอ่านภาษาไทยไดบ้า้งเล็กน้อย ส่วนแรงงานลาวไม่มีปัญหาในการ
อ่านทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแรงงานสัญชาติลาวได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วิทย ุ
หนังสือต่างๆ การเขียน พบว่า  แรงงาน ส่วนใหญ่สามารถเขียนค าสั้ นๆได้ เขียนช่ือตนเองเป็น
ภาษาไทยไดท้ั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเขียนภาษาไทยตอ้งใชท้กัษะสูงไม่สามารถเรียนรู้ไดใ้นเวลาสั้นๆ
ส าหรับแรงงานสญัชาติลาวสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่เพราะมีภาษาฟังและพดูใกลเ้คียงกนั 

การออม พบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแรงงาน
ส่งเงินกลบับา้น ประกอบกบัค่าครองชีพสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าแรงดงันั้นจึงเป็นเหตุให้แรงงาน 
ไม่มีเงินออม   
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2.  การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า แรงงานต่างดา้วมีความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ ดงัน้ี  

ความรู้เร่ืองการใช้ยาที่ถูกต้อง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะยารักษาโรคเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษไดห้ากใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง ปัญหาความไม่ปลอดภยัจากการใชย้าท่ี
พบบ่อย ไดแ้ก่ การแพย้า ใชย้าเส่ือมคุณภาพ ใชย้าเกินขนาด หรือการไดรั้บปริมาณยาในขนาดท่ีไม่
เหมาะสม เช่น มากไป หรือนอ้ยไป  และการใชย้าไม่ถูกกบัโรค เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่วนหน่ึง
อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจและพฤติกรรมการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมของตวัผูใ้ชย้าเอง ดงันั้นจึงเป็นเหตุ
ใหแ้รงงานมีความตอ้งการความรู้เร่ืองการใชย้า 

การศึกษาเพื่อการมีรายได้เสริม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัญหาค่าครองชีพของแรงงาน
ต่างดา้วท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ดงันั้นแรงงานต่างดา้วจึงอยากศึกษาอาชีพเพื่อการมีรายได้
เสริม ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มรายไดใ้ห้มากยิ่งข้ึน ให้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง   ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ี                 
แนวทางการด ารงชีวิต ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมีพระราชด ารัสแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็น
แนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศ และระดบับุคคลเพื่อให้สามารถด ารงอยูไ่ด้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในกระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหแ้รงงาน
ต่างดา้วมีความตอ้งการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจแบบพอเพียง   

3. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  มีความส าคญัเพราะจุดมุ่งหมาย  คือจุดท่ีตอ้ง
พยายามไปให้ถึง นั่นคือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชีวิตและการท างาน และความ
ตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นการก าหนด
ทิศทาง ท่ีท าให้เห็นเป้าหมายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นเชิง
ปฏิบติั  

4.  การวางแผนการเรียนการสอน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างดา้ว ตอ้งค านึงถึง
ภูมิหลงัของผูเ้รียน ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั 
ตอ้งเป็นท่ีน่าสนใจไม่ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกเบ่ือหน่าย ตอ้งตระหนกัถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูเ้รียนจะเกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.  แผนการเรียนทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะท่ีดีของแผนการเรียน คือ เน้ือหา
ตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งมีความคิดรวบยอดท่ีเป็นหลกัการส าคญัในเน้ือหา
ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ ส่ือท่ีใชค้วรเลือกใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ส่ือดงักล่าวตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ
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ในหลกัการไดง่้าย  และการวดัผลโดยค านึงถึงเน้ือหา ความคิดรวบยอด จุดประสงคท่ี์ท าการวดั 
(ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน) เพื่อตรวจสอบว่าการจดักระบวนการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

6.  การแสวงหาวิทยากรและแหล่งการเรียนรู้  วิทยากรท่ีดีมีคุณภาพในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับแรงงานต่างดา้วควรมีความรู้  คือ เทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ การใช้
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และส่ือในจดักระบวนการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

การประเมินผล และความรู้เก่ียวกบัตวัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ส าหรับแหล่งการเรียนรู้ก็ควรมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงไดง่้าย 

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการแก้ไขปัญหา แนวความคิดน้ีสอดคลอ้งกับ
หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก เพราะผูใ้หญ่มีประสบการณ์ มากกว่า 
ดงันั้นการเรียนการสอนตอ้งยึดหลกัให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผูใ้หญ่ นั่นคือตอ้งรู้ หลกั
การศึกษาผูใ้หญ่ ซ่ึงโนลส์ (Knowles, 1980) เรียกวิชาการศึกษาผูใ้หญ่น้ีว่า แอนดราโกจี 
(Andragogy) ท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ในการช่วยใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่
น้ี กล่าวว่า 1) มโนทศัน์ของผูเ้รียน(Self –concept) ผูใ้หญ่จะมีลกัษณะท่ีเติบโต ทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทศัน์ต่อตนเอง จะพฒันาจากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นการน าตนเอง เป็นตวั
ของตวัเอง 2)ประสบการณ์ของผูเ้รียน(Experience) ผูใ้หญ่มีวุฒิภาวะมากข้ึน มีประสบการณ์อยา่ง
กวา้งขวางท่ีจะเป็นแหล่งทรัพยากรอนัมีค่าของการเรียนรู้ ขณะเดียวกนัก็จะมีพื้นฐานเปิดกวา้งท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 3) ความพร้อมท่ีจะเรียน(Readiness) ผูใ้หญ่มีความพร้อมท่ีจะเรียน เม่ือรู้สึกว่าส่ิงนั้น 
“จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน และ 4) แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to 
learning) ผูใ้หญ่จะยดึปัญหาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ มุ่งน าความรู้ไปใชท้นัที  

8. การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผู้เรียน  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ าเป็นตอ้ง
จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูเ้รียน ผ่านกิจกรรมนันทนาการท่ี
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด อาจเป็นเป็นกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย หรือเปล่ียนแปลงอิริยาบถ โดยกิจกรรมนั้นตอ้งท าให้
ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลิน และสนุกสนาน   

9. การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับแรงงานต่างดา้วท่ีมีปัญหาความสามารถในการใชภ้าษา ผูจ้ดัพึงตอ้งค านึงถึงการออกแบบการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยส่ือสารและเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน  

10. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ  ท่ีค  านึงถึงภารกิจในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาแรงงานต่างดา้วเป็นภารกิจของสถานประกอบการ และสังคมท่ีตอ้งใหค้วามสนใจและระดม
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สรรพก าลงั และทรัพยากรทั้ งหลายทั้ งปวงร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาแรงงานต่างด้าวท่ีมี
ประสิทธิภาพ และจะตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม  

11. การประเมินผลการเรียนรู้  เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วท่ีมีความแตกต่างกนัดา้น
สัญชาติ และภาษา ดงันั้นการประเมินผลท่ีเหมาะสม คือ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยมีแบบประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขอ้ดีของวิธีการสังเกตแบบ คือ 1) ท าใหผู้ว้ิจยัไดรั้บ
การยอมรับและสนิทสนมกบักลุ่มท่ีจะศึกษาโดยท่ีผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวัว่าถูกสังเกตหรือเฝ้าดู จึงมี
พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 2) ท าให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์
ต่างๆ อยา่งเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และ 3) สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดซ้ ้ าๆ  

12. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การปฏิบัติ  นัน่ หมายถึง การเรียนรู้ การไดรั้บความรู้ 
ทกัษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ท่ีท าใหแ้รงงานต่างดา้ว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การปฏิบติั  การ
เรียนรู้คือกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มกัเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ท่ีมีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายในการจดัการศึกษาพฒันาทกัษะและความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ของแรงงานต่างดา้ว ตลอดจนการส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจให้
องคก์รภาคเอกชน องคก์รทางสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับแรงงานต่างดา้วเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

1.2  กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ในการใชท้รัพยากร
ทางการศึกษา การก าหนดขอบข่ายการปฏิบติัของหน่วยงานในสงักดั การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ ์
และวิธีปฏิบติัต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นรูปธรรม 

1.3  ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ควรน าผลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัน้ี ไปก าหนดขอบข่ายภารกิจ ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกดั ท่ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีเอกภาพชดัเจนต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้  
2.1 สถานประกอบการท่ีมีแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการของตน ควร

ประสานงานกบัสถานศึกษาสงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ต่างดา้วท่ีพฒันาข้ึนจากผลการวิจยัคร้ังน้ี 

2.2 สถานประกอบการท่ีมีแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการ สามารถบูรณาการ
องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา และดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ตามกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วไวใ้นกิจกรรมการดูแลแรงงานต่างดา้ว เช่น การประชุม 
กิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 การวิจยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษา หรือการฝึกอบรมส าหรับแรงงานต่าง

ดา้วท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพของสงัคม และการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
3.2 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างดา้วในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
3.3 การวิจยัเพื่อเพื่อหารูปแบบ ในการพฒันาศกัยภาพแรงงานต่างดา้วในสถาน

ประกอบการเพื่อยกระดบัฝีมือใหสู้งข้ึน 
3.4 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างดา้วอ่ืนนอกเหนือจากสญัชาติพม่า เขมร และลาว 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว 
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สาระการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว  (33 ชม.) 
 

1. ปฐมนิเทศ  ( 3 ชม.) 
  1.1 วตัถุประสงค ์
  1.2 ขอบข่ายกิจกรรม 
  1.3 สาระ / วิธีการเรียนรู้ / การวดัผล 
  1.4 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  1.5 ทดสอบก่อนเรียน 

2. ดา้นสุขภาพ  (9 ชม.) 
  2.1 หลกัการประกนัสุขภาพ  (3 ชม.) 
  2.2 การใชย้า  (3 ชม.) 
  2.3 อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  (3 ชม.) 

3. ดา้นการศึกษา  (9 ชม.) 
  3.1 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  (3 ชม.) 
  3.2 ช่องทางการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ  (3 ชม.) 
  3.3 การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม  (3 ชม.) 

4. ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ  (9 ชม.) 
  4.1 การออมเงิน  (3 ชม.) 
  4.2 การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน  (3 ชม.) 
  4.3 เศรษฐกิจแบบพอเพียง  (3 ชม.) 

5. ปัจฉิมนิเทศ  (3 ชม.) 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปฐมนิเทศ 
 

กจิกรรมที่ 1  เรารู้จกักนั ความคาดหวงั  และเรามาตกลงกนั 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหว้ิทยากรและผูเ้รียนไดรู้้จกัและสร้างความคุน้เคยกนั 
2. เพื่อทราบความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
3. เพื่อก าหนดขอ้ตกลงร่วมการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4. เพื่อทราบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 

 

แนวคดิ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

และถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  ในกิจกรรมการเรียนรู้จึงตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
กลุ่มผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัซ่ึงกนัและกนั ผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน  
สภาพปัญหา  สาเหตุของของปัญหา  เพื่อก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาของผูเ้รียนโดย
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเลือกวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
ซ่ึงเป็นลกัษณะของการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกนั  และเม่ือการกิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุดลง  ผูจ้ดั 
ก็จะตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ขณะเดียวกนัก็จะ
ท าให้ผูจ้ดัการเรียนรู้ไดท้ราบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ของ  
ผูจ้ดัดว้ย 
 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
1. วิทยากรแนะน าตนเอง และอธิบายวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

และแผนการจดัการเรียนรู้   
2. จดักิจกรรมสร้างความคุน้เคย  บอกความคาดหวงั และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั  

2.1  กจิกรรมเรารู้จักกนั 
2.1.1 วิทยากรแจกกระดาษการ์ดสี และปากกาเคมีและมอบหมายให้ผูเ้รียนท า

ความรู้จกัสมาชิก ในกลุ่มใหไ้ดม้ากท่ีสุดในเวลา 2 นาที 
2.1.2 เม่ือหมดเวลา  หาคนท่ีสามารถท าความรู้จกัเพื่อน ๆ ได้มากท่ีสุด และ

ออกมาหนา้ห้อง  ให้ผูเ้รียนแนะน าสมาชิกท่ีตนเองเก็บขอ้มูลมาให้คนอ่ืน ๆ ในห้องไดรู้้จกั พร้อม
อธิบายถึงวิธีการท างานท่ีประสบความส าเร็จ 

   ส
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2.1.3 ท าลกัษณะเช่นน้ีต่อ จนทุกคนรู้จกักนัทั้งกลุ่ม 
2.1.4 วิทยากรกล่าวขอบคุณพร้อมสรุปผลของการจดักิจกรรม 

2.2  กจิกรรมความคาดหวงั   
2.2.1 วิทยากรแจกกระดาษเอ 4  และมอบหมายให้ผูเ้รียน เขียนความคามหวงั

ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  ใหเ้วลา 3 นาที 
2.2.2 เม่ือหมดเวลา วิทยากรเก็บกระดาษ  และยกตวัอยา่งความคาดหวงัของผูร่้วม

กิจกรรม 2-3 ราย โดยไม่ระบุช่ือ   
2.2.3 วิทยากรกล่าวขอบคุณพร้อมสรุปผลของการจดักิจกรรม 

2.3  กจิกรรมเรามาตกลงกนั 
2.3.1 วิทยากรแจกปากกา เคมีและ ให้สม าชิก ออกไป เขียนข ้อตกลง

ร่วมกันท่ีกระดาษปรู๊ฟ 
2.3.2 เม่ือทุกคนเขียนเสร็จ  วิทยากรกส็รุปขอ้ตกลงร่วมกนั 

3. สมาชิกร่วมกันสรุปความคาดหวงัและขอ้ตกลงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนั พร้อมเขียนความคาดหวงัและขอ้ตกลงร่วมกนัไวด้า้นหลงัหอ้ง 

4. วิทยากรประเมินความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนโดยใชแ้บบประเมินก่อนเรียน 
 

อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. กระดาษการ์ดสี   ปากกาเคมี   
2. กระดาษเอ 4 
3. กระดาษปรู๊ฟ 
4. แบบประเมินผลก่อนเรียน 

 

เวลา   3  ชม. 
 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกจากความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากผลความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 
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ใบกจิกรรม 
 

1. ให้ผูเ้รียนแนะน าตนเองกบัสมาชิกในห้อง และให้สมาชิกแนะน าตนเอง แลว้จด
รายละเอียดการแนะน าตนเองของเพื่อนมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. ใหผู้เ้รียนบอกความคาดหวงัในการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตคร้ังน้ี 
3. ใหผู้เ้รียนบอกความตอ้งการในก าหนดขอ้ตกลงของกลุ่ม 
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ใบความรู้  เร่ือง  การพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ ตอ้งการช่ือเสียง เกียรติยศ เงิน
ทอง การยอมรับ จากวงสังคม และประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงไม่มีใครเลยจะสามารถ
ปฏิเสธไดว้่า ในแต่ละวนันั้น มนุษยต์อ้งด้ินรนขวนขวาย ไขว่ควา้หาส่ิงท่ีตนพึงปรารถนาเพื่อให้
ไดม้า   ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวิต จึงเป็นการพฒันาตนเองเพื่อใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
ปรับปรุงการด าเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งและรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ปัญหาท่ีส าคญัมีอยู่ว่า แลว้เราจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตสู่ความส าเร็จนั้นได้
อยา่งไร ค าตอบท่ีดีท่ีสุดคงหนีไม่พน้ เราตอ้งรู้จกัตวัเราเองก่อน เพราะตวัเราเท่านั้นท่ีจะสามารถสร้าง
ความส าเร็จใหก้บัตวัเองได ้ไม่มีใครสามารถท าแทนได ้ดงัเช่นค ากล่าวท่ีว่า “ ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท า สูงต ่า
อยูท่ี่ท  าตวั ”  

ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตนั้นมีอยูม่ากมาย  และส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่สามารถละเลยท่ีจะนึกถึงนัน่
คือ ปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศยั  ซ่ึงนับเป็นปัจจยัพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ในการด ารงชีวิตท่ีส าคญั ซ่ึงมนุษยทุ์กคนจะขาดเสียมิได ้

นอกจากนั้น การศึกษาก็นบัว่าเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตอีกขอ้ท่ีส าคญั เพราะทัว่โลกจะ
ถือวา่ “ประเทศ ท่ีมีอตัราการศึกษาของประชากรภายในประเทศอยูใ่นระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงนั้น 
ยอ่มถือว่า ประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ย”  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
องักฤษ เป็นตน้ 

การพฒันาตนเองเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
1. ด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความส าคญักับสุขภาพ รู้จักบริโภคอาหารอย่างถูก 

สุขลกัษณะและครบ 5 หมู่ หาเวลาพกัผอ่นและออกก าลงัเป็นประจ า เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
สมบูรณ์   

2. อารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตท่ีดี รู้จกัควบคุมอารมณ์ โดยการ หมัน่ฝึกให้
ทาน การท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ การเขา้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ การ
ฝึกสมาธิ เป็นตน้ 

3. ด้านสังคม เป็น การสร้างการยอมรับ และยกยอ่งจากสังคม 
อนัไดแ้ก่ การเขา้ ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน ๆ  หรือจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีจดัข้ึน 
การใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน และการปฏิบติัตนโดยยึด
หลกัคุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้  
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4. ด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทกัษะทางดา้นความรู้ให้กบัตนเอง อาทิเช่น การอ่าน
หนงัสือ การเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ การศึกษา 
ขอ้มูลดว้ยตนเองจากส่ือสารสนเทศ วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ รวมไปถึงการหัดสังเกตและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

เทคนิคในการพฒันาตนเองเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติน้ัน มีอยู่ด้วยกนั 6 ประการดังต่อไปนี ้คอื 

1. วางแผนล่วงหน้า เพราะความส าเร็จท่ีไดม้าส่วนใหญ่มกัจะมาจากแผนงานท่ีชดัเจน 
มีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลารูปแบบของกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน 
นอกจากนั้นแลว้หลงัจากส้ินสุดใน ทุก ๆ กิจกรรม ควรมีการวดัและประเมินผลตรวจสอบเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขส าหรับแผนงานคร้ังใหม่ในคราวหนา้ต่อไป 

2. ขจัดความขีเ้กยีจ เพราะความข้ีเกียจน้ีแหละเป็นอุปสรรคสลดัมนัออกไป เพราะฉะนั้น
เราจึงควรสกดัความข้ีเกียจน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยการไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ปล่อยงานเป็นดินพอกหาง
หมู และควรลงมือปฏิบติัทนัทีเม่ือพร้อม 

3. ฝึกนิสัยประหยัด อดออม เพราะการใชจ่้ายท่ีถูกวิธีและส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต เม่ือปล่อยให้ความข้ีเกียจเขา้มาเยือนแลว้ก็ยากเหลือเกินท่ีจะสมควรแก่ฐานะนั้น เป็นการ
สร้างระเบียบวินยั ขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ตนเองและยงัใชเ้ป็นหลกัประกนัท่ีแน่นอนเม่ือถึงคราวคบัขนั
เร่งด่วนอีกดว้ย 

4. หัดคดิในมุมสร้างสรรค์ เป็นการคิดเชิงบวก คิดแต่เร่ืองท่ีดีงาม มองปัญหาต่าง ๆ ให้
เป็นเร่ืองเลก็ท่ีสามารถ แกไ้ขได ้การหดัเปิดมุมมองใหม่ ๆ กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่ายลอ้มรอบ ๆ ตวันั้น 
เป็นการพฒันากระบวนการทาง ความคิดและสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึน    

5. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เปรียบเสมือนกบับททดสอบบท
หน่ึง ท่ีจะน าทางเราสู่ความ ส าเร็จ เม่ือเราคิดจะลงมือท าการส่ิงใด ควรตั้งรับและเตรียมใจไวว้่า 
“ทางเดินสู่ความส าเร็จนั้น ยอ่มตอ้งมี อุปสรรคขวากหนามเป็นเพื่อนร่วมเดินทางดว้ยเสมอ”   

6. เคารพตนเอง โดยเช่ือมัน่ในความสามารถ ให้โอกาสตนเองในการกลา้ลองผิด    
ลองถูก เพราะผูท่ี้สามารถยดืหยดัอยูบ่นความส าเร็จนั้นได ้ลว้นแลว้แต่ผา่นบททดสอบ ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ มานบัไม่ถว้น 
 จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการพฒันาคุณภาพชีวิตนั้น คือ การเปิดใจยอมรับตนเอง การมีความ
พร้อมในการ ศึกษาเรียนรู้และมีสติตั้งรับกบัการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูเ่สมอ จะช่วยให ้คุณสามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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การประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปฐมนิเทศ 
 

1. สงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกจากความสนใจในการร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินจากผลการปฏิบติังานทั้ง 3 กิจกรรม 
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คร้ังที ่1 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  หลกัการประกนัสุขภาพ 
 

กจิกรรม  หลกัประกนัสุขภาพดีกบัเราอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนความรู้ในเร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ 
2. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพและเลือกใชห้ลกัประกนัสุขได้

ตามท่ีรัฐก าหนด 
 

แนวคดิ 
หลกัประกนัสุขภาพ  เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัและความจ าเป็นของผูใ้ชแ้รงงาน 

ตามพระราชบญัญตัิหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ดังนั้น  หากผูเ้รียนมีความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัประกันสุขภาพแลว้ก็จะสามารถแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลกัประกัน
สุขภาพ และเลือกใชบ้ริการสาธารณสุขตามหลกัประกนัสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
1. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน และมอบหมายหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบในการบนัทึกและสรุปขอ้มูล  การกล่าวขอบคุณ 
2. ผูเ้รียนน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมเร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ ใหผู้เ้รียน

ท่ีใชห้ลกัประกนัสุขภาพ แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการใชห้ลกัประกนัสุขภาพของตนเอง   
3. วิทยากรบรรยายใหค้วามรู้และสรุปบทเรียน   
4. มอบหมายภารกิจใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้า  

 

อุปกรณ์ / ส่ือ 
1. วิทยากรจากหน่วยงานบริการสาธารณสุข 
2. ส่ือประกอบ ไดแ้ก่ วีดีทศัน์  เอกสารประกอบการน าเสนอ 
3. ใบความรู้ หลกัประกนัสุขภาพ ใบกิจกรรม 

เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตการมีส่วนร่วมระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. สอบถามหลกัประกนัสุขภาพดีกบัเราอยา่งไรหลงัจบกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 182 

ใบกจิกรรม “หลกัประกนัสุขภาพ” 
 

ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนท าหนา้ท่ีประธาน  
รองประธาน  เลขานุการ โดยมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการสรุปผลท่ีได้รับจากการบรรยาย          
น าเสนอผลหนา้หอ้งเรียน 
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     ใบความรู้  เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ 
 

แรงงานต่างด้าวมีสถานะเป็นแรงงาน สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและสิทธิทางสังคม              
ขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างดา้ว ไดรั้บการรับประกนัอย่างเท่าเทียมกบัแรงงานในประเทศภายใต้
รัฐบญัญตัิ ที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นแรงงานและกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน ไดแ้ก่ รัฐ
บญัญตัิว่าดว้ยมาตรฐานแรงงาน  รัฐบญัญตัิว่าดว้ยค่าแรงขั้นต ่าและรัฐบญัญตัิว่าดว้ยการ
รับประกนัการเรียกร้องค่าจา้ง และภายใตรั้ฐบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับประกนัทางสังคมและ
กฎหมายอ่ืน เช่น รัฐบญัญติัว่าดว้ยการประกนั สุขภาพแห่งชาติ รัฐบญัญติัว่าดว้ยการจา้งแรงงาน 
ต่างดา้วและ รัฐบญัญติัว่าดว้ยการประกนัค่าสินไหมทดแทนจากอุบตัิเหตุทางอุตสาหกรรม เมื่อ
แรงงานต่างดา้วถูกละเมิดสิทธิ จะไดรั้บสิทธิดงักล่าวคืนมาตามขั้นตอนการเยยีวยาสิทธิ  

การประกนัสุขภาพเป็นการประกนัภยัประเภทหน่ึง ซ่ึงผูรั้บประกนัภยัตกลงท่ีจะชดใช้
เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผูเ้อาประกันภัย ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่า
ค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดข้ึนจากการเจบ็ป่วยจากโรคภยั หรืออุบติัเหตุกต็าม 

ค าว่า “ สุขภาพ ” มีความหมายครอบคลุม ถึง “ การเจบ็ป่วย ” จากโรคภยั และ “การ
บาดเจบ็” จากอุบติัเหตุ 

การประกนัสุขภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประกนัภยัอุบติัเหตุและ
สุขภาพหมู่ และการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพรายบุคคล  ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุม้ครองท่ี
เหมือนกนั  ความคุม้ครองหลกัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 หมวด  ไดแ้ก่ 

1.  การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้นติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง 
2.  การรักษาพยาบาลโดยการผา่ตดั และค่าปรึกษาแพทยเ์ก่ียวกบัการผา่ตดั   
3.  การดูแลโดยแพทย ์
4.  การรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากคลินิก หรือแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 
5.  การคลอดบุตร 
6.  การรักษาฟัน 
7.  การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามค าสัง่ของแพทย ์
การก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัยจะขึน้อยู่กบัปัจจัย ประกอบด้วย 
1. อาย ุ บุคคลทัว่ไปเม่ือมีอายมุากข้ึนก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพไดม้าก

ข้ึน และตอ้งใชเ้วลาในการพกัรักษาตวันานกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
2. เพศ ความเส่ียงภยัอาจจะไม่แตกต่างจากกนัมากนกั แต่โดยปกติแลว้ เพศหญิงจะใช้

เวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่เพศชาย 
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3. สุขภาพ บุคคลท่ีมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ โอกาสท่ีจะไดรั้บการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยร้ายแรงย่อมเป็นไปไดน้้อยกว่าบุคคลท่ีมีสภาพร่างกายอ่อนแอ หรือมีประวตัิการ
เจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน 

4. อาชีพ แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัซ่ึงจะน าไปสู่ความเส่ียงภยั 
หรือแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 

5. การด าเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบติัเหตุของ
บุคคล  ส าหรับการหมู่ จะตอ้งมีการพิจารณาถึงจ านวนบุคคลท่ีจะเอาประกนัภยัดว้ย ถา้จ านวน
บุคคลมาก การกระจายความเส่ียงจะมีมากกวา่ อตัราเบ้ียประกนัภยัต ่าลง 

บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการรับประกนั คนท่ีเป็นโรคร้ายแรง เช่น เอดส์ หรือ มะเร็ง จะ
ไม่คุม้ครอง “โรคท่ีเป็นมาก่อนการท าประกันภยั” หากผูข้อเอาประกันภยัมีสุขภาพไม่แข็งแรง 
หรือมีโรคประจ าตวัหลายอย่าง  บริษทัอาจจะพิจารณารับประกนัภยัดว้ยเบ้ียประกนัภยัท่ีสูงกว่า   
คนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกนัภยัเลยก็ได ้ในกรณีท่ีผูข้อเอาประกนัภยัเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีรุนแรง 
เช่น เอดส์ มะเร็ง บริษทัมกัจะไม่รับประกันภยั และถึงแมบ้ริษทัจะรับประกันภยั อตัราเบ้ีย
ประกนัภยัจะสูงมาก และผูเ้อาประกนัภยัก็จะไม่ไดรั้บการคุม้ครองใด ๆ หากเจ็บป่วยดว้ยโรค
ดงักล่าว หรือสืบเน่ืองจากโรคดงักล่าว     

หลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยึดหลกัเกณฑ์เดียวกับการประกันภัย
ประเภทอ่ืน ๆ  คือ  “ จ่ายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไว”้     

ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง  กรณีไม่คุม้ครองการเขา้พกัรักษาตวัซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนจาก
การบาดเจ็บ หรือป่วยไข ้ ไดแ้ก่ การท าหมนั การท าศลัยกรรม การลดความอว้น การพกัผ่อน 
รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติดส่ิงเสพติด และการตรวจสายตา 

ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5  ก าหนดให้ 
บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ท่ีมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด 
ในพระราชบญัญติั ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ดงันั้น ผูมี้สิทธิหลกัประกนั                  
สุขภาพ คือ บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และไม่มีสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาลอ่ืนใดท่ีรัฐจดัให้ 

บุคคลท่ีมีสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น ผูมี้สิทธิตามพระราชบญัญติั
ประกนัสังคม เช่น ลูกจา้งท่ีท างานในกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไปยกเวน้ ลูกจา้งท างานบา้น 
หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจา้งของบุคคลธรรมดา ท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย ผูมี้สิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้ง ประจ าของส่วน
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ราชการ และครอบครัว  ผูอ้ยูใ่นความคุม้ครองของหลกัประกนัสุขภาพอ่ืนท่ีรัฐจดัให ้เช่น พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีในองคก์รอิสระ  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

การขอรับสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ 
ต่างจงัหวดั ติดต่อลงทะเบียนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพไดท่ี้ สถานีอนามยั (วนั - เวลา

ราชการ)โรงพยาบาลของรัฐท่ีอยู่ใกลบ้า้น (วนั - เวลาราชการ)  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
(วนั - เวลาราชการ) 

กรุงเทพมหานคร ติดต่อลงทะเบียนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพไดท่ี้  ส านักงานเขตท่ี
อยูใ่กลบ้า้น เปิดใหบ้ริการในวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

หลกัฐานที่ใช้  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้

หากเป็นเดก็อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูข้อมีช่ืออยู ่
3. แบบค าร้องลงทะเบียนผูมี้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ/ขอเปล่ียนหน่วยบริการประจ า   
กรณีพกัอาศยัไม่ตรงตามทะเบียนบา้น ใหแ้สดงหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
1. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุคคลท่ีตนไปพกัอาศยัอยู ่พร้อมหนงัสือรับรองของเจา้บา้น 
2. หนงัสือรับรองของผูน้ าชุมชน ซ่ึงรับรองวา่ผูข้อลงทะเบียนไดพ้กัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ  
3. หนงัสือรับรองของผูว้า่จา้งหรือนายจา้ง  
4. เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน เช่น สัญญาเช่าท่ีพกั ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าท่ีพกั ใบเสร็จ                

รับเงินค่าน ้ า ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศพัทบ์า้น ฯลฯ ที่แสดงว่าผูข้อลงทะเบียนไดพ้กัอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีนั้น ๆ จริง 

 

แนวทางการปฏิบัตงิานระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการด าเนินการตรวจสุขภาพ และประกนัสุขภาพ

แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง สัญชาติพม่า เขมร และลาว โดยมีกิจกรรมส าคญั 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย   1) การตรวจสุขภาพประจ าปี   2) บริการดา้นการรักษาพยาบาล   3) บริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรค   และ 4) การเฝ้าระวงัโรค 
 

การด าเนินการประกนัสุขภาพกรณแีรงงานต่างด้าวย้ายทีอ่ยู่  
กรณีแรงงานต่างดา้วยา้ยท่ีอยูข่า้มเขตจงัหวดั โดยขอ้เทจ็จริงแลว้นายจา้งจะตอ้งแจง้ยา้ย

ออกท่ีส านกัทะเบียนในพื้นท่ีท่ีแรงงานต่างดา้วจดทะเบียนไว ้ และแจง้ขอเปล่ียนนายจา้ง หรือแจง้
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ยา้ยท่ีอยูน่ายจา้งกบัส านักงานจดัหางานจงัหวดันั้นซ่ึงจะไดรั้บอนุมติัไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการ
พิจารณาของส านกังานจดัหางานจงัหวดันั้น ๆ   เม่ือเสร็จส้ินแลว้ จึงแจง้ท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
พร้อมแนบเอกสารการแจง้ยา้ยท่ีอยู่ทั้งหมด ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตอ้งเก็บบตัรประกนั
สุขภาพแรงงานต่างดา้วไว ้แลว้ท าหนงัสือแจง้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งใหม่ท่ีแรงงานต่าง
ดา้วยา้ยไปประกนัตน พร้อมด าเนินการโอนเงินในส่วนของการประกนัสุขภาพให้กบัส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัท่ีรับช่วงประกนัสุขภาพต่อไป ตามสัดส่วนเวลาท่ีเหลืออยู ่  

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย (ตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพ
และประกนั สุขภาพแรงงานต่างดา้ว กระทรวงสาธารณสุข 2551)   ใชแ้นวทางเดียวกนักบับตัร
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ แต่ผูป่้วยตอ้งร่วมจ่ายในการเขา้รับบริการ คร้ังละ 30 บาท (รวมถึงเด็กต่าง
ดา้ว 0 – 12 ปีท่ีข้ึนทะเบียน) ยกเวน้ บริการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการวางแผน* ครอบครัวและ
ป้องกนัโรค เฝ้าระวงัโรค แต่ตอ้งเขา้รับบริการในพื้นท่ีหน่วยบริการท่ีระบุในบตัร หากใชสิ้ทธิบตัร
นอกพื้นท่ีท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ใหห้น่วยบริการท่ีใหบ้ริการ เรียกเกบ็เงินจากผูรั้บบริการโดยตรง  
 

1.  ชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์  ประกอบดว้ย  
1.1  การตรวจรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพทัว่ไป (ผู้ป่วยเสียค่าธรรมเนียมคร้ังละ 30 บาท)  

การตรวจ วินิจฉยั บาบดัรักษา การคลอดบุตรรวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดตั้งแต่
วนัคลอดจนถึงอายุ 28 วนั การฟ้ืนฟูสภาพทางการแพทย ์ จนส้ินสุดการรักษา ตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกท่ีผา่นการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดว้ย  

1.1.1 การถอนฟัน (รวมถึงการผา่หรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขดูหินปูน  
1.1.2 ค่าอาหารและหอ้งผูป่้วยสามญั  
1.1.3 ยาและเวชภณัฑต์ามบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
1.1.4 การจดัส่งต่อเพื่อการรักษาระหวา่งสถานพยาบาล  

1.2  การรักษาพยาบาลทีมี่ค่าใช้จ่ายสูง  
การรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงตามเง่ือนไขค่าใชจ่้ายท่ีคณะท างานด าเนินงาน

ประกนัสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานต่างดา้ว ส่วนกลางก าหนด  
1.3  กรณอุีบัติเหตุฉุกเฉิน  

กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินสามารถใชบ้ริการในสถานพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนประกนัตน 
โดยทั้งน้ีจงัหวดั/กรมการแพทย ์ อาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ยกเว้น แรงงานต่างดา้วใน
กิจการประมงทะเล ให้ใชบ้ริการในสถานพยาบาลท่ีแต่ละจงัหวดัก าหนดในจงัหวดัชายฝ่ังทะเล               
22 จงัหวดัไดแ้ก่ กระบ่ี จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
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ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตานี พงังา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี และให้สถานพยาบาลท่ีให้บริการเรียกเก็บเงิน       
ค่ารักษาพยาบาลตามระบบกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม  

1.4 การส่งต่อผู้ป่วยเพือ่การรักษาระหว่างสถานพยาบาล  
กรณีท่ีสถานพยาบาลท่ีแรงงานต่างด้าวข้ึนทะเบียนประกันตนไวส่้งต่อผูป่้วย 

(แรงงานต่างดา้ว) ไปยงัสถานพยาบาลแห่งอ่ืนเพื่อการรักษาพยาบาล จะตอ้งตามจ่ายค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาพยาบาล กรณีส่งต่อภายในจงัหวดัให้เป็นขอ้ตกลงของจงัหวดั
ในการก าหนดอตัราการตามจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากการส่งต่อผูป่้วยเป็นการส่งต่อออกนอกเขต
พื้นท่ีจงัหวดั การตามจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการแนวทางการปฏิบติังานระบบประกนัสุขภาพ
แรงงานต่างดา้ว  

2.  ชุดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ทีไ่ม่คุ้มครอง (ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) มีดังนี ้  

2.1 โรคจิต  

2.2 การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟผููติ้ดยาและสารเสพติดตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด  

2.3 ผูป้ระสบภยัจากรถ ท่ีสามารถใชสิ้ทธิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  

2.4 การรักษาภาวะมีบุตรยาก  

2.5 การผสมเทียม  

2.6 การเปล่ียนเพศ  

2.7 การกระท าใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ 

2.8 การตรวจ วินิจฉยั และรักษาใด ๆ ท่ีเกินความจ าเป็นและขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ 

2.9 โรคเดียวกนัท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาลประเภทคนไขใ้นเกิน 180 วนั 
ยกเวน้หากมีความจ าเป็นตอ้งรักษาต่อ เน่ืองจากมีภาวะแทรกซอ้นหรือขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ 

2.10 การรักษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการคน้ควา้ทดลอง  

2.11 การรักษาผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยดว้ยการลา้งไต และการฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียม  

2.12 ยาตา้นไวรัสเอดส์ ยกเวน้ กรณีเพื่อการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือจากแม่สู่ลูก 
และกรณีท่ีผูติ้ดเช้ือท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาตามขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์และไดรั้บเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีพิจารณา  

2.13 การเปล่ียนอวยัวะ  

2.14 การท าฟันปลอม  
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3.  บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรคทีไ่ด้รับการคุ้มครอง (ผู้ป่วยไม่ต้องเสีย     
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 30 บาท) ประกอบด้วย  

3.1 การใหมี้และใชส้มุดบนัทึกสุขภาพประจาตวัในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคล
อย่างต่อเน่ือง  

3.2 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนการให้บริการ
ดูแลหลงัคลอด  

3.3 การตรวจสุขภาพกลุ่มเส่ียง  

3.4 การใหย้าตา้นไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือจากแม่สู่ลูก  

3.5 การวางแผนครอบครัว ประกอบดว้ย การท าหมนั ฉีดยาคุม ฝังยาคุม และการจ่ายยา
คุมก าเนิด   

3.6 การเยีย่มบา้น และการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 
3.7 การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการในระดบับุคคลและครอบครัว  

3.8 การใหค้  าปรึกษา สนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  

3.9 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
แนะน าดา้นทนัตสุขภาพ การใหฟ้ลูออไรดเ์สริม ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อโรคฟันผ ุ 

3.10 การควบคุมป้องกนัโรค รวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนมาตรฐาน 
 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว (สัญชาติพม่า เขมร และลาว)  

1. หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และอตัราการจ่ายค่าบริการทางการแพทยก์รณีค่าใชจ่้ายสูง การ
จ่ายเงินกรณีบริการค่าใชจ่้ายสูง แบ่งเป็น 2 กรณี  ไดแ้ก่ 

1.1 กรณีการบริการผูป่้วยใน ที่มีราคาสูง หน่วยบริการท่ีให้บริการผูป่้วยในท่ี
ป่วยเป็นโรคท่ีมีค่าอาร์ดบัเบ้ิลย ู(RW) ≥ 4.0 ตามระบบกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วมฉบบัท่ี 4 ซ่ึงค านวณ
อตัราการจ่ายจาก ค่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ ท่ีปรับตามจ านวนวนันอน (Adj.RW) ในอตัรา 1 Adj.RW = 
10,300  บาท  จะไดรั้บการจ่ายชดเชยตรงจากกลุ่มประกนัสุขภาพ  

1.2 กรณีการบริการค่าใชจ่้ายสูงเฉพาะบางรายการ  
1.2.1 รายการท่ีเป็นการรักษาผูป่้วยในทั้งราย กลุ่มประกนัสุขภาพ จ่ายเงิน

ชดเชยใหห้น่วยบริการโดยจ่ายทั้งรายแมว้่าค่าอาร์ดบัเบ้ิลย ู(RW) ≥ 4.0 ตามระบบกลุ่มวินิจฉยัโรค
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ร่วม ฉบบัท่ี 4 ซ่ึงค  านวณอตัราการจ่ายจากค่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ท่ีปรับตามจานวนวนันอน (Adj.RW) 
ในอตัรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท ในการรักษาโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ประกอบดว้ย  

1.2.1.1 การรักษาผูป่้วยมะเร็งดว้ยเคมีบาบดัและรังสีรักษา  

1.2.1.2 การรักษาผูป่้วยบาดเจบ็ทางสมองดว้ยการผา่ตดั  

1.2.1.3 การรักษาผูป่้วยโรคหวัใจท่ีตอ้งผา่ตดั  

1.2.1.4 การท าหตัถการของเส้นเลือดหวัใจ ไดแ้ก่  
1.2.1.5 การผา่ตดัหวัใจในโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ  
1.2.1.6 การรักษาโรคล้ินหวัใจโดยใชบ้อลลูนผา่นทางผวิหนงั  
1.2.1.7 การรักษาผูป่้วยดว้ยการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใช้

บอลลูน หรือการแกไ้ขการอุดตนัของหลอดเลือดหวัใจดว้ยหวักรอ  
1.2.1.8 เด็กแรกเกิดท่ีคลอดกบัมารดาต่างดา้วที่ข้ึนทะเบียนและเขา้สู่

ระบบประกนัสุขภาพท่ีมีภาวะผิดปกติ นบัตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 28 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 29 เป็นตน้ไป
หน่วยบริการจะไดรั้บการชดเชยจากตน้สงักดั)  

1.2.2 รายการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริการรักษาผูป่้วย กลุ่มประกนัสุขภาพ
จ่ายเงินชดเชยให้หน่วยบริการเป็นค่าตรวจวิเคราะห์โรค/ค่ายา/ค่าอุปกรณ์/ค่าบริการ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใหย้าตามจริงแต่ไม่เกินเพดานท่ีก าหนด โดยการเบิกค่าชดเชยดงักล่าวจะเป็นการเบิกส่วนเพิ่ม   
ประกอบดว้ย  

1.2.2.1 การใหเ้คมีบ าบดัหรือรังสีรักษาสาหรับผูป่้วยมะเร็ง กรณีผูป่้วยนอก 
ใหเ้บิกไดต้ามจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาท / การรักษา 1 คร้ัง 

1.2.2.2 การใหย้ารักษาการติดเช้ือราในสมอง ส าหรับผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
(HIV)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง หลกัประกนัสุขภาพ 
 

ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................. 
 

 
วิธีการประเมิน ใหส้ังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยใหค้ะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน (คะแนนเตม็ 10 
คะแนน) 

1. ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัประกนัสุขภาพ ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการขอรับประสิทธิประกนัสุขภาพ  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง ประกนัสุขภาพ (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ทกัษะในการตอบค าถาม (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. เจตคติต่อการประกนัคุณภาพ (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุปผลการประเมินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  หลกัประกนัสุขภาพ 
 

วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน รวม
คะแนน 

 
(10) 

ความรู้  
 

(2) 

ความ
เข้าใจ 

(2) 

ทกัษะในการ
แลกเปลีย่น 

(2) 

ทกัษะในการ     
ตอบค าถาม 

(2) 

เจตคต ิ
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 

 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่2  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การใช้ยา 
 

กจิกรรม   ชีวิตปลอดภยั  เม่ือใชย้าถูกตอ้ง 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการใชย้ากบัชนิดของโรคและอาการท่ีเกิดข้ึน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีได้รับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ท่ีถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชย้าไดถู้กตอ้ง 
 

แนวคดิ 
กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้ว  มกัประสบปัญหาเก่ียวกบัการเจ็บป่วยและหาซ้ือยารับประทานเอง    

โดยไม่มีความรู้เก่ียวกบัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้า และบาง
รายอาจน าอนัตรายมาสู่ชีวิตได ้ การไดเ้รียนรู้เร่ืองชนิดของยาต่าง ๆ ทั้งยาสมุนไพรและยาสามญั
ประจ า หลกัการใชย้าที่ถูกตอ้ง ก็จะท าให้ผูใ้ชแ้รงงานสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปดูแลสุขภาพ
ชีวิตของตนเองใหป้ลอดภยัได ้
  
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. วิทยากรซกัถามผูเ้รียนว่ารู้จกัยาสามญัประจ าบา้นและยาสมุนไพร หรือไม่และให้
ช่วยกนับอกช่ือยาท่ีตนเองรู้จกั 

2. เปิดวิดีทศัน์  เร่ือง การใชย้า  ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชย้า 
3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน และให้ส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์           

ใบความรู้ และใบกิจกรรม 
4. วิทยากรแจกกล่องยาแลว้ให้ผูเ้รียนเล่นเกมแยกประเภทยาแต่ละชนิดว่าเป็นยาใช้

ภายในหรือยาใชภ้ายนอก โดยใหเ้วลาในการแยกประเภท 10 นาที  
5. วิทยากรเฉลย และประกาศคะแนนกลุ่มท่ีชนะ พร้อมกบัอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั

วิธีการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  เช่น การแยกประเภทยาใชภ้ายในหรือภายนอก, ดูฉลาก , สรรพคุณ  เป็นตน้ 
6. สรุปขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการชมวิดีทศัน์และความรู้จากการเล่นเกมพร้อมกบัออกมา

น าเสนอโดยให้แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการน าเสนอ 10-15 นาที  ในประเด็น อนัตรายจากการใชย้า 
และวิธีการแกใ้นเบ้ืองตน้ 

7. วิทยากรสรุปผลการน าเสนอและเปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
อภิปรายและซกัถาม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
9. วิทยากรมอบหมายภารกิจ ให้ผูเ้รียนจดัท าขอ้มูล เร่ือง อาหารท่ีชอบ  โดยบอก

ส่วนประกอบของอาหาร สารอาหารหรือประโยชน์ท่ีไดไ้ดรั้บจากอาหารชนิดดงักล่าว  มาคนละ             
1  เร่ือง 

 

อุปกรณ์ / ส่ือ 
1. ส่ือวิดีทศัน์  เร่ือง การใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
2. ภาพโปสเตอร์ และตวัอยา่งยาชนิดต่าง ๆ  
3. ใบความรู้เก่ียวกบัการใชย้า 
4. กระดาษปรู๊ฟ  ปากกาเคมี 
5. ใบกิจกรรม 

 

เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม  การน าเสนอผลการชมวิดีทศัน์ และการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ประเมินจากองคค์วามรู้ที่ผูเ้รียนสามารถแยกประเภทของยา บอกช่ือยาสามญั

ประจ าบา้นและยาสมุนไพรมาอย่างละ 5 ช่ือ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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 194 

ใบกจิกรรม “การใช้ยา” 
 

1. ใหผู้เ้รียนชมวิดีทศัน์  เร่ือง การใชย้า   
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน  
3. เล่นเกมแยกประเภทยาใชภ้ายนอกและภายใน 
4. ให้สรุปขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการชมวิดีทศัน์และจากการเล่นเกม กลุ่มละ 10 - 15 นาที  
5. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม บอกถึงอนัตรายจากการใชย้าที่เคยพบ วิธีแกไ้ขเบ้ืองตน้

และอภิปรายร่วมกนั  
6. ใหผู้เ้รียนบอกช่ือยาสามญัประจ าบา้นและยาสมุนไพรมาท่ีรู้จกั มาคนละ 5 ช่ือ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ช่ือ....เกมยาอะไรเอ่ย…. 
 

ช่ือกลุ่ม............................................................................................. 
 

ยาส าหรับใช้ภายนอก ยาส าหรับใช้ภายใน 
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ใบความรู้  เร่ืองการใช้ยา 
 

ปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของมนุษย ์เม่ือถึงคราวเจ็บป่วย ไดแ้ก่ ยา  ยาเป็นส่ิงท่ีใชใ้น
การบ าบดัรักษาอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนแก่ร่างกายของเรา  ยา หมายถึง สาร หรือสารเคมี ซ่ึงมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตและไม่ใช่อาหารใชใ้นการป้องกนัรักษาหรือบ าบดัโรคต่าง ๆ ในคนและสัตวเ์พื่อให้พน้จาก
การทรมาน หรือความเจบ็ป่วยจากโรคภยัต่างๆ  

ยารักษาโรคมีทั้งประโยชน์และโทษ  หากเรารู้จกัยาและวิธีใชย้าอยา่งถูกวิธี ในปริมาณ
ที่ถูกตอ้งและในระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะส่งผลในการในการบ าบดัรักษาไดดี้  แต่ถา้เราใชย้า 
ไม่ตรงกบัโรคและใชย้าในปริมาณไม่เพียงพอกบัการบ าบดัรักษา รวมทั้งใชย้าไม่เหมาะสมกบัระยะเวลา
และวิธีการกอ็าจส่งผลเสียต่อร่างกาย ซ่ึงเกิดจากอนัตรายจากการใชย้า 
   
หลกัและวธีิการใช้ยา 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั เราควรค านึงหลกัการใชย้า ดงัน้ี 
1. ใช้ยาให้ถูกกับโรค  คือใชย้าให้ถูกกบัอาการเจ็บป่วยของเรา  ดงันั้น  เม่ือเจ็บป่วย

จึงควรไปพบแพทยเ์พื่อรับยาท่ีถูกตอ้ง และตรงตามแพทยส์ัง่ 
2. ใช้ยาตามค าส่ังแพทย์ เท่านั้น เพื่อจะไดใ้ชย้าถูกตอ้งตรงกบัโรค ไม่ควรใชย้าตาม

ค าโฆษณา เพราะการโฆษณานั้นอาจแจง้สรรพคุณยาเกินความจริง 
3. ใช้ยาให้ถูกวิธี เน่ืองจากการจะน ายาเขา้สู่ร่างกายมีหลายวิธี เช่น การกิน การฉีด 

การทา การหยอด การเหน็บ เป็นตน้ ซ่ึงการจะใชว้ิธีใดก็ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของตวัยานั้นๆ ดงันั้น
ก่อนใชย้าจึงจ าเป็นตอ้งอ่านฉลากศึกษาวิธีการใชใ้หล้ะเอียดทุกคร้ังจะไดใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ใช้ยาให้ถูกขนาด คือการใชย้ารักษาโรคจะตอ้งไม่มากหรือน้อยเกินไปตอ้งให้
ถูกขนาดตามท่ีแพทยส์ั่งจึงจะให้ผลดีในการรักษา เช่น ให้กินคร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 3 คร้ัง ก็ควรกิน
ตามน้ีไม่ควรกิน 2 เมด็ หรือเพิ่มเป็นวนัละ 4-5 คร้ัง เป็นตน้ และการใชย้าในแต่ละคนก็แตกต่างกนั
โดยเฉพาะเดก็จะมีขนาดการใชท่ี้แตกต่างจากผูใ้หญ่ 

5. ใช้ยาให้ถูกเวลา คือ ช่วงเวลาในการรับประทานยาหรือการน ายาเขา้สู่ร่างกายดว้ย
วิธีอื่นๆ เช่น หยอด เหน็บ ทา ฉีด เป็นตน้ เพื่อให้ปริมาณของยาในกระแสเลือดมีมากพอในการ
บ าบดัรักษาโดยไม่เกิดพิษและไม่นอ้ยเกินไปจนสามารถรักษาโรคได ้ซ่ึงการใชย้าให้ถูกเวลาควร
ปฏิบติัดงัน้ี 

6. ใช้ยาทีมี่คุณภาพดี  คือ  เลือกใชย้าท่ีมีคุณภาพดี  ไม่ใชย้าเส่ือมคุณภาพหรือยาหมดอาย ุ
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การรับประทานยาก่อนอาหาร ยาท่ีก าหนดให้รับประทานก่อนอาหารตอ้งกินก่อน
อาหารอย่างนอ้ยคร่ึงชัว่โมง ถึงหน่ึงชัว่โมง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ยาถูกดูดซึมไดดี้ ถา้ลืมกินยา
ในช่วงดังกล่าวก็ให้กิน เม่ืออาหารม้ือนั้นผ่านไปแลว้อย่างน้อย  2 ชั่วโมง เพราะจะท าให้ยาถูก          
ดูดซึมไดดี้ 

การรับประทานยาหลังอาหาร ยาท่ีก าหนดให้รับประทานหลงัอาหารโดยทัว่ไปจะ
ให้รับประทานหลงัอาหารทนัที หรือหลงัจากกินอาหารแลว้อยา่งนอ้ย 15 นาที เพื่อให้ยาถูกดูดซึม
เขา้สู่กระแสเลือดร่วมกบัอาหารในล าไสเ้ลก็ 

การรับประทานยาก่อนนอน ยาท่ีก าหนดให้รับประทาน “ก่อนนอน” ให้กินยานั้น
หลงัจากกินอาหารม้ือเยน็เสร็จแลว้ไม่ต ่ากวา่ 4 ชัว่โมง ก่อนเขา้นอน 

7. ใช้ยาให้ถูกมาตรฐาน คือใช้ยาท่ีมีตัวยาครบทั้ งชนิดและปริมาณไม่ใช้ยาเส่ือม
คุณภาพหรือหมดอาย ุสามารถดูไดจ้ากวนั เดือน ปีท่ีระบุไวว้า่ผลิตเม่ือใด หมดอายเุม่ือใด  เป็นตน้               

8. ใช้ยาให้ถูกกับคน คือ ตอ้งดูให้ละเอียดก่อนใชว้่า ยาชนิดใดใชก้บัใคร เพศใด และ
อายเุท่าใด เพราะอวยัวะต่างๆ ในร่างกายของคนแต่ละเพศแต่ละวยัมีความแตกต่างกนั เช่น เด็กจะมี
อวยัวะต่างๆ ในร่างกายท่ียงัเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ีเม่ือไดรั้บยาเด็กจะตอบสนองต่อยาเร็วกว่าผูใ้หญ่มาก 
และสตรีมีครรภก์ต็อ้งค านึงถึงทารกในครรภด์ว้ยเพราะยาหลายชนิดสามารถผา่นจากแม่ไปสู่เด็กได้
ทางรกอาจมีผลท าใหเ้ด็กท่ีคลอดออกมาพิการไดก้ารใชย้าในเด็กและสตรีมีครรภจึ์งตอ้งระมดัระวงั
เป็นพิเศษ 

9. ใช้ยาให้ถูกโรค คือ ใชย้าให้ตรงกบัโรคที่เป็น ซ่ึงจะเลือกใชย้าตวัใดในการรักษา
นั้นควรจะให้แพทย ์หรือเภสัชกรผูรู้้เป็นคนจดัให้เราไม่ควรซ้ือยา หรือใชย้าตามค าบอกเล่าของคน
อ่ืน หรือหลงเช่ือค าโฆษณา เพราะหากใช้ยาไม่ถูกกบัโรคอาจท าให้ไดรั้บอนัตรายจากยานั้นได ้
หรือไม่ไดผ้ลในการรักษาและยงัอาจเกิดโรคอ่ืนแทรกซอ้นได ้

10. การใช้ยาทีใ่ช้ภายนอก ยาท่ีใชภ้ายนอก ไดแ้ก่ ข้ีผึ้ง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด 
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

ยาใช้ทา  ใหท้าเพียงบางๆ เฉพาะบริเวณท่ีเป็นโรค หรือบริเวณท่ีมีอาการ 
ยาใช้ถูนวด ใหท้าและถูบริเวณท่ีมีอาการเบา ๆ 
ยาใช้โรย ก่อนท่ีจะโรยยาควรท าความสะอาดแผลและเช็ดบริเวณที่จะทาโดยให้

แห้งเสียก่อน ไม่ควรโรยยาท่ีแผลสด หรือแผลท่ีมีน ้ าเหลืองเพราะผงยาจะเกาะกนัแขง็ปิดแผล อาจ
เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคภายในแผลได ้

ยาใช้หยด จะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหู หยอดหรือพ่นจมูก โดยยาหยอดตาให้ใช้
หลอดหยอดยาท่ีใหม้าโดยเฉพาะเวลาหยอดจะตอ้งไม่ให้หลอดสัมผสักบัตา ให้หยอดบริเวณกลาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 198 

หรือหางตาตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นฉลากยาหยอดยาเม่ือเปิดใชแ้ลว้ไม่ควรเกบ็ไวใ้ชน้านเกิน 1 เดือน
และไม่ควรใชร่้วมกนัหลายคน 

11. การใช้ยาทีใ่ช้ภายนอกและยาที่ใช้ภายใน คือยาท่ีใชรั้บประทาน ไดแ้ก่ ยาเมด็ ยาผง 
ยาน ้า โดยมีวิธีการใชด้งัน้ี 

ยาเม็ด ท่ีให้เค้ียวก่อนรับประทาน ไดแ้ก่ ยาลดกรดชนิดเมด็ยาท่ีหา้มเค้ียว ใหก้ลืน
ลงไปเลย ไดแ้ก่ ยาชนิดท่ีเคลือบน ้าตาลและชนิดท่ีเคลือบ ฟิลม์บางๆ จบัดูจะรู้สึกล่ืน 

ยาแคปซูล  เป็นยาท่ีหา้มเค้ียวใหก้ลืนลงไปเลย ทั้งชนิดอ่อน และชนิดแขง็ ซ่ึงชนิด
แขง็จะประกอบดว้ยปลอก 2 ขา้งสวมกนั 

ยาผง มีอยู่หลายชนิดและใชแ้ตกต่างกนั  เช่น ตวงใส่ชอ้นรับประทานแลว้ด่ืมน ้ า
ตามหรือชนิดตวงมาละลายน ้ าก่อน และยาผงท่ีตอ้งละลายน ้ าในขวดให้ไดป้ริมาตรท่ีก าหนดไว้
ก่อนท่ีจะใชรั้บประทาน น ้ าท่ีน ามาใชต้อ้งเป็นน ้ าด่ืมท่ีตม้สุกท้ิงให้เยน็แลว้ และควรใชย้าให้หมด
ภายใน 7 วนัหลงัจากผสมน ้าแลว้ 

12. ใช้ยาตามค าแนะน าที่พิมพ์ในฉลาก ปกติยาทุกชนิดจะมีฉลากยาเพื่อบอกถึงช่ือยา 
วิธีการใช ้และรายละเอียดอ่ืน ๆ ซ่ึงเราจ าเป็นตอ้งอ่านให้เขา้ใจโดยละเอียดเสียก่อน ว่าเป็นยาท่ีเรา
ตอ้งการใชห้รือไม่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามท่ีฉลากยาแนะน าเอาไว ้
 

ยาสามัญประจ าบ้าน และลกัษณะของยา 
ยาสามัญประจ าบ้าน   หมายถึง ยาท่ีใชรั้กษาอาการเจ็บป่วยเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  เช่น  ปวดศีรษะ  

ไอ   จุกเสียด   หรือใชใ้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  เช่น รักษาบาดแผนเลก็นอ้ย  ซ่ึงยาเหล่าน้ีควรมีไว้
ประจ าบา้น เช่น ยาแกท้อ้งเสีย ยาแกผ้ดผื่นคนั ยาแดง แอลกอฮอล ์แอมโมเนีย ยารักษาแผลไฟ
ไหมห้รือน ้ าร้อนลวก เป็นตน้ ยาสามญัประจ าบา้น เป็นยาท่ีซ้ือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทยแ์ละมี
ราคาถูก องคก์ารเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ไดผ้ลิตยาชุดสามญัประจ าบา้น โดยจ าหน่ายใน
ราคาถูกมาก เรียกวา่ ยาต าราหลวง ประกอบดว้ย 14 รายการ ไดแ้ก่ 

1. ยาดมแกห้วดั 8. ส าลี  
2. ยาแกไ้อน ้าด า 9. วิตามินบี 1 
3. ยาลดกรด 10. ยาธาตุน ้ าแดง 
4. โซดาม้ินทเ์มด็ 11. ยาหยดตา 
5. ทิงเจอร์ฝ่ิน การบูร 12. ยาใส่แผลสด 
6. ข้ีผึ้งแกป้วดบวม 13. แอสไพรินเมด็ 
7. ด่างทบัทิม 14. เหลา้แอมโมเนีย 
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ลักษณะยา เน่ืองจากยามีหลายประเภท มีทั้งยากิน ยาทา ยาอมในแต่ละประเภทมีอีก
หลายชนิดซ่ึงมีวิธีการและขอ้ควรระวงัแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ลกัษณะและประเภทของยา 

การจ าแนกประเภทของยา  ตามพระราชบญัญติัยา ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522 ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ยา หมายถึง สารท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ บ าบดัรักษา ป้องกนัโรคหรือความเจบ็ป่วยของมนุษยแ์ละสตัว ์
รวมทั้งใชใ้นการบ ารุงและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจดว้ย สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. ยาแผนปัจจุบนั หมายถึง ยาท่ีใชรั้กษาโรคแผนปัจจุบนัทั้งในคนและสัตว ์เช่น ยาลดไข ้
ยาปฏิชีวนะ ยาแกป้วด ยาแกแ้พ ้เป็นตน้ 

2. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาท่ีใชรั้กษาโรคแผนโบราณทั้งในคนและสัตวย์าชนิดน้ี
จะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นต ารับยาแผนโบราณอย่างถูกตอ้ง เช่น ยามหานิลแท่งทอง ยาธาตุบรรจบ 
ยาเทพมงคล ยาเขียวหอม เป็นตน้ 

3. ยาอนัตราย หมายถึง ยาท่ีตอ้งควบคุมการใชเ้ป็นพิเศษ เพราะหากใชย้าประเภทน้ี 
ไม่ถูกตอ้งอาจมีอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ยาจ าพวกแกค้ล่ืนเหียนอาเจียน 
เป็นตน้ 

4. ยาสามญัประจ าบา้น หมายถึง ยาทั้งท่ีเป็นแผนปัจจุบนัและแผนโบราณ ซ่ึงก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัยาว่าเป็นยาสามญัประจ าบา้น เช่น ยาธาตุน ้ าแดง ยาขบัลม ยาเม็ดซัลฟากวั               
นิดีน ยาระบายแมกนีเซีย ดีเกลือ ยาเมด็พาราเซตามอล เป็นตน้ 

5. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพืช สตัว ์หรือแร่ ซ่ึงยงัไม่ไดน้ ามาผสมหรือเปล่ียน
สภาพ เช่น ว่านหางจระเข ้ กระเทียม มะขาม มะเกลือ นอแรด เข้ียวเสือ ดีงู เหลือม ดีเกลือ สารส้ม 
จุนสี เป็นตน้ 

6. ยาควบคุมพิเศษ ไดแ้ก่ ยาแผนปัจจุบนั หรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็น
ยาควบคุมพิเศษ เช่น ยาระงบัประสาทต่างๆ  

รูปแบบของยา  ยาท่ีผลิตในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ เพื่อสะดวกแก่การใชย้าและให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ 

1. ยาเมด็ มีทั้งยาเมด็ธรรมดา เช่น พาราเซตามอล  เมด็เคลือบฟิลม์ เช่น ยาแกไ้อ ยาเมด็
เคลือบน ้าตาล เช่น ไวตามิน เมด็เคลือบพิเศษ เพื่อใหย้าแตกตวัท่ีล าไว ้เช่น ยาวณัโรค ยาแกป้วด 

2. ยาแคบซูล แคปซูลชนิดแข็ง ได้แก่ ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ แคปซูลชนิดอ่อน ได้แก่ 
น ้ ามันตับปลา วิตามินอี ปลอกหุ้มของยาน้ีจะละลายในกระเพาะอาหาร เพราะมีรสขมหรือมี                  
กล่ินแรง 

3. ยาน ้า มีหลายชนิด เช่น ยาแกไ้อน ้าเช่ือม ยาแกไ้ขห้วดัเดก็ 
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4. ยาฉีด ท าเป็นหลอดเลก็ ๆ และเป็นขวด รวมทั้งน ้ าเกลือดว้ย 
นอกจากน้ียงัมียาข้ีผึ้งทาผิวหนงั บดผง ยาเหน็บ ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอด

จมูก ยาอม รูปแบบของยาข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายผูใ้ช ้
การเก็บรักษา เม่ือเราทราบถึงวิธีการใชย้าท่ีถูกตอ้งแลว้ ก็ควรรู้ถึงวิธีการเก็บรักษาท่ี

ถูกตอ้งดว้ย เพื่อใหย้ามีคุณภาพในการรักษา ไม่เส่ือมคุณภาพเร็ว โดยมีวิธีการเกบ็รักษา ดงัน้ี 
1. ตูย้าควรตั้งอยู่ในท่ีที่แสงแดดส่องเขา้ไปไม่ถึง ควรตั้งให้พน้จากมือเด็ก โดยอยู่

ในระดบัท่ีเด็กไม่สามารถหยิบถึง เพราะยาบางชนิดมีสีสวย เด็กอาจนึกว่าเป็นขนน ามารับประทาน
จะก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

2. ไม่ตั้งตูย้าในที่ช้ืน ควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ควรเก็บยาให้ห่าง
จากหอ้งครัว หอ้งน ้าและตน้ไม ้

3. ควรจดัตูย้าให้เป็นระเบียบ โดยแยก ยาใชภ้ายนอก ยาใชภ้ายใน และเวชภณัฑ ์
เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการหยบิยาผดิ อนัตรายจากการหยบิยาผดิ 

4. เก็บรักษาไม่ให้ถูกแสงสว่าง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดด จะเส่ือมคุณภาพจึง
ตอ้งเก็บในขวดทึบแสงมกัเป็นขวดสีชา เช่น ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ  ท่ีส าคญัควรเก็บยา
ตามท่ีฉลากก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด แต่ถา้ฉลากไม่ไดบ้่งไวก้็เป็นท่ีเขา้ใจว่าให้เก็บในท่ีป้องกนั
ความช้ืนไดดี้ ไม่เก็บยาในท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือไม่น ายาไปแช่แข็ง การเก็บรักษายาท่ีถูกตอ้ง 
ยอ่มไดใ้ชย้าท่ีมีประสิทธิภาพ และยากไ็ม่เส่ือมคุณภาพเร็วซ่ึงจะใหผ้ลในการรักษาเตม็ท่ี 

 

อนัตรายจากการใช้ยา และความเช่ือที่ผดิเกีย่วกบัยา 
ยาเป็นส่ิงที่มีประโยชน์ถ้าใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในขณะเดียวกนั ถา้ใช้

ยาไม่ถูกตอ้งกจ็ะมีโทษมหนัต ์ท าใหไ้ม่หายจากการเจบ็ป่วยและอาจมีอนัตรายถึงชีวิต 
1. อนัตรายเกิดจากการใช้ยาเกินขนาด เกิดจากการรับประทานยาชนิดเดียวกนัใน

ปริมาณมากกวา่ท่ีแพทยก์ าหนด ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้
2. อนัตรายเกิดจากการใชย้าเส่ือมคุณภาพ เช่น การรับประทานยาหมดอายุ นอกจาก

อาการเจบ็ป่วยไม่หาย แลว้ ยงัอาจท าใหอ้าการทรุดหนกัเป็นอนัตรายได ้
3. อันตรายจากการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ยาบางชนิดเม่ือใช้ติดต่อกันเป็น

เวลานานอาจสะสมท าใหเ้ป็นพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นการใชย้าติดต่อกนันาน ๆ 
อาจท าใหเ้กิดการติดยา เช่น ยาแกป้วดบางชนิด 

4. อนัตรายจากการใชย้าจนเกิดการด้ือยา เกิดจากการรับประทานยาไม่ครบจ านวน
ตามแพทยส์ั่ง หรือยงัไม่ทนัจะหายจากโรค ผูป่้วยก็เลิกใชย้าชนิดนั้น ทั้งๆ ท่ีเช้ือโรคในร่างกายถูก
ท าลายไม่หมด ท าใหเ้ช้ือโรคนั้นปรับตวัต่อตา้นฤทธ์ิยา ท าใหย้ารักษาไม่ไดผ้ล 
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5. อันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยา โดยไม่ทราบถึงผลข้างเคียงของยายาบางชนิด มี
ผลขา้งเคียงต่อร่างกาย เช่น ยาแกห้วดั ช่วยลดน ้ามูกและลดอาการแพต้่างๆ แต่มีผลขา้งเคียงท าให้
ผูใ้ช ้รู้สึกง่วงนอนซึมเซา ถา้ผูใ้ชไ้ม่ทราบ และไปท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร หรือ ขบัข่ียานพาหนะ 
กจ็ะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
 

ยาทีห่ญงิตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ 
 ยาดองเหลา้  บุหร่ี ยาเสพยติ์ด (เช่น ฝ่ิน เฮโรอีน ฯลฯ)  ยานอนหลบั   แอสไพริน   
ฮอร์โมนเพศ (เช่น เอสโตรเจน โปรเจสเตอรโรน แอนโดรเจน ฯลฯ) สตีรอยด ์(เช่น เพร็ดนิโซโลน 
เดกซาเมธาโซน ฯลฯ)  ซลัฟา เตตราไซคลีน ไดแลนติน (ใชรั้กษาโรคลมชกั)  ยาแกค้ล่ืนไส้อาเจียน 
(ถา้จ าเป็นใหใ้ชว้ิตามินบี 6) ยาขบัเลือดพวกเออร์กอต 

 

ยาทีห่ญงิเลีย้งลูกด้วยนมตัวเองไม่ควรใช้ 
ยารักษาโรคคอพอกเป็นพิษ ยาขบัเลือดพวกเออร์กอต  แอสไพริน ยานอนหลบัและยา

กล่อมประสาท  ซลัฟา เตตราไซคลีน ยาระบาย  ยาคุมก าเนิด  รีเซอร์พีน (ใชรั้กษาความดนัเลือดสูง) 
 

ข้อแนะน าในการหาหมอ 
ควรหาหมอทนัทีเม่ือรักษากนัเองแลว้ไม่ดีข้ึน,หรือสงสยัวา่มีอาการรุนแรง 

 

ข้อแนะน าการใช้ยา 
1. ควรใชย้าท่ีรู้จกัคุณและโทษเป็นอยา่งดีแลว้ 
2. เลือกใชย้าเป็นตวั ๆตามอาการและสาเหตุของโรค 
3. ควรกินยาใหไ้ดข้นาด (เทียบตามอาย)ุ และเม่ืออาการดีข้ึนแลว้ก็ตอ้งกินใหค้รบตาม

ก าหนดระยะเวลาของยาแต่ละชนิด โดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะ 
4. เม่ือกินยาหรือใชย้าแลว้อาการไม่ดีข้ึน หรือมีอาการรุนแรงข้ึน ควรไปหาหมอโดยเร็ว 
5. เม่ือกินยาหรือใชย้าแลว้มีอาการแพ ้ เช่น มีผื่นแดง ผื่นคนั หนังตาบวม หายใจหอบ

แน่น  ควรหยดุยาและปรึกษาหมอผูท่ี้มีประวติัแพย้าก่อนใชย้าคร้ังต่อไปควรปรึกษาแพทยห์รือเภสชักร 
6. ควรซ้ือยาจากร้านขายยาท่ีรู้จกักนัและไวใ้จได ้
7. เวลาซ้ือยาควรบอกช่ือยาท่ีตอ้งการเป็นตวัๆ อยา่ให้คนขายหยิบยาชุด ยาซอง หรือ

ยาท่ีไม่รู้จกัสรรพคุณให้ เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้โดยเฉพาะยาท่ีเขา้สตีรอยด์ (เพร็ดนิโซโลน               
เดกซาเมโซน) และยาปฏิชีวนะ 

8. เด็กเล็ก หญิงตั้ งครรภ์และหญิงท่ีเล้ียงลูกด้วยนมตัวเอง ต้องเลือกใช้ยาท่ีไม่มี
อนัตรายต่อเดก็หรือทารกในทอ้ง 
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การประเมินผล การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง การใช้ยา 
 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม  การน าเสนอผลการชมวิดีทศัน์และ
การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. ประเมินจากความรู้ให้ผูเ้รียนบอกช่ือยาสามัญประจ าบ้านและยาสมุนไพรมา             
อยา่งนอ้ย 5 ช่ือ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การใช้ยา       
 

ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 
 

 

วธีิการประเมิน  ให้ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรม (10  คะแนน) 
1. ความรู้เก่ียวกบัการใชย้า ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง การใชย้า  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. เจตคติต่อการใชย้า  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  การใช้ยา 
วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

 ความรู้  
 
 

(2) 

ความ
เข้าใจ 

 
(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การ     

ตอบค าถาม 
(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่3  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  อาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 

กจิกรรม   อาหารท่ีดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจในการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองได ้
3. เพื่อใหผู้เ้รียนทราบเร่ืองของสุขาภิบาลอาหาร 

 

แนวคดิ 
ร่างกายของคนเราตอ้งการอาหาร  เพราะอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อร่างกายและจิตใจ  

ดา้นร่างกาย  คือ  เพื่อบ าบดัความหิว และเพื่อน าสารอาหารไปสร้างสุขภาพอนามยั และพฒันาการ
ทางสมอง ส่วนดา้นจิตใจนั้น เพื่อสร้างสุขภาพจิตท่ีดี แต่ในปัจจุบนัคนเรามกัไม่ให้ความส าคญักบั
เร่ืองของการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูใ้ชแ้รงงานที่มกัให้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกบัการท างาน และรับประทานอาหารเพียงแค่ให้ครบม้ือ  แต่ไม่ไดค้  านึงถึงคุณค่า 
ประโยชน์ของสารอาหารท่ีรับประทานเขา้ไป การไดรั้บรู้เร่ืองของการรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ จะช่วยท าให้ร่างกายไดร้ับสารอาหารที่ถูกตอ้ง เพียงพอเพียงต่อการใชพ้ลงังานใน
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  และจะท าใหมี้สุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรงข้ึน 
 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
1. วิทยากรแจกเน้ือเพลงอาหารหลกั 5 หมู่ และร้องเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน แลว้ให้

ผูเ้รียน ร้องตาม  2  เท่ียว  
2. วิทยากรซักถามเก่ียวกับการรับประทานอาหารในแต่ละวนัว่าใครรับประทาน

อาหารอะไรบา้งและบนัทึกไวใ้นกระดาษ พร้อมแจกใบความรู้เร่ือง อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน    
4. กลุ่มส่งตวัแทนออกมารับอาหารท่ีวิทยากรเตรียมไว ้กลุ่มละ 1 ชุด  และใหศึ้กษาใน

ใบความรู้ถึงส่วนประกอบของอาหาร สารอาหารและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอาหารชนิดดงักล่าว 
5. วิทยากรสรุปผลการน าเสนอ ใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
6. ให้ผูเ้รียนบนัทึกในกระดาษท่ีวิทยากรให้เขียนตามขอ้ 1ว่าตนเองรับสารอาหาร

อะไรบา้งจากอาหารท่ีรับประทาน และมีประโยชน์ต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง และสรุปความรู้จากการ
น าเสนอของแต่ละกลุ่ม  

7. วิทยากรบรรยายเร่ืองอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  

   ส
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8. อภิปราย /ซกัถาม 
9. มอบหมายภารกิจ  ให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารในหัวขอ้  ข่าวการเมือง            

ข่าวพระราชกรณียกิจ และข่าวเศรษฐกิจ  จากส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทย ุแลว้น าขอ้มูล
มาเสนอในคร้ังต่อไป 
 

อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. ประเดน็การอภิปราย 
2. อาหาร 
3. เน้ือเพลงอาหารหลกั 5 หมู่ 
4. กระดาษเอ 4 
5. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี 

 

เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. จากการสังเกตพฤติกรรม  ความรับผดิชอบ  การน าเสนอขอ้มูล    
2. ดูผลการน าเสนอขอ้มูล 
3. ประเมินผลจากแบบฝึกหดั 
4. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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ใบกจิกรรม 
 

1. ร้องเพลงเน้ือเพลงอาหารหลกั 5 หมู่ 
 
เนือ้เพลงอาหารหลกั 5 หมู่ 
อาหารหลกั 5 หมู่ของไทย ทุกคนจ าไวอ้ยา่ไดแ้ปลผนั 
หมู่ 1 กินเน้ือ นม ไข่ ถัว่เมลด็ช่วยใหเ้ติบโตแขง็ขนั 
หมู่ 2 ขา้ว แป้ง เผอืก มนั และน ้าตาล จะใหพ้ลงั 
หมู่ 3 กินผกัต่างๆ สารอาหารมากมายกินเป็นอาจิณ 
หมู่ 4 กินผลไม ้สีเขียวเหลืองบา้งมีวิตามิน 
หมู่ 5 อยา่ไดลื้มกิน ไขมนัทั้งส้ิน อบอุ่นร่างกาย 
2. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม บอกส่วนประกอบของอาหาร สารอาหารและประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากอาหารท่ีวิทยากรเตรียมไว ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ใบงาน รู้แล้วต้องบอกต่อ 
 
ช่ือกลุ่ม.................................................................ช่ืออาหาร.............................................................. 
 

ส่วนประกอบของอาหาร สารอาหารท่ีไดรั้บ ประโยชน์ต่อร่างกาย 
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ใบความรู้  เร่ือง  อาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 
 

สารอาหาร คุณค่าของอาหาร และหลกัโภชนาการ 
    

อาหาร  ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มท่ี  จะตอ้งเป็นอาหารท่ีมีโภชนาการสูง  ซ่ึง
หมายถึง อาหารท่ีมีสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการครบทุกชนิด  และมีปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย   
ดงันั้น  อาหารท่ีน ามารับประทานทุกม้ือ ควรประกอบดว้ยสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ประกอบดว้ย  
คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  วิตามิน ไขมนั และเกลือแร่ โดยตอ้งรับประทานให้พอกบัความตอ้งการ
ของร่างกาย  และผา่นการปรุงท่ีสะอาดถูกวิธี 

สารอาหารจ าแนกออกได้เป็น 2 พวกใหญ่  คือ  สารอาหารท่ีให้พลงังาน  ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมนั  และสารอาหารท่ีไม่ให้พลงังานแต่มีความจ าเป็นต่อร่างกาย คือ  
เกลือแร่  วิตามิน และน ้า 

 

อาหารหลกั  5  หมู่  ไดแ้ก่ 
1. คาร์โบไฮเดรต  คาร์โบไฮเดรตมีมากใน ขา้ว เผอืก 

มนั น ้ าตาล ฯลฯ   ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต  ไดแ้ก่  

1.1 ใหพ้ลงังานและความร้อนแก่ร่างกาย 
1.2 ช่วยสงวนโปรตีนน าโปรตีนไปใชใ้นทางท่ีเกิด

ประโยชน ์และช่วยใหป้ฏิกิริยาในการใชไ้ขมนัเป็นไปตามปกติ 
1.3 คาร์โบไฮเดรตบางชนิดเป็นประโยชน์พิเศษแก่เซลลส์มอง เช่น กลูโคส 

กลูโคสในเลือดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความหิว และความอ่ิม 
1.4 ร่างกายสามารถเปล่ียนคาร์โบไฮเดรตท่ีเหลือใชเ้ป็นไขมนั และเกบ็ไว ้

2. โปรตีน  โปรตีนมีมากในเน้ือสัตว ์และพืช 
ตระกลูถัว่  ความตอ้งการของแต่ละคนแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพ
ของร่างกาย  โดยปกติผูใ้หญ่ตอ้งการโปรตีน 1 กรัม ต่อน ้าหนกัตวั 1 
กิโลกรัม บุคคลบางกลุ่ม ตอ้งการโปรตีน มากกวา่ธรรมดา เช่น 
ทารก เดก็ หญิงมีครรภ ์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสารอ าหาร
ประเภทโปรตีน  ไดแ้ก่ 

2.1 ช่วยเสริมสร้างเซลลเ์น้ือเยือ่ต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอใน
อวยัวะต่าง ๆ ดว้ย 
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2.2  ควบคุมการท างานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การยอ่ยอาหาร การหายใจ และการ
ใชธ้าตุอาหารอ่ืน ๆ ของร่างกาย  ช่วยตา้นทานโรคและท าใหร่้างกายแขง็แรง  

2.3  เป็นส่วนประกอบของเมลด็เลือดแดง ซ่ึงพาออกซิเจนไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
2.4 ใหพ้ลงังานในกรณีท่ีร่างกายรับคาร์โบไฮเดรตหรือไขมนัไม่เพียงพอ ร่างกาย

จะเปล่ียนโปรตีน เป็นคาร์โบไฮเดรต หรือไขมนั และเผาผลาญใหเ้กิดพลงังาน 
     3.   ไขมัน ไขมนัมีมากในเน้ือสัตว ์ไข่แดง จากเมลด็พชื เช่น ปาลม์ ถัว่ ทานตะวนั 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสารอาหารประเภทไขมนั  ไดแ้ก่ 

3.1 ใหพ้ลงังานความร้อนแก่ร่างกายสูงสุดมากกวา่สารอ่ืน ๆ 
3.2 ไขมันช่วยให้อาหารนุ่ม น่ารับประทาน ไขมนั

ในอาหารท าใหอ่ิ้มทนทาน 
3.3 เป็นตวัละลายวิตามิน เอ ดี อี และ เค   ช่วยสงวน

โปรตีนในร่างกายและวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบี1 และไนอาซีน 
3.4 ป้องกนัการสูญเสียความร้อนในร่างกาย 
3.5 ท าใหผ้วิหนงัสดช่ืน  และช่วยป้องกนัการ

กระทบกระเทือนแก่อวยัวะ  
4.  วติามิน  วติามิน  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ วิตามินละลายในน ้า และ

วิตามินละลายในน ้ามนั 
4.1  วติามินละลายในน า้  ไดแ้ก่ 

วิตามินบี1 มีในอาหาร เช่น เน้ือหมู ขา้วซ้อม
มือ เคร่ืองในสัตว์ ไข่ นม ถัว่เหลือง เห็ดฟาง เมล็ดงา ผกัใบเขียว 
ผลไม ้ยสีต ์ฯลฯ   วิตามินบี1 ช่วยใหร่้างกายไดพ้ลงังานจากการเผา
ผลาญน ้ าตาลและกรดไขมนั  และ ช่วยให้การท างานของระบบ
ประสาท และหวัใจเป็นไปตามปกติควรรับประทานวนัละ 1.0 - 1.5 มิลลิกรัม 

วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวนั) มีมากใน ตบั ไต หัวใจ ไข่ปลา ไข่ขาว น ้ านม เนย
แขง็ เน้ือสัตว ์ผกัยอดอ่อน ผกัโขม ผลไมเ้ปลือกแขง็ช่วยให้ผิวหนงัมีสุขภาพดี ช่วยให้ร่างกายใช้
พลงังานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนัท างานร่วมกบัเอนไซมใ์นการส่งพลงังานไปตาม
เซลลต่์าง ๆ  ควรรับประทานวนัละ 1.2-1.7 มิลลิกรัม 

วิตามินบี3 (ไนอะซิน) มีมากในอาหารประเภท ขา้วต่าง ๆ ร าขา้ว ถัว่แห้ง 
เป็ด ไก่ ป ลา เคร่ืองในสัตว ์และยสีต ์  ช่วยในการท างานของระบบประสาท ป้องกนัโรคผวิหนงั ตก
กระหรือผวิหนงัเกรียน  ควรรับประทานวนัละ 13-19 มิลลิกรัม 

http://2.bp.blogspot.com/-RvluHDlI2vg/UQ-fNRISMkI/AAAAAAAAADA/0OY6hZP1xpY/s1600/ppp.jpg
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วิตามินบี6 (ไพริดอกซิน) มีมากในเน้ือสัตว ์เคร่ืองในสัตว ์เมล็ดธญัพืช               
ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ขา้วโพด ขา้วโอด๊ ขา้วสาลี   ช่วยในการสร้างเซลลเ์มด็เลือดแดง ตลอดจนควบคุม
การ ท างานของระบบประสาท ควรรับประทาน วนัละ 1.8-2.2 มิลลิกรัม 

วิตามินบี12 มีมากในอาหารท่ีไดจ้ากสัตว์ ตบั ไต หวัใจ นม เนยแขง็ ปลาทะเล 
หอย น ้ าปลา ปลาร้า กะปิ น ้ าบูดู  ช่วยสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดแดง ป้องกนัโรคโลหิตจางช่วยในการ                  
เผาผลาญอาหารและรักษาสุขภาพของระบบประสาท  ควรรับประทานวิตามินบี12 วนัละ 3 
ไมโครกรัม 

วิตามินซี มีมากในผลไม ้ไดแ้ก่ ส้ม มะนาว มะขามป้อม มะเขือเทศ 
กะหล ่าปลี พริกหยวก ผกับุง้ มะเขือยาว พริกแดง ฯลฯ   ช่วยบ ารุงเหงือก ป้องกนัโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน หรือโรคลกัปิด ลกัเปิด ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันช่วยใหผ้นงัของเส้นเลือดฝอยแขง็แรงไม่
เปราะง่าย ป้องกนัโรคโลหิตจาง  ช่วยท าใหแ้ผลหายเร็ว  ควรรับประทานวิตามินซี ประมาณวนัละ 60 
มิลลิกรัม  

4.2 วติามินละลายในน า้  ไดแ้ก่ 
วิตามินเอ มีมากในอาหารท่ีมาจากสัตวแ์ละพืช ไดแ้ก่ ไข่แดง เน้ือ นม น ้ ามนั

ตบัปลา  ปลากระป๋อง และพืชผกัผลไม ้  ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต และเจริญพนัธ์ุ ป้องกนัการติดเช้ือ 
ท าใหผ้วิพรรณดี สายตาดี เหงือกและฟันแขง็แรง   ควรรับประทานวนัละ 4,000-5,000 หน่วยสากล 

วิตามินดี มีมากในน ้ ามนัตบัปลา ไข่แดง และเนย  ช่วยท าให้ฟัน และกระดูก
แขง็แรง  ท าให้ร่างกายน าแคลเซียม และฟอสฟอรัสไปใชไ้ดดี้  ช่วยควบคุมปริมาณแคลเซียมใน
กระแสเลือด   ควรรับประทานวิตามินดี วนัละประมาณ 200-400 หน่วยสากล 

วิตามินอี มีมากในน ้ ามนัจากเมลด็ฝ้าย น ้ ามนัร า น ้ ามนัจากจมูกของเมลด็ขา้ว
สาลี ถัว่เปลือกแขง็ และเปลือกอ่อน ช่วยสร้างและท างานของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง ซ่อมแซมส่วน
ท่ีสึกหรอของร่างกาย  ท าใหแ้ผลหายเร็ว  ป้องกนัการเป็นหมนัและแทง้ลูก ป้องกนักลา้มเน้ือลีบและ
เห่ียว ป้องกนักรดไขมนัท่ีจ าเป็นใหพ้น้จากการท าลายของออกซิเจน 

วิตามินเค มีมากในอาหารจ าพวก กะหล ่าปลี สาหร่ายทะเล แครอท มะเขือเทศ 
จมูกขา้วสาลี มนัฝร่ัง ตบัสตัว ์ช่วยใหโ้ลหิตแขง็ตวั หา้มโลหิตท่ีไหลออกจากบาดแผล  ควรรับประทาน 
วนัละ 1-2 มิลลิกรัม  
 วธีิปฏิบัตตินในการเลอืกบริโภคอาหารทีถู่กสุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการ 

การบริโภคอาหารเป็นเร่ืองส าคญั  ท่ีเราตอ้งดูแลและเลือกบริโภคอาหารใหถู้กตอ้งตาม
หลกัโภชนาการ หากปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของตนเองได ้ดงันั้น  
หากไดน้ าหลกัสุขาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติัตน กจ็ะเป็นการป้องกนัสาเหตุของการเกิดโรคภยัต่าง ๆ ได ้

   ส
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การสุขาภิบาล  หมายถึง  การจดัและควบคุมอาหารใหส้ะอาด ปราศจากโรค  พยาธิ สารพิษ 
และส่ิงเจือปนต่าง ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายและมีผลท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ เพราะอาหารถา้
น ามาบริโภค  แมจ้ะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเท่าใด  แต่ถา้น ามาหุงตม้ไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล  คือ  
ยงัมีเช้ือโรคหรือมีสารท่ีเป็นพิษแก่ร่างกายตกคา้งอยู่  เม่ือน ามารับประทานย่อเกิดโทษแก่ร่างกาย 
ไดง่้าย  การสุขาภิบาลควรท าใหค้รบวงจร  ดงัน้ี 

1. เลือกซ้ืออาหารท่ีสด  สะอาด  ปลอดภยั 
2. ประกอบอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการ 
3. เลือกใชภ้าชนะใส่อาหาร  ท าความสะอาด และเกบ็ใหถู้กวิธี 
4. ผูป้รุงอาหารตอ้งสวมใส่เส้ือผา้สะอาด  มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ  
5. ผูบ้ริโภคควรรับประทานอาหารใหถู้กสุขลกัษณะ เช่น ลา้งมือก่อนทานอาหาร 
 

การเลอืกบริโภคอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการ 
1. รับประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ (ทานอาหารใหค้รบ 

5 หมู่ในแต่ละวนั) 
2. ไม่รับประทานอาหารมากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป  ความตอ้งการอาหารของแต่ละคน

จะมีปริมาณท่ีไม่เท่ากนัตามอาย ุ ขนาดของร่างกาย การใชแ้รงงาน และเพศ 
3. ไม่ควรรับประทานอาหารตามชอบ เพราะอาจท าใหเ้ป็นโรคขาดสารอาหารบางอยา่งได ้
4. เลือกรับประทานอาหารท่ีสดสะอาด  อยา่เลือกซ้ืออาหารตามค าโฆษณา  ควรค านึงถึง

คุณค่าท่ีจะไดรั้บจากอาหารดว้ย 
 

อาหารทีค่วรหลกีเลีย่ง 
อาหารท่ีควรหลีกเล่ียง  คือ  อาหารท่ีรับประทานเขา้ไปแลว้ไม่มีประโยชน์และอาจเกิด

โทษแก่ร่างกาย ไดแ้ก่ 
1. อาหารท่ีไม่สะอาด   
2. อาหารท่ีเป็นพิษ  เช่น อาหารท่ีมีสารพิษเจือปนจ าพวกผกัท่ีมียาฆ่าแมลง เป็นตน้ 
3. อาหารปลอมปน  ไดแ้ก่ อาหารท่ีผูข้ายใส่สารอ่ืนเพื่อลดตน้ทุนหรือปรุงแต่งสีและ

กล่ิน  เช่น น ้ าปลาเจือสี  น ้ าสม้สายชูปลอม  เป็นตน้ 
4. อาหารท่ีเส่ือมคุณภาพ  ไดแ้ก่  อาหารกระป๋องท่ีหมดอาย ุ 
5. อาหารท่ีไม่มีประโยชน์  ไดแ้ก่  อาหารหมกัดอง  น ้ าอดัลม  เป็นตน้ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การประเมินผล การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง อาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 
 

1. จากการสังเกตพฤติกรรม  ความรับผดิชอบ  การน าเสนอขอ้มูล    
2. ดูผลการน าเสนอขอ้มูล 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  
     

ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 
 

 

วธีิการประเมิน  ให้ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรม (10  คะแนน) 
1. ความรู้เก่ียวกบัการอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ   ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. เจตคติต่ออาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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การประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง อาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 
 

1. จากการสังเกตพฤติกรรม  ความรับผดิชอบ  การน าเสนอขอ้มูล    
2. ดูผลการน าเสนอขอ้มูล 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  อาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 
วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ – สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

  ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะในการ
แลกเปลีย่น  

 
(2) 

ทกัษะใน
การ     

ตอบค าถาม 
(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        

20        

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่4  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง     ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ 

กจิกรรม   รู้ไวไ้ดป้ระโยชน ์
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชค้วามรู้ วิจารณญาณ  เลือกและวิเคราะห์ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อ

น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

แนวคดิ          
ปัจจุบนัน้ีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวัเรานั้น สามารถรับไดห้ลากหลายช่องทางทั้ง

ง่าย สะดวก รวดเร็ว และข่าวสารท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรู้นั้นกมี็ทั้งผลดีและผลเสีย   ฉะนั้น การท่ีคนจะ
เสพขอ้มูลข่าวสารในยุคปัจจุบนัน้ี ตอ้งรู้ช่องทางการรับรู้ข่าว ใชส้ติและวิจารณญาณท่ีจะเลือกใช้
ข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง  เพื่อใหต้นเองรู้เท่าทนัเหตุการณ์  เพราะข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเร่ือง แต่ละ
วนันั้นมีผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของคนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
1. วิทยากรน าเขา้สู่บทเรียนโดยการซักถามผูเ้รียนว่าทุกวนัน้ีผูเ้รียนรับรู้ข่าวสารจาก

ช่องทางไหนบา้ง  
2. ให้ผูเ้รียนแต่ละคน  บอกหัวขอ้ข่าวที่คน้หามา  แลว้แบ่งกลุ่มออกตามหัวขอ้

ข่าว ประมาณ 3-4 หัวขอ้  ไดแ้ก่  ข่าวการเมือง  ข่าวพระราชกรณียกิจ  ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสาร
ทัว่ไป  เป็นตน้ 

3. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม  ร่วมกนัน าข่าวท่ีคน้หามาแลกเปล่ียนความรู้ และสรุปประเด็นใน
แต่ละหวัขอ้  ประมาณ 15 นาที 

4. ให้ผูแ้ทนของแต่ละกลุ่ม  ออกมาน าเสนอขอ้สรุปข่าวของกลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่ม
ละ 10 นาที และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มอภิปราย ซกัถาม   จนครบทุกกลุ่ม 

5. วิทยากร สรุปภาพรวมของการน าเสนอ 
6. วิทยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองความส าคญัของการรับรู้ข่าวสาร   
7. สรุปบทเรียน  อภิปราย  ซกัถาม 

 
 

http://news.dmc.tv/
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อุปกรณ์ / ส่ือ 
1. เคร่ืองฉายวิดีทศัน์  / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. กระดานข่าว 
3. ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม  
5. แบบประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

 

เวลา  3 ชม. 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินจากความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละคน 
2. ประเมินจากกระบวนการกลุ่มในการน าเสนอประเด็นข่าวแต่ละเร่ือง  การสรุป

หวัขอ้  และการน าเสนอขอ้มูลของกลุ่ม 
3. ประเมินความสนใจของผูเ้รียนในกิจกรรมท่ีปฏิบติังาน และการร่วมอภิปราย 

ซกัถาม 
4. สังเกตพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร  และการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
5. มอบหมายภารกิจในการให้ไปศึกษาข่าวสารความรู้ เ กี่ยวกับการศึกษาและ

การฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการพฒันาตนเอง 
6. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบกจิกรรม 
 

1. ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามหัวขอ้ข่าว ไดแ้ก่  ข่าวการเมือง  ข่าวพระราชกรณียกิจ  
ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสารทัว่ไป  และร่วมกนัน าข่าวที่คน้หามาแลกเปลี่ยนความรู้ และสรุป
ประเด็นในแต่ละหวัขอ้  ประมาณ 5 นาที 

2. ใหผู้แ้ทนของแต่ละกลุ่ม  ออกมาน าเสนอขอ้สรุปข่าวของกลุ่มท่ีรับผดิชอบ กลุ่มละ 
5 นาที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู้  เร่ืองช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2540 ทั้งน้ี เพื่อรองรับรอง “สิทธิไดรู้้” ของประชาชน คือ สิทธิท่ีจะรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของรัฐ เพื่อคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารของราชการบางประเภท
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัหรือจ าเป็นตอ้งปกปิดไวช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง เพื่อประโยชน์
ของสงัคมโดยรวม และเพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล โดยอาจพิจารณาจากบทบาท 2 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ในทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนซ่ึงปรัชญาน้ีจะสัมฤทธิผลเพียงใดข้ึนอยู่กับการให้บทบาทท่ี
กวา้งขวางแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง พื้นฐานเบ้ืองตน้ที่ประชาชนจะใช้
บทบาทขา้งตน้ให้ถูกตอ้งได้ นั้นคือประชาชนตอ้งมีความรู้ในความเป็นไปของการปกครอง ว่า
ในขณะน้ีการปกครองไดด้ าเนินการในเร่ืองใดไวอ้ยา่งไร เพื่อประชาชนจะไดติ้ดตามตรวจสอบ 
และใชสิ้ทธิใชเ้สียงในการปกครองไดถู้กตอ้ง ไม่ว่าจะเพื่อการวิพากษว์ิจารณ์ การออกความเห็นใน
การจดัประชาพิจารณ์ การประทว้งแสดงพลงัความตอ้งการตลอดจนการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

2.  ในการพทิักษ์สิทธิประโยชน์  องคก์รของรัฐและเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ถูกสร้างเพื่อท า
การแทนรัฐและประชาชนทัว่ไป เพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย  และถูกตอ้งตาม
กฎหมาย องคก์ารของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงไดรั้บมอบหมายใหมี้อ านาจหนา้ท่ีหลากหลายในการ
สัมพนัธ์กบัเอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ" ต่างๆ ข้ึนใชใ้นการปกครอง และจะมีการออก 
"ค าสั่งทางปกครอง" เม่ือตอ้งการบงัคบัการให้เกิดผลในกฎหมายดงันั้นกฎ ระเบียบและค าสั่งทาง
ปกครองต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนทัว่ไปควรไดรู้้เพื่อท่ีจะพิเคราะห์ไดว้่ากรณีของตนผลจะ
เป็นเช่นใด แตกต่างจากผูอ่ื้นอย่างไร และโตแ้ยง้ไดอ้ย่างไรและเพียงใดอนัการคุม้ครองสิทธิ
เฉพาะตวัประชาชนแต่ละคน 
สิทธิของประชาชนหรือเอกชนตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. สิทธิในการขอค าปรึกษาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีกบัส านกังานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการและคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร (มาตรา 6) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สิทธิเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูล
ข่าวสารของราชการตาม มาตรา 9 ได ้ คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) “คนต่างดา้ว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและ
ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี  

(1)  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุน้ชนิดออก
ใหแ้ก่ผูถื้อใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ  

(2)  สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
(3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว  
(4)  นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึง

หน่ึงเป็นคนต่างดา้ว นิติบุคคลตามวรรค 1 ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุน
ในนิติบุคคลอ่ืนใหถื้อว่าผูจ้ดัการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจา้ของทุน ดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
(มาตรา 4) 

3. สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลง
พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรือท่ีจดัไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือท่ีมีการจดัให้
ประชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ โดยค าขอนั้นไดร้ะบุขอ้มูลข่าวสารท่ี ตอ้งการในลกัษณะท่ี
อาจเขา้ใจไดต้ามสมควร(มาตรา 11) 

4. สิทธิท่ีจะได้รู้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  ท่ีเก่ียวกับงานซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
จะตอ้งให้กบับุคคลนั้นหรือผูก้ระท าแทนไดต้รวจดูหรือไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกบับุคคลนั้น(มาตรา 25 วรรค 1) 

5. สิทธิในการด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เก่ียวกบัการขอขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัท่ีใดของบุคคลดงักล่าว มาตรา 24 เก่ียวกบัการใหค้วามยนิยอมให้
หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนเปิดเผยขอ้มูลต่อ หน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น และมาตรา 25 เก่ียวกบัการไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน การขอให้
แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิ
อุทธรณ์ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีค าสั่งไม่ยินยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารน้ี 
(มาตรา 25 วรรค 5) 

6. สิทธิในการร้องเรียน  ผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพ์ขอ้มูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูล
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ข่าวสารใหแ้ก่ตนตาม มาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัน้ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ี
ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้ นมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 

7. สิทธิในการอุทธรณ์ ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรัฐมีค  าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 
17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้นั้น โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถา้อุทธรณ์ค าสั่งไม่แกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารให้ตรวจตามท่ีมีค  าขอ ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการไม่วา่กรณีใดๆใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของ
คนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ประเภทของข้อมูลข่าวสารทีใ่ห้บริการแก่ประชาชนมีทั้งส้ิน 8 ประเภท  ได้แก่ 
1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และ

ค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว 
2. นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
4. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึง

สิทธิหนา้ท่ีของเอกชน 
5. ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน หรือสัญญาร่วมทุน

กบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณ 
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี 
8. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ประกาศประกวดราคา 

ประกาศสอบราคาของหน่วยงานราชการท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนามแลว้ และสรุปผลการ
พิจารณาจดัซ้ือจดัจา้ง 
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ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยต่อประชาชนมีทั้งส้ิน   7  
ประเภท ได้แก่ 

1. ขอ้มูลข่าวสารอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ และความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

2. ขอ้มูลข่าวสารอนัส่งผลกระทบให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การ
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 

3. ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูล
ข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดงักล่าว 

4. ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึง
บุคคลใด 

5. ขอ้มูลข่าวสารอนัเก่ียวกับรายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึง
การเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

6. ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารท่ี
มีผูใ้หม้าโดยไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 

7. ขอ้มูลข่าวสารประเภทอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

การพฒันาช่องทางการส่ือสาร   
 เป็นปัจจัยท่ีส าคัญเพราะช่องทางส่ือสารถือว่าเป็นการ  ถ่ายทอดข้อมูลไปยัง

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการโดยไดรั้บเวลาท่ีเหมาะสม  ในขณะเดียวกนัการส่ือสารก็ถือว่าเป็น
ช่องทางการให้บุคลากรทราบถึงขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีจ าเป็นและประโยชน์  ต่อการปฏิบติังาน 
เพราะการถ่ายทอดประสบการณ์/ความรู้ให้แก่บุคลากรท่ีอยู่ในองค์กรได้รับรู้ ช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและท างานเป็นทีม ปัจจุบนัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวัเรานั้นสามารถรับได้
หลากหลายช่องทาง  ดงันั้นเรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 

1. ศึกษาและส ารวจช่องทางการส่ือสารขององคก์รปัจจุบนั 
2. ศึกและท าความเขา้ใจในกลุ่มเป้าหมายว่ามีความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากน้อย

เพียงใด เช่นการกรอกแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสังเกต 
3. เปรียบเทียบช่องทางส่ือสารท่ีมีอยูก่บัการรับของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ปรับปรุงช่องทางใหส้อดคลอ้งและศึกษาช่องทางการส่ือสารใหม่เพื่อเป็นทางเลือก 
5. ประเมินช่องทางส่ือเป็นระยะ ๆ                                    
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ช่องส่ือสารที่นิยมใช้ทั่วไปในองคก์ร จะประกอบดว้ย 
1. การปฏิสมัพนัธ์ต่อหนา้ คือ การประชุมการ สนทนา                          
2. การใชส่ื้อ วีดีทศัน์ ระบบคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบเสียงตามสาย 
กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ี หากเราส่ือออกไปมีขอ้มูลท่ีครบถว้น ทนัสมยั ถูกตอ้ง ใน

เวลาท่ีเหมาะสม ดว้ยวิธีหรือช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเขา้ใจในขอ้มูลถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานและประชาชนอยา่งมาก 
 

โลกยุคโลกาภวิตัน์  
ค าว่า “โลกาภิวตัน์” หมายถึง การแพร่กระจายไปทัว่โลก (ของข่าวสาร) การท่ี

ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู ่ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผสั หรือ รับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว กวา้งขวาง สืบเน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศ ดงันั้นยุคโลกาภิวตัน์จึงเป็นยุค
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีไร้พรมแดน อนัเป็นยุคท่ีมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงอย่างมากทางดา้น
เทคโนโลยส่ืีอสารและคมนาคม ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน กระแสโลกทั้งใน
รูปของทุนและขอ้มูล รวมทั้งค่านิยมบางประการ เช่น สิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม ไดข้ยายตวั
ครอบคลุมไปทัว่โลก  

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลย ีอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความ
เช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเลก็ลง ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยูห่่างไกลกนั
สามารถติดต่อกนัไดภ้ายในเวลาเส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บา้น ภูเขาและทะเล ซ่ึงเป็นพรมแดน
ธรรมชาติ ท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้
พรมแดน  
 

คอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สังคมโลกาภิวตัน์คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคญัมาก  เพราะเป็นเคร่ืองมือที่จะรับ

และแปลงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ค่อยมีขอ้จ ากดั คอมพิวเตอร์ไดถู้กน ามาใชใ้นการจดัเก็บ 
บนัทึกขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล และน ามาใชส่ื้อสารถึงกนัในเวลาอนัรวดเร็วทุกมุมโลก ในระยะไม่ก่ีปี
มาน้ี ไดม้ีการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก จากเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ราคาแพง เป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดเลก็ มีคุณภาพ ราคาถูก และศกัยภาพสูง เคร่ืองคอมพิวเตอร์
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแพร่ขอ้มูลข่าวสารในยคุโลกาภิวตัน ์  
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เกดิการเพิม่ขึน้ของแรงงานด้านข่าวสาร  
จ านวนแรงงานท่ีท างานเก่ียวกบัข่าวสาร ขอ้มูลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน แรงงานเหล่าน้ี

ไดแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นวงการการศึกษา การคมนาคม การพิมพ ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารมวลชน 
ทุกประเภท การเงิน การบญัชี รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์หรือช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ และ
งานท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยมีาจดัการกบั ข่าวสารทุกชนิด 
 

เกดิการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีส่วนช่วยใหเ้ศรษฐกิจและสังคมเจริญกา้วหนา้ เศรษฐกิจ

ท่ีเจริญกา้วหนา้ท าให้โลกตะวนัตกมัง่คัง่ร ่ ารวย ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดเป็นแรงกระตุน้ให้มีการวิจยั
และพฒันา เพื่อศึกษาคน้ควา้หาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งไม่หยดุย ั้ง สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ก็
ท าหนา้ท่ีคน้ควา้วิจยัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน เทคโนโลยีส่ือสารอนัทนัสมยัก็มี
ส่วนช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนถ่ายขอ้มูลใหม่ ๆ หมุนเวียนอยูต่ลอดเวลาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด   
 
ระบบเศรษฐกจิประสานเป็นหน่ึงเดียว  

ในสังคมยคุโลกาภิวตัน์ระบบเศรษฐกิจจะมีการประสานเป็นหน่ึงเดียว ท าให้ไม่อาจ
ขวางกั้นพลงัทางเศรษฐกิจได้ นอกจากน้ี ระบบเศรษฐกิจยงัได้เปล่ียนรากฐานจากระบบ
อุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข่าวสาร ซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการผลิต 
การจดัการ และเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวสารกลายเป็นสินคา้ประเภทหน่ึง ตวัอยา่งธุรกิจชนิดน้ี เช่น 
การผลิตคอมพิวเตอร์ เคร่ืองโทรคมนาคม วิทย ุโทรทศัน์ การพิมพ ์โทรศพัท ์หนงัสือ  วารสาร เป็น
ตน้ ข่าวสารกลายเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ผูต้อ้งการใชข่้าวสารตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
ข่าวสารกลายเป็นแหล่งทุน และเป็นบ่อเกิดของการวา่จา้งแรงงาน   
 

ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อสังคมโลก 
1. ผลกระทบด้านสังคม 

การครอบโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองจากระบบส่ือสารไร้พรมแดน ท าให้เกิดการ
ครอบโลกทางวฒันธรรม อิทธิพลของวฒันธรรมและอ านาจของเศรษฐกิจจากประเทศท่ีพฒันาแลว้
ไดไ้หลบ่าเขา้สู่ประเทศอ่ืนอยา่งรุนแรง ก่อใหเ้กิดกระแสวฒันธรรมโลก ครอบง าทาง ความคิด การ
มองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเขา้ครอบคลุมเหนือวฒันธรรมประจ าชาติของแต่
ละประเทศ ผลท่ีตามมา คือ เกิดระบบผกูขาดแบบไร้พรมแดน  

หมู่บ้านโลก จากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ท า ใหส้ังคมโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บา้น เดียวกนั สมาชิกของหมู่บา้นคนใดท า
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อะไร ก็สามารถรับรู้ได ้ทัว่กนัทัว่โลก ส่ิงใดท่ีกระทบประเทศหน่ึงก็ยอ่มกระทบถึงประเทศอ่ืน ๆ 
ไปดว้ยอยา่งมิอาจ หลีกเล่ียงได ้ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนใดส่วนหน่ึงของโลกสามารถรับรู้ได้
อย่างฉับพลนั  จากผลกระทบด้านสังคมท่ีเกิดข้ึน  

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่  ซ่ึงมีขอ้มูลข่าวสารเขา้มามีบทบาทส าคญั ซ่ึงจะน ามาสู่

การเปล่ียนแปลงดา้นการผลิตสินคา้ จากการผลิตท่ีเหมือนกนัในปริมาณท่ีเป็นจ านวนมาก มาเป็น
การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาควบคุมในการผลิต โดยมีลกัษณะการใชง้านเฉพาะ ซ่ึง
ใชร้ะยะเวลาการผลิตสั้นกวา่ ส้ินเปลืองนอ้ยกวา่ จะเขา้มาแทนท่ี  

3.  ผลกระทบด้านการเมือง 
เกดิความรู้สึกท้องถิ่นนิยม กระแสโลกาภิวตัน์สร้างความรู้สึกทอ้งถ่ินนิยมแทนท่ี

อุดมการณ์ชาตินิยม เน่ืองจากประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนของตนไดอ้ยา่งรวดเร็วจากส่ือมวลชน ท าใหเ้กิดการปลุกจิตส านึกของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ให้รู้จกัเห็นคุณค่าอนุรักษ ์รักษา และหวงแหนทรัพยากรภายใน
ทอ้งถ่ินของตน พร้อมทั้ งตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาล
กลาง หากรัฐบาลกลางหวงัจะตกัตวงผลประโยชน์จากทอ้งถ่ิน
โดยไม่โปร่งใส ก็จะถูกต่อตา้นจาก ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงัท่ี
เราไดพ้บเห็นท่ีกลุ่ม ประชาชน ออกมาเรียกร้อง สิทธิ ความเสมอ
ภาคต่างๆ  

 

ส่ือในสายตาประชาชน 
คนท่ีมีส่ืออยู่ในมือ มกัจะถืออ านาจมากกว่าในสังคมปัจจุบนั  จะพบไดว้่าส่วนใหญ่

มกัจะเป็นความจริง  สมยัก่อนยงัไม่มีไมโครโฟน ไม่มีหนงัสือพิมพ ์วิทย ุทีวี อินเตอร์เน็ต คนท่ีเก่ง 
ๆ มีความรู้ก็ใชว้ิธี สอนคนอ่ืนให้รู้ตาม  ซ่ึงก็ใชเ้วลานานและสอนไดน้อ้ยคน เพราะช่องทางใน
การส่ือสารสู่สายตาประชาชนมีจ ากดั แต่ในยคุปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารยิง่มากข้ึนเท่าไหร่ คนท่ี
เป็นตน้แหล่งของการใหข้อ้มูลกย็ิง่มีความส าคญัมากข้ึนเท่านั้น 

ในยคุปัจจุบนัน้ี ช่องทางมีมากมาย อินเตอร์เน็ต  เวบ็ไซตม์ากมาย  บางเวบ็ไซดเ์ขียน
อะไรไปนิดหน่อยแต่มีคนเขา้ไปดูเป็นลา้นคนก็มี มากกว่าหนงัสือพิมพอี์ก จึงเห็นไดว้่าเจา้ของส่ือมี
อิทธิพลเร่ิมลดลง เพราะคนแต่ละคนสามารถเป็นเจา้ของช่องทางส่ือสารสู่ประชาชนดว้ยตวัเองได ้
โดยใชทุ้นไม่มาก ง่ายๆ แค่ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คก็สามารถสร้างวงส่ือสารของ
ตวัเองได ้ประเดน็ส าคญัอยูท่ี่ส่ิงท่ีน าเสนอวา่น่าสนใจแค่ไหน 

http://www.dmc.tv/search/ล้านคน
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คนบางคนเป็นประชาชนคนธรรมดา แต่มีน ้ าหนกัการพดูยิง่กว่าผูน้ าประเทศอีก เพราะ
พูดแลว้คนฟัง เน่ืองจากไดส้ั่งสมเครดิตจากการให้ขอ้มูลท่ีน่าสนใจไปเร่ือย ๆ ท าให้คนท่ีเป็น
เจ้าของส่ือมีความส าคญั ถา้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารในยุคตน้ ๆ  ส่ือหลกัก็จะมีเพียงแค่วิทยุ ทีวี 
หนงัสือพิมพ ์ท่ีเราคุน้เคยกนัมานาน เจา้ของส่ือจะมีบทบาทมากเพราะเป็นคนก าหนดว่า จะให้
ความคิดเห็นของใครผา่นส่ือตวัเองไปสู่สายตาประชาชน ฉะนั้นเจา้ของส่ือจึงมีอิทธิพล 

 

วธีิแนะน าการน าเสนอของส่ือต่าง ๆ  ให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไรบ้าง 
 เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก  แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ๆ เลย  ระหว่างส่ือกบัประชาชน

หรือสังคม ส่ือหลกั เช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ ์ อย่างไรเสียก็ยงัมีความส าคญัอยู่ แมว้่าจะมีส่ือ
ทางเลือกอ่ืนเกิดข้ึนมาอีกมากมายกต็าม เพราะยงัสามารถเขา้ถึงประชาชนจ านวนมากท่ีสุดอยู ่ถา้ส่ือ
หลกัน าเสนอเร่ืองราวใดไปในทิศทางร่วมกนั กมี็โอกาสจะชกัจูงประชาชนใหค้ลอ้ยตามไดสู้ง 

การเรียกร้องหาส่ือท่ีเป็นกลาง น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริงให้กบัประชาชน น่ีคือส่ิงท่ี 
ทุกสังคมตอ้งการ แต่ขณะเดียวกนั  ก็พบว่าส่ือก็คือการลงทุน
แบบหน่ึง เป็นธุรกิจอย่างหน่ึง จะท าข่าวอย่างไรให้ขายดี ก็
ตอ้งเอาใจตลาด เอาใจเจา้ของทุน เจา้ของส่ือ ผูส้นบัสนุนส่ือ
นั้น ๆ บางทีก็ตอ้งเอ้ือเฟ้ือกนั บางคร้ังก็มีผลประโยชน์
ทางออ้มช้ีน ามาจนท าให้ส่ือเกรงกลวัก็มี ส่ือก็ตอ้งให้ข่าว
ออกไปในทิศทางท่ีเอาใจผูมี้อ  านาจ เพื่อตัวเองจะได้ไม่
เดือดร้อน   หรือบางคร้ังก็มีอคติ เม่ือมีอคติส่ือก็จะเกิดเอน
เอียงไปมาและชักจูงให้สังคมเอียงตาม ส่ือจะตอ้งน าเสนอ
ความจริงของขอ้มูลอยา่งมีสีสนัและน่าสนใจ 

ในขณะเดียวกนั  ก็ข้ึนอยูก่บัคนในสังคมดว้ย ถา้คนในสังคมเป็นคนฉลาด รู้เท่าทนัส่ือ 
ส่ือก็หลอกไม่ไดง่้าย   ถา้คนในสังคมฉลาด ส่ือก็ไม่กลา้ลงข่าวแบบมัว่ ๆ เพราะจะท าให้ตวัเอง
เสียเครดิต ฉะนั้นส่ือจะตอ้งเอาใจประชาชนโดยการเสนอความจริง  เพราะประชาชนแสวงหา
ความจริง มนัจะส่งผลสะทอ้นซ่ึงกนัและกนั   ส่ือน าประชาชนดว้ย   ประชาชนน าส่ือดว้ย   ดงันั้น  
การแกไ้ขจะตอ้งปรับทั้ง  2 ส่วนไปพร้อมๆ กนั  

ส่ือจะต้องน าเสนอความจริงของข้อมูลอย่างมีสีสันและน่าสนใจ ผูน้ าจะต้องมี
ความสามารถในการน าสังคม น าส่ิงดี ๆ มาสู่สังคมอยา่งมีสีสันและน่าสนใจ พอมีคนน าก็จะมีคน
ตาม สังคมก็จะเร่ิมเปล่ียน และควรจะมีส่ือท่ีเป็นส่ือสีขาวดว้ย  ซ่ึงดูแลว้สบายใจ ไดส้าระ ได้
ประโยชน์ ไม่มีมลพิษทางใจ  เดก็ดูได ้ ผูใ้หญ่ดูดี ดูแลว้ฉลาด อยา่งน้ีจะเกิดประโยชน์มาก  
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การประเมินผล การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 

1. ประเมินจากความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละคน 
2. ประเมินจากกระบวนการกลุ่มในการน าเสนอประเดน็ข่าวแต่ละเร่ือง  การสรุป

หวัขอ้  และการน าเสนอขอ้มูล ของกลุ่ม 
3. ประเมินความสนใจของผูเ้รียนในกิจกรรมท่ีปฏิบติังาน และการร่วมอภิปราย 

ซกัถามสงัเกตพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร  และการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
4.  แบบประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์
 

ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 
 

 

วธีิการประเมิน  ให้ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรม (10  คะแนน) 
1. ความรู้เก่ียวกบัช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  
      (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

5. เจตคติต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์(2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง   ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์
วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่5 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง  ช่องทางการเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 

กจิกรรม   เปิดโลกกวา้งทางการศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้ช่องทางในการเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมตามความสนใจ

และความตอ้งการของตนเอง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกศึกษาหรือฝึกอบรมตามความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตามความตอ้งการ ความถนัด และน าไปใช้ในการ

พฒันาอาชีพได ้
 

แนวคดิ 
การพฒันาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   เกิดจากความตอ้งการในการศึกษาเรียนรู้

และพฒันาตนเองดว้ยวิธีต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การฝึกอบรมจากสถาบนัการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  ดงันั้น  หากผูใ้ชแ้รงงานรู้ช่องทางในการศึกษาหรือการฝึกอบรม
ท่ีตรงกบัความความถนัด ความสนใจ  ก็จะท าให้ไดค้วามรู้และน าความรู้ไปพฒันาตนเอง พฒันา
งานหรืออาชีพท่ีท าอยูใ่หดี้ข้ึน เพื่อสร้างรายและพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ให้ผูเ้รียนน าเสนอขอ้มูลท่ีได้รับมอบหมายในการหาช่องทางการศึกษา และการ
ฝึกอบรมท่ีตนเองตอ้งการและคน้หาได ้

2. วิทยากรสรุป และบรรยายใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 
4. มอบหมายภารกิจในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดรายไดเ้สริม 

 

อุปกรณ์/ ส่ือ    ใบความรู้  / ใบกิจกรรม 

เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. สังเกตพฤติกรรมและประเมินความรู้ระหวา่งการน าเสนอ 
3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู้  เร่ือง     ช่องทางการเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 
               
การฝึกอบรมกบัการศึกษาและการพฒันาบุคคล 

การศึกษา การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม ลว้นแต่มีลกัษณะท่ีส าคญั ๆ คลา้ยคลึงกนั 
และเก่ียวขอ้งกนัจนดูเหมือนจะแยกออกจากกนัไดย้าก แต่ความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างทั้ง
สามเร่ืองดงักล่าว จะช่วยท าให้สามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของกระบวนการฝึกอบรม ตลอดจน
บทบาทและหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบจดัการฝึกอบรมเพิ่มมากข้ึน 

การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ เพื่อให้บุคคลมี
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติในเร่ืองทัว่ ๆ ไป อยา่งกวา้ง ๆ โดยมุ่งเนน้การสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมดว้ยดี และสามารถปรับตวั ให้เขา้กบั สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็น
ส าคญั ถึงแมว้่า การศึกษายคุปัจจุบนัจะเนน้ใหค้วามส าคญัแก่ตวัผูเ้รียนเป็นหลกั ทั้งในดา้นของการ
จดั เน้ือหาการเรียนรู้ ระดบัความยากง่ายและเทคนิควิธีการเรียนรู้ เพื่อใหต้รงกบัความสนใจ ความ
ตอ้งการ ระดบัสติปัญญา และความสามารถของผูเ้รียนก็ตาม การศึกษาโดยทัว่ไป ก็ยงัคงเป็นการ
สนองความตอ้งการของบุคคล ในการ เตรียมพร้อม  หรือสร้างพื้นฐานในการเลือกอาชีพมากกว่า   
การมุ่งเน้นให้น าไปใชใ้นการปฏิบติังานใดงานหน่ึง นอกจากนั้น การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสามารถ
กระท าไดต้ลอดชีวิต ไม่จ ากดัระยะเวลาอีกดว้ย 

ส่วนค าว่า การพฒันาบุคคล นั้น นกัวิชาการดา้นการฝึกอบรมบางท่านเห็นว่าเกือบจะ
เป็นเร่ืองเดียวกนักบัการฝึกอบรม โดยกล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ 
ส าหรับบุคลากรระดบัปฏิบติัการ เพื่อใหส้ามารถท างานอยา่งใด อยา่งหน่ึงไดต้ามจุดประสงคเ์ฉพาะ
อยา่ง ในขณะท่ีการพฒันาบุคคลนั้น มุ่งเสริมสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองทัว่ๆไป อยา่งกวา้งๆ จึง
เป็นการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรระดบับริหารเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ บุคลากรทั้งสอง
ระดบัก็ตอ้งมีทั้งการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรรวมๆกนัไป เพียงแต่ว่าจะเนน้หนกัไปในทาง
ใดเท่านั้น 

การพฒันาบุคคล เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งมาก กล่าวคือ กิจกรรมใดท่ีจะ มีส่วน ท า
ใหพ้นกังานมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และทศันคติท่ีดีข้ึน สามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ียากข้ึน
และมีรับผิดชอบ ท่ีสูงข้ึน ในองคก์ารไดแ้ลว้ เรียกว่า เป็นการพฒันาบุคคลทั้งนั้น ซ่ึงหมายความ
รวมถึงการให้การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรม การสอนงาน หรือ การนิเทศงาน การสอนแนะ การ
ให้ค  าปรึกษาหารือ การมอบหมายหนา้ท่ีให้ท าเป็นคร้ังคราว การให้รักษาการแทน การโยกยา้ย
สับเปล่ียนหนา้ท่ีการงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานท่ีแปลกใหม่ หรือการไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ 
และประสบการณ์จาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากความหมายของการพฒันาบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหเ้ขา้ใจไดท้นัทีว่าการฝึกอบรม
เป็นเพียงวิธีการหน่ึง หรือ ส่วนหน่ึงของการพฒันาบุคคลเท่านั้น  เพราะการพฒันาบุคคลเป็นเร่ือง
ซ่ึงมีจุดประสงคแ์ละแนวคิดกวา้งขวางกว่าการฝึกอบรม ดงัท่ีมีผูนิ้ยามว่า การฝึกอบรม คือ “การ
พฒันาบุคลากรใหมี้ ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน จนกระทัง่เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติังานไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ” 

นอกจากนั้น การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคคลนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง 
เนน้ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของงานซ่ึงตวับุคคลนั้นปฏิบติัอยู ่หรือจะปฏิบติัต่อไปในระยะยาว 
เน้ือหาของเร่ืองท่ีฝึกอบรมอาจเป็น เร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการ ของตวับุคคลนั้นหรือไม่ก็ได ้แต่จะ
เป็นเร่ืองท่ีมุ่งเน้นให้ตรงกับงานท่ีก าลังปฏิบัติอยู่หรือก าลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบติั การ
ฝึกอบรม จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้ และส้ินสุดลงอย่างแน่นอน โดยมี
จุดประสงคใ์ห้เกิดการ เปล่ียนแปลง พฤติกรรม ซ่ึงสามารถประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติังานหรือ
ผลงาน หลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม ในขณะท่ีการศึกษา เป็นเร่ืองระยะยาว  และอาจประเมินไม่ได้
ในทนัที 

เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ อาจระบุความแตกต่างระหว่างการศึกษา 
การพฒันาบุคคล และการฝึกอบรม ไดด้งัน้ี 

 

ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างการศึกษา การพฒันาบุคคล และการฝึกอบรม 
 

หัวข้อในการเปรียบเทียบ การศึกษา การพฒันาบุคคล การฝึกอบรม 

1. .เป้าหมาย - เลือกอาชีพ 
- ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม
และสภาพแวดลอ้ม 

- เสริมสร้างคุณภาพและ 
ความกา้วหนา้ของบุคคล 

- เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังาน  

2. เน้ือหา - กวา้ง - ตรงกบัศกัยภาพ  
และงานในอนาคต 

- ตรงกบังานท่ีก าลงั 
ปฏิบติั หรือก าลงัจะได ้
รับมอบหมายใหป้ฏิบติั  

3. ตามความตอ้งการของ - บุคคล - หน่วยงานและบุคคล - งาน 
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ - ยาวและสามารถท า 

ไดเ้ร่ือยๆ ไม่ส้ินสุด  
- ใชเ้วลาตลอดอายงุาน 
- มองในระยะยาว  

- ใชร้ะยะเวลาจ ากดั 

5. วยั  - วยัเรียน -วยัท างาน - วยัท างาน 
6. ความเส่ียง(ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค)์ - ปานกลาง - สูง -ต ่า 
7. การประเมินผล ดูจาก - การปฏิบติังานใน

อนาคต 
- เกือบจะท าการประเมิน
ไม่ไดเ้พราะมีตวัแปรจาก
สภาพแวดลอ้มจ านวนมาก 
ยากแก่การควบคุม 

- จากพฤติกรรมในการ 
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี  
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ตามท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดในส่วนของการศึกษา การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
อาจสรุปความแตกต่างของทั้ง 3 ค า อยา่งสั้น ๆ ไดแ้ก่  การศึกษา  เนน้ท่ีตวับุคคล   การฝึกอบรม  
เนน้ถึงการท าใหส้ามารถท างานท่ีตอ้งการได ้ และการพฒันา เนน้ท่ีองคก์าร เพื่อใหต้รงกบันโยบาย 
เป้าหมาย ขององคก์ารท่ีสงักดั 

 

การฝึกอบรมกบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่   
ในการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคคลนั้น ผูจ้ดัจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะ

ธรรมชาติในกระบวนการ เรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นพื้นฐานเสียก่อน จึงจะมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกต่าง ๆ ในการด าเนินการตาม กระบวนการ บริหารงานฝึกอบรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
และก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ ผูเ้ขา้อบรมไดต้รงกบั วตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรมมากข้ึน   

การฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์อย่างใกลช้ิดกับการเรียนรู้ เน่ืองจากการฝึกอบรม
เป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงมุ่งก่อใหเ้กิด การเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้ง
ถาวร อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ ปฏิบติัท่ีมี  การเน้นย  ้าบ่อย ๆ  โดยท่ีผลของการเรียนรู้อาจ 
ไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรง แต่อาจตรวจสอบไดจ้ากผลของการกระท า หรือผลงานของผูเ้รียน 
นกัจิตวิทยาไดท้ าการวิจยัคน้ควา้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ไวม้ากมาย ลว้นแต่เห็นว่าการเรียนรู้ของ 
ผูใ้หญ่แตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก เร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
อาจพอสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และ ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ต่อเม่ือเขาตอ้งการจะเรียน 
เน่ืองจากผูใ้หญ่นั้นเขา้ใจตนเอง และรู้วา่ตนเองมีความรับผดิชอบต่อผลของการตดัสินใจของตนเอง
ได ้ก่อนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ มกัตอ้งการจะรู้ว่า เพราะเหตุใดหรือท าไมเขาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ เขา
จะไดรั้บ ประโยชน์อะไร จากการเรียนรู้ และจะสูญเสีย ประโยชน์อะไรบา้งถา้ไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิง
เหล่านั้น ผูใ้หญ่จึงมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการเรียนรู้และพึงพอใจ มากกว่า จะให้
ผูอ่ื้นมาก าหนดให ้และมกัมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตนเองมากกวา่แรงจูงใจภายนอก 

2. ลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่   ในกระบวนการเรียนรู้  ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นอยา่งมาก
ท่ีจะช้ีน าตนเองมากกว่าจะให้ผูส้อน มาช้ีน าหรือควบคุมเขา นั่นคือ ผูใ้หญ่อยากท่ีจะเรียนรู้ดว้ย
ตนเองมากกวา่ และดว้ยการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นการแนะแนวมากกว่า การสอน ดงันั้น บทบาทของ 
ผูส้อนควรจะเป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนในกระบวนการคน้หาความจริง หรือท่ีเรียกว่าผู ้
อ  านวย ความสะดวก ในการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะเป็นผู ้ถ่ายทอดความรู้ของตนไปยงัผู ้เ รียน 
นอกจากนั้น บทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกในการ เรียนรู้ควรจะตอ้งเป็นผูส้ร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ ดว้ยการยอมรับฟังและยอมรับในการแสดงออก ทศันคติและความรู้สึกนึกคิด  เก่ียวกบั
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เน้ือหาสาระของวิชาท่ีเรียนของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของ
แต่ละคนและของกลุ่ม ท าหนา้ท่ีจดัหาและจดัการทรัพยากรในการเรียนรู้  หรืออาจเป็นแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ท่ียดืหยุน่เสียเอง 

3. บทบาทของประสบการณ์ของผูเ้รียน  ประสบการณ์ชีวิตมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ ขอ้แตกต่างในการเรียนรู้ท่ีส าคญัระหว่างผูใ้หญ่กับเด็กอย่างหน่ึงก็คือ ผูใ้หญ่มี
ประสบการณ์มากกวา่ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ทั้งน้ี เพราะวิธีการเรียนรู้เบ้ืองตน้ของผูใ้หญ่ 
คือ การวิเคราะห์และคน้หา ความจริงจากประสบการณ์ ซ่ึงนกัจิตวิทยาบางคนเช่ือว่า หากเขารับรู้
วา่  ส่ิงท่ีเขาเรียนรู้นั้นมีส่วนช่วยรักษา หรือเสริมสร้าง ประสบการณ์ภายในตวัเขา ผูใ้หญ่ก็จะเรียนรู้
ไดม้ากข้ึน แต่ถา้หากกิจกรรมใดหรือประสบการณ์ใด จะท าใหมี้การเปล่ียนแปลง โครงสร้างภายใน
ของเขา ผูใ้หญ่กมี็แนวโนม้ท่ีจะต่อตา้นโดยการปฏิเสธหรือบิดเบือนกิจกรรมหรือประสบการณ์นั้น ๆ 

นอกจากนั้น ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูใ้หญ่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะยิง่อายมุากข้ึน ประสบการณ์ของ ผูใ้หญ่ก็ยิง่จะแตกต่างมากยิง่ข้ึน ดงันั้น การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ จึงควรจะค านึงถึงทั้งในดา้นของความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผูใ้หญ่ และ
ควรจะอาศยัขอ้ดีของการมีประสบการณ์ของผูใ้หญ่ และท าใหป้ระสบการณ์นั้นมีคุณค่าโดยการ ใช้
เทคนิคฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงเนน้การเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ ท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส 
ผสมผสานความรู้ใหม่กบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ท าให้การเรียนรู้ท่ีไดรั้บใหม่นั้นมีความหมาย
เพิ่มเติมข้ึนอีก อาทิเช่น วิธีการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการแกปั้ญหา กรณีศึกษา และเทคนิคการ
ฝึกอบรมโดยอาศยักระบวนการกลุ่มต่างๆ 

4. แนวโนม้ในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่   การเรียนรู้จะมุ่งไปท่ีชีวิตประจ าวนัหรือเนน้ท่ี
งาน หรือการ แกปั้ญหาเสียมากกว่า นัน่คือ ผูใ้หญ่จะยอมรับและสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ของเขา 
หากเขาเช่ือและเห็นว่า การเรียนรู้นั้น ๆ จะช่วยให้เขาท างานไดด้ีข้ึน หรือช่วยแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนัของเขา ดงันั้น การจดัหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน ผูใ้หญ่จึงควรจะอาศยั
สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวัของเขา และเป็นการเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการ
แกปั้ญหา ในชีวิตจริงของเขาดว้ย 

5. บรรยากาศในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้กว่าในบรรยากาศท่ีมี
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจดัแสงสว่าง และ อุณหภูมิของห้องให้
พอเหมาะ มีการจดัท่ีนัง่ท่ีเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียน
ด้วยกันได้สะดวก และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิด และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน มีความเคารพซ่ึงกนั และกนั มีอิสรภาพและการสนบัสนุน
ให้มีการแสดงออก และมีความเป็นกนัเอง มากกว่าบงัคบัดว้ยระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ผูใ้หญ่ก็จะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 236 

ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดม้ากกว่า ตรงกนัขา้ม หากผูใ้หญ่ตกอยู่ในส่ิงแวดลอ้มหรือ
สถานการณ์ที่ขมขู่ เขาก็มกัจะยืนหยดั ไม่ยอมยืดหยุ่น หรือไม่ยอมปรับตนเองให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มนั้น แต่ถา้หากเขารู้สึกว่าอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เขาจะยอมรับ และปรับ
ตนเองใหเ้ขา้กบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ได ้  

จากลกัษณะและธรรมชาติในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้มีผูส้รุปถึง
หลกัส าคญัในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวส้ั้น ๆ  ดงัน้ี  คือ 

1. ผูใ้หญ่จะเรียนเม่ือเขาตอ้งการจะเรียน 
2. ผูใ้หญ่จะเรียนเฉพาะส่ิงท่ีเขามีความรู้สึกว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งเรียน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เรียนเพื่อน าไปปฏิบติั 
3. ผูใ้หญ่เรียนรู้โดยการกระท าไดด้ีกว่า การสอนผูใ้หญ่จึงควรใชว้ิธีการหลายๆ 

อยา่งรวมทั้งใหล้งมือกระท าดว้ย 
4. จุดศูนยก์ลางในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่อยูท่ี่ปัญหา และปัญหาเหล่านั้นจะตอ้งเป็นจริง 
5. ประสบการณ์มีผลกระทบกระเทือนต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ง

คุณและโทษต่อการเรียนรู้ 
6. ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งดียิ่งในบรรยากาศแวดลอ้มที่เป็นกนัเอง ไม่ใช่รู้สึกถูก

บงัคบัโดยระเบียบกฎเกณฑ ์
7. ผูใ้หญ่ต้องการการแนะแนวไม่ใช่การสอน และต้องการการวดัผลด้วยตนเอง 

มากกวา่การใหค้ะแนน 
นอกจากนั้น บทบาทท่ีส าคญัของผูส้อน วิทยากร หรือผูอ้  านวยความสะดวก  
ในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ซ่ึงจ าเป็นท่ีผูรั้บผดิชอบจดัการฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ใจและพยายาม

ด าเนินการต่างๆในการจดัฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกนัดว้ยนั้น อาจสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูส้อนจะตอ้งยอมรับว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีคุณค่า และจะตอ้งเคารพในความรู้สึกนึก

คิดและความเห็น ตลอดจน ประสบการณ์ของเขาดว้ย 
2. ผูส้อนควรพยายามท าให้ผูเ้รียนตระหนักดว้ยตวัเองว่ามีความจ าเป็นท่ีเขาจะตอ้ง

ปรับพฤติกรรม (ทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ และทศันคติ) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดว้ย
การเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และอาจประสบปัญหาอย่างใดบา้ง อนัเน่ืองมาจากการขาด
พฤติกรรม  ท่ีมุ่งหวงัดงักล่าว 

3. ควรจดัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหส้ะดวกสบาย (เช่น ท่ีนัง่ อุณหภูมิ แสงสว่าง การ
ถ่ายเทอากาศ ฯลฯ ) รวมทั้งเอ้ือต่อการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองไดส้ะดวกอีกดว้ย ( เช่น 
ไม่ควรจดัใหมี้การนัง่ขา้งหนา้ขา้งหลงัซ่ึงกนัและกนั)  
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4. ผูส้อนจะตอ้งแสวงหาวิธีการท่ีจะแสวงหาความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั
เพี่อสร้าง ความรู้สึกไวเ้น้ือเช่ือใจ และความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยการยัว่ยุหรือ
สนบัสนุนให้มีกิจกรรมท่ีตอ้งมีการให้ ความร่วมมือร่วมใจกนัและกนั และในขณะเดียวกนัควร
พยายามหลีกเล่ียงการแข่งขนั และการใชว้ิจารณญาณตดัสินวา่อะไรควรไม่ควรอีกดว้ย 

5. หากเป็นไปได ้ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
5.1 การพิจารณาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร ของผูส้อน และของเน้ือหาวิชาดว้ย 
5.2 การพิจารณาทางเลือกในการก าหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง

การเลือกวสัดุอุปกรณ์ และวิธีการเรียนการสอน 
5.3 การพิจารณาก าหนดมาตรการหรือเกณฑ์การเรียนการสอนซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกนั รวมทั้งร่วมกนัก าหนด เคร่ืองมือและวิธีการวดัผลความกา้วหนา้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวต้ั้งแต่แรกดว้ย 

6. ผูส้อนจะตอ้งช่วยผูเ้รียนให้รู้จกัพฒันาขั้นตอนและวิธีการในการประเมินตนเอง
ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
 

ความหมายของการฝึกอบรม 
มีผูใ้ห้ค  านิยามความหมายของการฝึกอบรมไวอ้ย่างมากมาย ข้ึนอยู่กับว่ามอง

การฝึกอบรมจากแนวคิดใด เช่น 
การฝึกอบรม คือ “การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 

และทศันคติในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อช่วยให้การปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ในปัจจุบนัและ
อนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ..ไม่วา่การฝึกอบรม จะมีข้ึนท่ีใดก็ตามวตัถุประสงค์
ก็คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังาน หรือเพิ่มขีดความสามารถในการจดัรูปของ
องคก์าร..” 

ในระยะหลงั การฝึกอบรมมกัจะมองในเชิงของกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
อนัสืบเน่ืองมาจากเรียนรู้ การฝึก อบรมจึงหมายถึง “กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมี
ระบบ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถท่ีจ าเป็น และมีทศันคติท่ีดีส าหรับการ
ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น”   และการฝึกอบรม คือ “กระบวนการ
ในอนัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และความช านาญ ในเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใด และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว”้    

จะเห็นไดว้่า   ความหมายของการฝึกอบรมมีมากมาย ข้ึนอยูก่บัว่าจะพิจารณาจากแนวคิด 
ใดท่ีเก่ียวกบั การฝึกอบรม ทั้งน้ี มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม ดงัต่อไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพฒันาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ใหก้บัองคก์ารหรือหน่วยงานไดเ้พียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถและทศันคติท่ี
มีต่องานของบุคลากรผูรั้บผิดชอบจดัการฝึกอบรมเป็นส าคญั หากจะให้สามารถ ปฏิบติังานดา้นการ
บริหารงานฝึกอบรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
กระบวนการฝึกอบรม และหลกัการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแลว้ ผูรั้บผิดชอบงาน
ฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง เช่น  สังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจดัการซ่ึงจะช่วยเอ้ืออ านวยให้สามารถ 
ก าหนดหลกัสูตร และโครงการฝึกอบรมได้ง่ายข้ึน มีความรู้เก่ียวกับหลกัการบริหารบุคคลและ
การพฒันาบุคคลด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเขา้ใจถึงหลกัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิต่อผูเ้ขา้อบรมไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจน เขา้ใจถึง
หลกัการวิจยัทางสังคมศาสตร์อยู่บา้งพอท่ีจะสามารถท าการส ารวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น ในการบริหารงาน ฝึกอบรมได ้นอกจากนั้น ผูด้  าเนินการฝึกอบรมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ความสามารถในการส่ือสาร ทั้งดา้นการเขียนและการพดูในท่ีชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
เพื่อให้สามารถติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม และประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ย 

นอกจากการมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดังกล่าวขา้งต้นน้ีแลว้ ทัศนคติของ
ผูรั้บผิดชอบงานฝึกอบรม ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผล กระทบต่อการด าเนินงานฝึกอบรมอีกด้วย 
กล่าวคือ ผูรั้บผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะตอ้งเป็นผูท่ี้เห็น ความส าคญัของการฝึกอบรม  ต่อการ
พฒันาบุคลากร มีความเห็นสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
รวมทั้งควรจะตอ้งมีความเชื่อว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยในการพฒันา
บุคลากร และน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารได ้ทศันคติเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือเขามีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการบริหารงานฝึกอบรม ตลอดจนเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม ควรรู้ดงักล่าวไวข้า้งตน้นัน่เอง ดงันั้น เพื่อปูพื้นฐานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการ
ฝึกอบรม จึงจะขอเร่ิมตน้คู่มือการจดัโครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรดว้ยการกล่าวถึง
แนวคิดและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรเสียก่อน 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง  ช่องทางการเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 

 
ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 

 
 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาความรู้ของตนเอง ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัช่องทางในการแสวงหาความรู้  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง ช่องทางการเขา้รับการศึกษาฝึกอบรมตาม
ความสนใจ  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. เจตคติต่อการพฒันาตนเอง (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........... 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง   ช่องทางการเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 

วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่6  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การศึกษาเพือ่การมีรายได้เสริม 

กจิกรรม     เรียนอะไรมีรายไดเ้สริม 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ช่องทางการศึกษาเพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองนอกเหนือจาก

รายไดห้ลงัจากงานประจ า 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

 

แนวคดิ 
ในภาวการณ์ปัจจุบนักลุ่มผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่มีรายรับจากการท างานแต่มกัไม่

เพียงพอต่อภาระการใชจ่้ายประจ าวนั  เน่ืองจากค่าครองชีพสูงข้ึน  ดงันั้น  หากผูใ้ชแ้รงงานไดมี้
ศึกษาวิชาชีพ หรือมีช่องทางประกอบอาชีพเสริมจากรายไดห้ลกัท่ีท าอยู ่  ก็จะท าให้มีรายไดเ้สริม
สามารถจะเหลือเงินออมไวส้ าหรับสร้างครอบครัวใหมี้หลกัฐานมัน่คงข้ึน 
 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
1. วิทยากรสนทนากับผูเ้รียนเก่ียวกับการประกอบอาชีพของตนเองในปัจจุบนัว่า

ประกอบอาชีพอะไรบา้งและมีรายไดต่้อเดือนเท่าไร เพียงพอกบัรายจ่ายหรือไม่ และมีหลกัการ
บริหารจดัการอยา่งไรใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้

2. เชิญวิทยากรอาชีพจากสถาบนัฝึกอบรมอาชีพบรรยายเกี่ยวกบัการศึกษาอาชีพ
หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีสอน รวมทั้งแนะแนวอาชีพ ตลาด/แหล่งสร้างรายไดแ้ละการจดัท าแผนประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายไดเ้สริม  

3. อภิปราย ซกัถาม สรุปแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างรายไดเ้สริมของผูใ้ชแ้รงงาน  
 

อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. เอกสารแผน่ปลิว/แผน่พบั ประชาสมัพนัธ์การเรียนอาชีพ 
2. วิทยากรจากสถาบนัฝึกอบรมอาชีพ 
3. ส่ือวีดีทศัน ์
4. ใบความรู้   
5. ใบกิจกรรม 
6. ใบงาน 
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เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งการบรรยาย  ความสนใจ การซกัถามขอ้มูล 
3. ประเมินจากแผนการประกอบอาชีพและรายไดเ้สริมของแต่ละคน  
4. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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ใบกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและจากวิทยากรบรรยาย จดัท าแผนการ
ประกอบอาชีพเสริมท่ีจะสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหก้บัผูเ้รียน 
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ใบงาน 

แผนการพฒันาการประกอบอาชีพ และการมีรายได้เสริม 
 

1. ช่ือโครงการอาชีพ          
2. ช่ือผูรั้บผดิชอบโครงการ (ลงช่ือ)         
             
3. ท่ีปรึกษา 1.            
 2.            
 
4. หลกัการและเหตุผล.         
            
             
5. วตัถุประสงค ์          
            
             
6. เป้าหมาย 
     ดา้นปริมาณ          
             
    ดา้นคุณภาพ          
            
             
7.  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
 การเตรียมการ        
            
             
 การด าเนินงาน         
             
8.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ         
9. สถานท่ีประกอบการ          
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10. รูปแบบผลิตภณัฑ/์บริการ 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ลกัษณะเด่น 
1.   
2.   
3.   

1.   
2.   
3.   

11. การวางแผนบริหารจดัการ 
       แผนการผลิต         
             
        แผนบริหารจดัการ         
             
      แผนการตลาด         
             
12. ประมาณการตน้ทุนการผลิตและการก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ตน้ทุน ราคาขาย ราคาขายของคู่แข่ง (ถา้มี) 
1.   
2.   
3.   

1.   
2.   
3.   

1.   
2.   
3.   

1.   
2.   
3.   

 

13. ประมาณการรายรับและรายจ่ายในการประกอบอาชีพต่อเดือน 
 

รายรับ บาท ราคาจ่าย บาท 
จากยอดขาย 
จากรายไดอ่ื้น 
 

  
  
  
  
  
  
  

ค่าเช่าสถานท่ี 
ค่าวตัถุดิบ/วสัดุเพื่อผลิต 
ค่าแรงงาน 
ค่าสาธารณูปโภค                
(ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท)์ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
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14. ทรัพยากร/งบประมาณ         
       ทรัพยากร           
             
       งบประมาณ          
             

15. แผนการปฏิบติังาน 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

              
              
              

 

16. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 16.1             
 16.2             
 16.3             
17.  การประเมินผล (ตนเองของผูเ้รียน) 
             
             
 
 

(ลงช่ือ)                                     ผูเ้สนอโครงการ 
(                                   )         

  วนัท่ี       เดือน                   พ.ศ.                
 
ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
            
                                           

(ลงช่ือ)                                     อาจารยท่ี์ปรึกษา 
(                                   )         

  วนัท่ี       เดือน                   พ.ศ.                
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                                                         ใบความรู้ 
 

เงินเดือน  คือรายไดห้ลกัของผูใ้ชแ้รงงาน  บางคนอาจมีรายไดเ้พิ่มเติมจากการท างาน
นอกเวลาในที่ท างาน  ในขณะที่บางคนท างานพิเศษหลงัเลิกงานถึงค ่า  หรือบางคนอาจจะเลย 
เท่ียงคืนไปดว้ยซ ้ าไป  แต่คนอีกกลุ่มหน่ึงก็เลือกท่ีจะหารายไดเ้สริมมาใชจ่้ายเพื่อให้เพียงพอกบัค่า
ครองชีพท่ีสูงข้ึน  ๆ  ดว้ยการไปเรียนรู้วิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อหารายไดเ้สริมนอกเหนือจากเงินเดือนท่ี
ไดรั้บแต่ละเดือน 

วิธีการในการหารายไดเ้สริมนั้นมีมากมาย  บางวิธีอาจจะเหมาะกบับางคน ข้ึนอยูก่บัว่า
ใครถนัดแบบไหน  แต่ไม่ว่าจะท างานหนักหรือหารายไดเ้สริมอย่างไร  ลึก ๆ แลว้เกือบทุกคนท่ี
ตอ้งการความเป็นอิสระของตวัเองในการท่ีจะเลือกว่าจะท างานนั้นหรือไม่  ดงันั้น  หากเราไดมี้
โอกาสเลือกงานท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัตนเองท่ีเหมาะสมแลว้  การท างานแมห้นกัเพียงใดก็คงจะ
ท าให้มนุษยเ์งินเดือนส่วนใหญ่มีความสุขความเหน็ดเหน่ือยบนอิสรภาพของตนเองมากกว่า                
“ ความส าเร็จมกัมาพร้อมกับค าว่า ลงมือท า ”  “ คนท่ีประสบความส าเร็จมกัคิดน าผูอ่ื้นเสมอ  
บางคร้ังเขาอาจเคยพลาดแต่เขาไม่ถอย ” 

 

การตัดสินใจเลอืกอาชีพ  
การตดัสินใจเลือกอาชีพ นบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย ์อาจกล่าวไดว้่า              

“ งานคือชีวิต ” ดงันั้น ในการเลือกอาชีพจ าเป็นตอ้งมีการเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนชีวิตดา้นอาชีพ 
ตั้งแต่วยัเรียน ซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้วลานานมาก และใชค้วามพยายามอยา่งมาก 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกคุ็ม้ค่า 
 

จะทราบได้อย่างไรว่าอาชีพไหนเหมาะสมกบัท่าน  
คนเรามีความถนดั ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกนั บางคน

เหมาะท่ีจะ ท างานดา้นหัตถกรรม บางคนเหมาะสมท่ีจะท างาน เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล หรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้น วิทยาศาสตร์ ส่วนบางคนอาจจะเหมาะสมท่ีจะท างานเก่ียวกบัการสอนดนตรี การ
ช่วยเหลือติดต่อ ประชาชน เหล่าน้ีเป็นตน้ แต่ละคนมีพรสวรรคไ์ม่เหมือนกนั ไม่สามารถท างาน
ชนิดเดียวกนัไดห้มด ทุก คน ขอ้ส าคญัก็คือ ท่านตอ้งรู้จกัตวัเอง และรู้จกังานอาชีพต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง รวมทั้งพิจารณา ดู ว่ามีงานอะไรบา้งท่ีท่านชอบและสนใจมากท่ีสุด และงานนั้นๆ 
เหมาะสมกบัอุปนิสยัและบุคลิกลกัษณะ ของท่านหรือไม่ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัญหาก่อนตัดสินใจเลอืกอาชีพของนักเรียนหรือผู้สมัครงาน 
1. ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการประกอบอาชีพต่างๆ ขาดทกัษะและรายละเอียด

ขอ้มูล เก่ียวกับโลก อาชีพ เช่น ลักษณะของงานอาชีพ กระบวนการท างานในงานอาชีพนั้ น  
ความกา้วหนา้ในอาชีพการ ท างาน และความตอ้งการของตลาดแรงงานในงานสาขาอาชีพ นั้น ๆ 

2. ตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษา แนะน า แนะแนวอาชีพ แนะแนว
การศึกษาต่อ และการเตรียมตวัก่อนเขา้สู่ ตลาดแรงงาน 

3. ตอ้งรู้ขีดความสามารถ สติปัญญา ความถนดั ความสนใจ และความ  พร้อมในการ
เลือกประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 

4. ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลตั้งแต่การเลือกเรียนต่อหรือศึกษา
เพิ่มเติมในสาขา วิชาท่ีใชเ้งินทุนจ านวนนอ้ย และเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจน การฝึกพฒันา ฝีมือตนเองเพิ่มเติมเพื่อใหคุ้ณลกัษณะเด่น ในการสมคัรงาน 

 

ส่ิงส าคญัในการตัดสินใจเลอืกอาชีพ  ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
ประการที่ 1 : ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ขอ้มูลดา้นอาชีพเป็นขอ้มูลท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง

มาก ซ่ึงขอบข่ายของขอ้มูลดา้นอาชีพพอสรุปไดด้งัน้ี 
1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการผูท้  างานในดา้นต่าง ๆ 

ในปัจจุบนั และการพยากรณ์ท่ีจะมีความ ตอ้งการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในอนาคต 
2. ลกัษณะงาน  งานท่ีจะตอ้งท าเป็นประจ ามีลกัษณะอยา่งไร ผูท้  างานจะตอ้งท าอะไรบา้ง 

เป็นงานท่ีท าให้เกิด ความเพลิดเพลินหรือก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย งาน ใหญ่หรืองานเลก็ มีความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัหรือไม่ ตอ้ง เก่ียวขอ้งกบัตวัเลข ส่ิงของ หรือคน ตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์มาก
หรือไม่ ตอ้งนัง่ท างาน ยนืท างาน ตอ้งเดิน ทางหรือไม่ 

3. สภาพแวดล้อมของงาน  ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน 
เยน็ ช้ืน แห้ง เปียก ฝุ่ นละออง สกปรก เสียงดงั ในอาคาร กลางแจง้ ในโรงงาน มีสารพิษ มีสาร 
กมัมนัตภาพรังสี มีความขดัแยง้ เป็นตน้ 

4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  อายุ ไดมี้การก าหนดช่วงอายุในการท างานและ
เกษียณไวอ้ยา่งไร  เพศ อาชีพนั้น ๆ โดยทัว่ไปเป็นอาชีพส าหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรือให ้
โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย หรือใหโ้อกาสแก่เพศใดเพศหน่ึงมากกวา่ 

5. การเข้าประกอบอาชีพ   การเขา้ประกอบอาชีพตอ้งมีวิธีการอยา่งไร โดยการสมคัร
งานกบันายจา้งดว้ยตนเองตอ้งมีการสอบสัมภาษณ์หรือตอ้งสอบขอ้เขียนดว้ย ถา้เป็นการ ประกอบ
อาชีพอิสระตอ้งใชทุ้นทรัพยเ์พื่อด าเนินกิจการมากนอ้ยเพียงใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. รายได้  อาชีพนั้น ๆ จะมีรายไดเ้ป็นวนั สปัดาห์ เดือน ปี โดยเฉล่ียแลว้เป็นเงินเท่าใด 
7. ความก้าวหน้า อาชีพนั้น ๆ จะมีความกา้วหน้าเพียงใด จะตอ้งมีการศึกษาอบรม

เพิ่มเติม มีความสามารถหรือประสบการณ์อยา่งไรจึงจะไดเ้ล่ือนขั้นมากนอ้ยเพียงใด การประกอบ
อาชีพเดิมน าไปสู่อาชีพใหม่หรือไม่ 

8. การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ  มีผูป้ระกอบอาชีพมากนอ้ยเพียงใดและกระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศหรือมีอยูเ่พียงบางจงัหวดั ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ผูป้ระกอบอาชีพท่ีใดก็ไดห้รือจะตอ้ง 
อยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ 

9. ข้อดีและข้อเสีย  อาชีพแต่ละอยา่งย่อมมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ข้ึนอยู่กบัความพอใจ
และความตอ้งการของผูป้ระกอบอาชีพของแต่ละคน บางงานอาจมีการท างานล่วงเวลา ท างานในวนั 
วนัหยดุ และการเดินทางไปปฏิบติัในทอ้งท่ีอ่ืน ๆ งานบางอาชีพมีความมัน่คงกวา่งานอาชีพอ่ืน ฯลฯ  

 ประการที ่2 : ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกีย่วกบัโครงสร้างของค่านิยม 

- ความสนใจ 
- บุคลิกภาพ 
- สติปัญญา  
- ความถนดั  
- ทกัษะ  
- ความสัมฤทธิผล  
- ประสบการณ์ 
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผล 
- ความรับผดิชอบ 
- ความอุตสาหะ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความอบอุ่น 
- ระดบัการกลา้เส่ียง 
- ความเป็นคนเปิดเผย 
- ความไม่ยดืหยุน่ 
- ความแกร่งของจิตใจ 

- ค่านิยมทัว่ ๆ ไป 
- ค่านิยมทางการงาน         
- จุดมุ่งหมายชีวติ 
- จุดมุ่งหมายทางอาชีพ 
- การรับรู้เกียรติและช่ือเสียงของอาชีพ 
- ทศันคติต่ออาชีพต่าง ๆ 
- ความเขา้ใจอาชีพท่ีเก่ียวกบัคน/ขอ้มูล 
- จริยธรรมในการท างาน 
- การใชเ้วลาวา่ง 
- ความตอ้งการเปล่ียนแปลง 
- ความตอ้งการกฎเกณฑ ์

- ความตอ้งการสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 
- ความตอ้งการอ านาจ 
- ความมัน่คง 
- ความปลอดภยั 
- การท างานใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้น  
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ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกีย่วกบัโครงสร้างของค่านิยม 

- ความรู้สึกเก่ียวกบัคุณค่าแห่งตน 
- ความสามารถในการตดัสินใจ 
- วฒิุภาวะทางอาชีพ 
- เพศ /อาย ุ
- เช้ือชาติ-  
- สุขภาพ 

- ฯลฯ 

 
สรุปข้อแนะน าก่อนตัดสินใจเลอืกอาชีพ 

1. ผูต้ ัดสินใจเลือกอาชีพควรรู้จักตนเองให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในด้านอุปนิสัย 
ความรู้ ความถนดั ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกลกัษณะ สุขภาพ นิสัย ทศันคติเก่ียวกบัอาชีพ
นั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ 

2. ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของงานอาชีพ ค่าจ้าง 
สวสัดิการ ความกา้วหนา้ และความมัน่คงของงาน ตลอดจนความตอ้งการ ของตลาดแรงงาน ฯลฯ 

 

การรับงานไปท าทีบ้่าน 
 ในปัจจุบนัการรับงานไปท าท่ีบา้นท่ีอยูก่ระจดักระจายทัว่ประเทศ ทั้งในเขตเมืองและ

ชนบท มีลกัษณะการท างานเป็นระบบมากข้ึน จ านวนผูรั้บงานก็มี การขยายตวัเพิ่มข้ึนดว้ย 
โดยเฉพาะภายหลงัท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือกลางปี 2540 ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตหลาย
ประเภทจ าเป็นตอ้งปรับโครง สร้างการผลิตใหม่ โดยการปรับลดขนาดกิจการลง ส่งผลให้มี
สถานประกอบการขนาดเล็กเพิ่มข้ึน และพบว่าสถานประกอบการขนาดเลก็จะมีการรับช่วง การ
ผลิตมาท าเป็นทอดๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใชแ้รงงานตามหมู่บา้นหรือชุมชนต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่  
“ระบบการรับงานไปท าท่ีบา้น” ท่ีโตข้ึน  
 

ความหมายของการรับงานไปท าทีบ้่าน 
1. ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น หมายความว่า บุคคลซ่ึงรับงานจากเจา้ของงานหรือผูซ่ึ้งรับมอบ

งานจากเจา้ของงาน ไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปส่ิงของตามท่ีไดต้กลงกนัในบา้นของ
ตนเอง หรือสถานท่ีท่ีมิใช่สถานประกอบกิจการของเจา้ของงานหรือผูซ่ึ้งรับมอบงานจาก เจา้ของงาน 
เพื่อรับค่าจา้ง                                                       

2. กลุ่มผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น หมายความวา่ ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้นท่ีรวมตวักนัไม่ต ่ากวา่หา้คน
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับ งานประเภทเดียวกนัไปท าท่ีบา้น 
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ลกัษณะและประเภทของการรับงานไปท าที่ บ้าน 
 ลกัษณะของการรับงานไปท าท่ีบา้น เป็นงานท่ีไม่ใชเ้ทคโนโลยซีบัซอ้นในการผลิต มีการตดั

ขั้นตอนบางขั้นตอน หรือช้ินส่วนของงานบางช้ินไปท าการ ผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลกัษณะงานท่ีส่งให้
ท าเป็นงานท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย เป็นงานท่ีใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน มกัใชแ้รงงานคนท าการผลิต
มากกว่าใช ้เคร่ืองจกัร ส าหรับประเภทของการรับงานไปท าท่ีบา้น มีทั้งประเภทงานท่ีผลิตหรือ
ประกอบข้ึนเพื่อใชภ้ายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การท ากระเป๋า รองเทา้ วิกผม ตดัเยบ็
เส้ือผา้ส าเร็จรูป ดอกไมป้ระดิษฐ ์เจียระไนพลอย และประกอบเคร่ือง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 
 

การส่งเสริมและพฒันาผู้รับงานไปท า ที่บ้าน 
 เพื่อให้การส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบา้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยืน กวา้งขวางและ

ครอบคลุมทุก จงัหวดั กรมการจดัหางานจึงไดจ้ดัตั้งส านกังานทะเบียนผูรั้บงานไปท าท่ีบา้นข้ึน ณ 
ส านกัจดัหางานกรุงเทพ ทุกแห่ง และส านกังานจดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดั เพื่อ ท าหนา้ท่ีในการ
พิจารณาจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่ม ผู ้รับงานไปท าท่ีบา้น ใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการรับงานไป
ท าท่ีบา้นต่อผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น และ กลุ่ม ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น ส่งเสริมและพฒันาการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างความมัน่คงในการท างาน และพฒันาทกัษะ ฝีมือของผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การศึกษาเพือ่การมีรายได้เสริม   
ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 

 
 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาการประกอบอาชีพเพื่อมีรายไดเ้สริม ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาการประกอบอาชีพเพื่อมีรายไดเ้สริม  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง การจดัท าแผนพฒันาการประกอบอาชีพเพื่อ
มีรายไดเ้สริม  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. เจตคติต่อการพฒันาแผนการประกอบอาชีพเพื่อมีรายไดเ้สริม (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........... 
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แบบประเมินแผนการประกอบอาชีพและรายได้เสริม 

นที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 

ให้คะแนน 
 2 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่7    แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง     การออมเงิน 

กจิกรรม   ออมไวไ้ดป้ระโยชน์ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเลือกวิธีการออมเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนก าหนดแนวทางในการออมเงินของตนเองได ้

แนวคดิ 
 ในปัจจุบนัการออมเงินเป็นเร่ืองท่ีผูใ้ชแ้รงงานควรไดก้ าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาคุณภาพชีวิต  เน่ืองจากรายไดที้่ไดรั้บมีจ  านวนไม่มาก ผูใ้ชแ้รงงานบางรายมีรายไดใ้น
ลกัษณะของรายวนั  รายสปัดาห์ หรือรายเดือน  ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายต่อตนเองและครอบครัวมีทุกวนั  
หากผูใ้ชแ้รงงานรู้วิธีการออมเงินท่ีถูกตอ้ง  กจ็ะช่วยใหมี้เงินเหลือเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตเม่ือจ าเป็นได ้
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. วิทยากรซกัถามผูเ้รียนแต่ละคนถึงวิธีการออม 
2. แนะน าวิทยากรจากสถาบนัการเงิน 
3. วิทยากรบรรยายพร้อมชมวดีิทศัน์ แนวทางในการออม 
4. ผูเ้รียนอภิปราย ซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. วิทยากรสรุปบทเรียน  

อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. วิทยากรจากสถาบนัการเงิน 
2. ส่ือวิดีทศัน์ 
3. ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม 

เวลา 3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกต  การซกัถาม การร่วมอภิปราย 
2. ประเมินความส าเร็จของกิจกรรมจากการสมคัรออมเงินของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบกจิกรรม 
 
ใหผู้เ้รียนบนัทึก รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวใน 1 เดือน ลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด  
 

วนั เดือน ปี รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

     
     
     
 ยอดรวมรายรับ 

ยอดรวมรายจ่าย 
คงเหลือ 
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ใบความรู้  เร่ือง การออม 
 

การออม 
 การออมคือ การสะสมเงินทีละเลก็ทีละนอ้ยเม่ือเวลาผา่นไปเงินกจ็ะเพิ่มพนูข้ึน การออม

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการฝากเงินกบัธนาคาร โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือ เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน
หรืออยูใ่นสภาวะล าบาก การออมจึงเป็นการลงทุนใหก้บัความมัน่คงในอนาคตของชีวิต 

  หลกัการออม ธนาคารออมสินไดใ้ห้แนวคิดว่า “ออม 1 ส่วนใช ้3 ส่วน  เน่ืองจากการ
ออมมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต คนเป็นจ านวนมากออมเงินไม่ได ้เพราะมีค่าใชจ่้ายมาก ใชเ้งิน
เกินตวั รายรับมีไม่พอกบัรายจ่าย เม่ือเรามีรายไดเ้ราจะตอ้งบริหารจดัการเงินของตนเอง หากเราคิดว่า
เงินออมเป็นรายจ่ายอย่างหน่ึงเช่นเดียวกับรายจ่ายอ่ืน ๆ เงินออมจะเป็นรายการแรกท่ีตอ้งจ่าย
ทุกเดือน โดยอาจก าหนดว่าอย่างนอ้ยตอ้งจ่ายเป็นร้อยละเท่าไรของรายไดแ้ละท าจนเป็นนิสัยแลว้
ค่อยวาง แผนเพื่อน าเงินส่วนท่ีเหลือไปเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เท่าน้ีเรากมี็เงินออม 
การวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว 

 การวางแผนการใชจ่้ายเงิน หมายถึง การท่ีบุคคลจดัสรรรายรับ-รายจ่าย ของตนเอง ซ่ึงมี
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การหารายได ้ทุกคนตอ้งประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายไดป้ระจ าและหากมีเวลาว่าง
ควรหารายไดเ้สริมเพื่อจะไดมี้รายไดพ้อกบัการใชจ่้ายในการด ารงชีพ 

2. การใชจ่้ายใหพ้ิจารณาใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็นจริง ๆ  เช่นใชจ่้ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม 
ท่ีอยู่ยารักษาโรค โดยค านึงถึงคุณค่าของส่ิงท่ีซ้ือไม่ใช่ซ้ือเพราะค าโฆษณา 

 การประหยดั ควรรู้จกัเก็บออมเงินไวใ้ชจ้่ายเมื่อคราจ าเป็น เช่น เมื่อเจ็บป่วย โดย
วางแผนใหมี้รายจ่ายนอ้ยกว่ารายไดม้ากท่ีสุดก็จะมีเงินเก็บ  เคร่ืองใชท่ี้ช ารุดเสียหาย ควรซ่อมแซม
ใหใ้ชไ้ดอ้ยูเ่สมอ ประหยดัพลงังานและทนุถนอมเคร่ืองใชใ้หมี้อายกุารใชง้านไดน้าน 

 3. การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย  เป็นวิธีการวางแผนท่ีส าคญั การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อใหท้ราบว่าในวนัหน่ึง สัปดาห์หน่ึง เดือนหน่ึง เรามีรายไดจ้ากอะไร เท่าไรและ
จ่ายอะไร อย่างไร ควรจะวางแนวทางในการใชจ่้ายอย่างไรจึงจะพอและท่ีเหลือสะสมไวเ้ป็นทุน
หรือเกบ็สะสมไวใ้ชจ่้ายในยามจ าเป็น  
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

 เม่ือเรามีรายไดแ้ละน าเงินรายไดไ้ปใชจ่้ายซ้ือส่ิงท่ีจ าเป็น ส่ิงใดท่ีมีราคาสูงก็ไม่จ าเป็นตอ้ง
ซ้ือทนัทีแต่ให้ตั้งเป้าหมายไวว้่าจะเก็บหอมรอบริบไวจ้นมากพอแลว้จึงซ้ือ ดงันั้นเราจึงควรวาง
แผนการใชจ่้ายไวล่้วงหนา้วา่เราตอ้งซ้ืออะไร เท่าไหร่ เม่ือใด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อควรค านึงในการใช้จ่ายเงินและจดบันทึกรายรับ รายจ่าย 
1. ก าหนดความคาดหวงัและเป้าหมายวา่จดบนัทึกเพื่ออะไร 
2. วางแผนรับ-จ่ายก่อนใชเ้งิน 
3. ก่อนซ้ือส่ิงใดตอ้งพิจารณาใหดี้ก่อนวา่ส่ิงนั้นจ าเป็นหรือไม่ 
4. จดบนัทึกทุกคร้ัง ทุกวนั ทุกบาท ทุกสตางคท่ี์มีการรับและจ่ายเงิน 
5. หมัน่ตรวจสอบบญัชีวา่มีรายการใดท่ีใชเ้งินไม่เหมาะสม หากมีตอ้งแกไ้ขทนัที 
6. เกบ็ใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน-จ่ายเงินไวเ้พื่อตรวจสอบกบับญัชีท่ีจด 
“ การจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ”  หรือการจดบญัชี จะช่วยให้เราทราบว่าเรามีรายรับ

มากนอ้ยแค่ไหน เราสามารถลดค่าใชจ่้ายรายการใดออกไปไดบ้า้ง “ การจดบญัชี ” ท าให้เราสร้าง
สมดุลระหวา่งรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเหมาะสมแก่ฐานะการเงินของเราไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การจดบญัชีครัวเรือน เป็นการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่ายของครอบครัว เราสามารถ
จดัท าบญัชีแบบที่ง่าย ผูที้่ไม่เคยมีความรู้เร่ือง การบญัชีมาก่อนก็ท าเองไดโ้ดยการแยกรายการ
ออกเป็น รายรับและรายจ่าย รายรับ ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างาน เงินท่ี
ไดจ้ากการขาย ผลผลิตการเกษตร  หรือทรัพยสิ์น  เป็นตน้  รายจ่าย ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้
ส าหรับในการอุปโภค  บริโภค ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าซ่อมแซม ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช ้
เคร่ืองไม ้เคร่ืองมือ ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเช่า เป็นตน้ 
การลดรายจ่าย เพิม่รายได้ 
 การลดรายจ่ายในครัวเรือน ปัญหาเร่ืองหน้ีสินในครอบครัวหรือปัญหารายรับไม่พอกบั
รายจ่าย เป็นปัญหาท่ีท าใหป้ระชาชนหนกัใจ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเร่ืองหน้ีสิน มีหลกัง่าย ๆ 
วา่ตอ้งลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน การลดรายจ่ายสามารถท าไดโ้ดยการส ารวจค่าใชจ่้ายใน
เดือนท่ีผา่นมา แลว้จดบนัทึกดูวา่ในครอบครัวมีการใชจ่้ายอะไรไปบา้งและรายการใดท่ีไม่จ าเป็นน่า
ตดัออกไปได้ ก็ให้ตดัออกไปให้หมดในเดือนถดัไปก็จะสามารถลดรายจ่ายลงได้ แต่ทุกคนใน
ครอบครัวตอ้งช่วยกนั เพราะถา้คนหน่ึงประหยดัแต่อีกคนยงัใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยเหมือนเดิมก็คงไม่ไดผ้ล 
ตอ้งช้ีแจงสมาชิกทุกคนในบา้น เม่ือลดรายจ่ายไดแ้ลว้ก็เอารายรับของทั้งบา้นมารวมกนัดูว่าจะพอ
กบัรายจ่ายหรือไม่ ถา้พอและยงัเหลือก็คงตอ้งเอาไปทยอยใชห้น้ีและเก็บออมไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
เช่น การเจบ็ป่วย อุบติัเหตุ เป็นตน้ แต่ถา้รายไดย้งันอ้ยกวา่รายจ่ายกต็อ้งช่วยกนัคิดวา่จะไปหารายได้
เพิ่มมาจากไหนอีก โดยสรุปการใชจ่้ายเงินมี 3 แบบ คือ 

1. ใชต้ามใจชอบเป็นการใชไ้ปเร่ือย ๆ แลว้แต่วา่ตอ้งการอะไรกซ้ื็อ เงินหมดกห็ยดุซ้ือ 
2. ใชต้ามหมวดท่ีแบ่งไว ้เช่น   ค่าอาหารและค่าเส้ือผา้  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าท าบุญกุศล  

ค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตร  เกบ็ออมไวใ้ชใ้นอนาคต ฉุกเฉิน 
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3. ใช้ตามแผนการใช้ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าเป็นการใช้ตามโครงการท่ีได้วางแผนไว้

ล่วงหนา้แลว้นั้น ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถน าหลกัการทางวิชาการมาใชใ้นการปฏิบติัการ
วางแผนการใช้จ่ายในครอบครัว ขอ้ปฏิบติัของการใช้จ่ายภายในครอบครัว มีส่ิงท่ีพึงปฏิบติั 3 
ประการคือ   การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  การประหยดั  การออมทรัพย ์ครอบครัวตอ้งมีการ
วางแผนจดัการรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้มีทรัพยสิ์นเพียงพอจะซ้ือ หรือจดัหาส่ิงท่ีครอบครัวตอ้งการ
เพื่อความสงบสุขและความเจริญของครอบครัว 
 

วธีิการออมเงิน หรือ วิธีการเกบ็เงิน ให้ประสบผลส าเร็จ    มีทั้งหมด 12 ขั้นตอน คือ 
1. ก าจดัหน้ีก่อน ค านวณดูว่าเรามีหน้ีทั้งหมดเท่าไหร่ และหาวิธีการใชห้น้ีให้เร็วท่ีสุด 

เพราะหน้ีมกัมาพร้อมกบัดอกเบ้ียท่ีสูงโดยเฉพาะหน้ีบตัรเครดิต และถา้เคลียร์หน้ีหมดเท่าไหร่
ดอกเบ้ียท่ีจะกจ็ะกลายเป็นเงินออม   

2.  ตั้งเป้าหมาย การลงมือออม เป้าหมายมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  เป้าหมายระยะสั้นเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย เช่น ถา้ผูรั้กการออมอยากไดร้ถยนต ์ เราก็ตอ้ง

ค านวณวา่รถยนตท่ี์เราอยากไดต้อ้งใชเ้งินออมเท่าไหร่ ราคาของรถยนตก์คื็อเป้าหมายของเรานัน่เอง 
  เป้าหมายระยะยาว เช่น เงินออมส าหรับเกษียณ ตอ้งใช้การวางแผนว่า ระยะยาวหลงั

เกษียณ 20 -30 ปี จ านวนเงินออมท่ีเราตอ้งการส าหรับการอยูอ่ยา่งสะดวกสบายนั้นเป็นเท่าไหร่ และ
เราตอ้งศึกษาต่อวา่เราจะเอาเงินออมไปลงทุนอะไรเพื่อจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เราตั้งไว ้

3. ก าหนดระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาให้แน่นอนว่า เป้าหมายท่ีเราตั้งไวใ้นขอ้ท่ีแลว้ 
ตอ้งใชเ้วลาในการออมเงินเท่าไหร่ การก าหนดเวลาไม่ควรก าหนดระยะเวลาท่ีเป็นไปไม่ได ้ซ่ึงการ
ก าหนดแบบนั้นจะท าใหผู้รั้กการออมเกิดความทอ้ใจท่ีจะออมเงิน 

4. แจกแจงรายละเอียดออกมาว่า “เป้าหมาย” นั้นเม่ือแจกแจงออกมาแลว้ เราตอ้งออม
เงินวนัละเท่าไหร่, สัปดาห์ละเท่าไหร่ หรือเดือนละเท่าไหร่ เช่น ถา้ผูรั้กการออมตั้งเป้าหมายว่า 
จะตอ้งมีเงินออมที่สามารถดาวน์บา้นไดภ้ายใน 3 ปี และบา้นที่เราตอ้งการนั้นใชเ้งินดาวน์
ประมาณ 300,000 บาท เราก็สามารถแจกแจงไดว้่า 3 ปี (36 เดือน) เราตอ้งออมเงินให้ไดเ้ดือนละ 
8,333 บาท เป็นตน้ 

5. ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  เพื่อใหก้ารออมเงินประสบผลส าเร็จ ผูรั้กการออมตอ้งบนัทึก
รายรับ – จ่ายของตวัเองไวต้ลอด 

6. ลดรายจ่าย หลงัจากท่ีผูรั้กการออมท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายไปได ้ไปไดส้ักเดือนหรือ
สองเดือนแลว้ ผูรั้กการออมอาจจะแปลกใจกบัรายจ่ายบางรายการเช่น ค่าไอครีม 199 บาท 
ค่าอาหารม้ือละ 300-500 เป็นตน้ เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้ใหจ้ดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
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รายการ และดูว่ารายการไหนสามารถตดัออกไดบ้า้ง เช่น ค่าไอศกรีม หรือ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้ง 
ออกไปทานนอกบา้นเป็นตน้ ยิง่ตดัรายจ่ายไปไดม้ากเท่าไหร่กจ็ะมีเงินเหลือออมมากข้ึนเท่านั้น 

7. ประเมินเป้าหมายการออมเงิน พิจารณาดูวา่เรามีเป้าหมายการออมเพื่ออะไร เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อใหเ้ป้าหมายส าเร็จ อาจจะตอ้งตดั หรือ ปรับอะไรบางอยา่ง (ในขั้นน้ีพิจารณาถึงส่ิงท่ี
เราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินชีวิตซ่ึงขาดไม่ไดจ้ริงๆ) เช่น ถา้เรามีโครงการจะเปล่ียนรถ เราอาจจะ
พิจารณาว่าสามารถเล่ือนออกไปไดห้รือไม่ ในกรณีท่ีรถคนัเดิมยงัใชง้านไดดี้อยู ่หรือ จริงๆ แลว้
ตอ้งการดูทีวี แต่อาจจะไม่จ าเป็นท่ีตอ้งมีขนาดใหญ่มากก็ได ้เป็นตน้ ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการออมไดดี้ข้ึน 

8. จดัท างบประมาณ จดัการท างบประมาณของรายรับท่ีมี ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีจะ
ออมและส่วนท่ีจะเก็บไวเ้พื่อใชจ่้าย พร้อมกนัน้ีก็เขียนรายละเอียดลงไปว่าเรามีงบประมาณท่ีจะใช้
จ่ายในแต่ละส่ิง หรือ แต่ละกิจกรรมเท่าไหร่ เช่น เรามีงบประมาณส าหรับกิจกรรมบนัเทิง เช่น ดู 
หนงั หรือ ฟังเพลงเท่าไหร่ ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะท าใหเ้ราควบคุมการใชจ่้ายไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะท าใหผู้รั้ก
การออมบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

9. เลิกใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต ซ้ือส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยเงินสด โดยเลิกการใชจ่้ายผ่านบตัร
เครดิตหรือเช็ค เพราะเม่ือเราใชจ่้ายผา่นกรรมวิธีดงักล่าว เราจะไม่รู้สึกว่าเราใชจ่้ายไปเท่าไหร่ จึงท า
ใหโ้อกาสท่ีเราจะใชจ่้ายเกินงบท่ีเราตั้งใจไว ้แต่ถา้เราใชจ่้ายเป็นเงินสดเราจะเห็นไดว้่าเงินท่ีเรามีอยู่
นั้นหายไปจริงๆ ซ่ึงจะท าใหเ้รามีวิจารณญาณในการใชจ่้ายมากข้ึน แต่จริงๆแลว้บตัรเครดิตไม่ใช่ว่า
จะเป็นส่ิงไม่ดี เพราะถา้เรามีวินยัในการใชจ่้ายเพียงพอเราก็สามารถใชป้ระโยชน์จากบตัรเครดิตได้
เหมือนกนั เช่น การสะสมแตม้ เงินตีกลบั หรือ กระทัง่ความปลอดภยัท่ีมากกว่าถือเงินสด แต่
ส าหรับคนไม่มีวินยัในการออมท่ีเพียงพอ บตัรเครดิตถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามส าหรับการออมเงินอยา่ง
หน่ึงเลยทีเดียว 

10. แยกบญัชีท่ีใชอ้อมเงินไวต่้างหาก ถา้เราเก็บเงินออมไวบ้ญัชีเดียวกบัเงินส าหรับใช้
จ่ายก็มีโอกาสท่ีเราจะใชจ่้ายเกินงบมีมากข้ึน รวมทั้งท าให้เราติดตามความคืบหนา้ของจ านวนเงิน
ออมของเราไดย้ากข้ึน เพราะฉะนั้นควรจะเกบ็เงินออมไวใ้นบญัชีแยกต่างหาก และควรจะเป็นบญัชี
ท่ีใหด้อกเบ้ียสูง เช่น ฝากประจ ารายเดือน ท่ีบงัคบัใหเ้ราตอ้งใส่เงินเขา้ไปในบญัชีเงินออมทุกเดือน 

11. ออมก่อนใช ้ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้หลายๆคนลม้เหลวในการออมเงินคือ การใชก่้อนแลว้
ออมทีหลงั เพราะถา้เราคิดวา่ส้ินเดือนค่อยเกบ็เงินท่ีเหลือไวอ้อม ซ่ึงปกติแลว้การกระท าแบบน้ีมกัลง
เอยดว้ยการไม่มีเงินเหลือไวอ้อมเลย ทางออกง่ายๆ ถา้เราค านวณไวดี้แลว้ว่าเราจะออมเดือนละ
เท่าไหร่ พอเงินเดือนออกแลว้กฝ็ากเงินจ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีท่ีเราเปิดไวใ้นขั้นตอนท่ีแลว้ทนัที 
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12. อยา่ทอ้ถอยหรือยอมแพ ้เป้าหมายในการออมเงินระยะยาวนั้นเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งใช้
เวลา เพราะฉะนั้นก็อยา่ไดย้อมแพห้รือทอ้ถอยต่ออุปสรรค และเม่ือเราออมเงินไประยะเวลาหน่ึง
แลว้ กอ็าจจะท าใหเ้รามีเงินจ านวนหน่ึงซ่ึงมากพอ ซ่ึงเงินนั้นเพียงพอใหซ้ื้อส่ิงท่ีเราอยากไดใ้นระยะ
สั้น และเราอาจจะเผลอซ้ือส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายระยะสั้นไป เช่น เรามีเป้าหมาย 2 อยา่ง คือ บา้น และ
รถยนตท่ี์เป็นคู่แข่งกนัอยู ่สุดทา้ยเราตดัสินใจออมเงินโดยมีเป้าหมายท่ีจะซ้ือบา้น แต่เม่ือเราออมเงิน
มาไดร้ะยะหน่ึงซ่ึงมากพอท่ีจะซ้ือรถยนตไ์ด ้ เราก็อาจจะน าเงินออมจ านวนดงักล่าวไปซ้ือรถยนต์
แทนเป็นตน้ ซ่ึงการออมเงินท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาวแลว้ ตอ้งใชค้วามอดทนและวินยัอยา่งมาก แต่
จงจ าไวว้่า ส่ิงดีๆมกัตอ้งใชเ้วลานาน เรายิง่ออมเป็นระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ดอกเบ้ียก็จะช่วยเรา
ท างานไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
 
วธีิการสร้างเงินออม 

 วิธีการสร้างเงินออม การออมทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล วิธีการ
ท่ีจะท าใหเ้กิดเงินออมข้ึนแบ่งออกได ้2 วิธี คือ การเพิ่มรายไดแ้ละการลดรายจ่าย 

1. วิธีการสร้างเงินออมโดยการเพิ่มรายได ้ การหารายไดเ้พิม่นั้นผูบ้ริโภคทุกคนสามารถ
ท่ีจะหารายไดต้ามความถนดัและความสามารถของตนเอง แต่ตอ้งไดม้าดว้ยความสุจริต มีจริยธรรม
และคุณธรรม เช่น 

  1.1 การฝากธนาคาร การฝากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีท าธุรกิจ
เช่นเดียวกบัธนาคารซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย แต่จะฝากประเภทใดนั้น ให้พิจารณา จาก
รายละเอียดของการบริการของแต่ละธนาคารไดแ้ก่ ฝากประจ า ฝากออมทรัพย  ์ และฝาก กระแส
รายวนั 

  1.2 การท าประกนัชีวิตแบบประกันภยัเพื่อการออมเงิน นอกจากจะคุม้ครองการ
เสียชีวิตแลว้ ผูเ้อาประกนัยงัสามารถเลือกรับผลประโยชน์ตอบแทนได ้นบัเป็นการลงทุนท่ีมี  ความ
เส่ียงต ่าเลือกรับเงินคืนไดต้ามเง่ือนไขของสญัญา มีหลายแบบใหเ้ลือกใชบ้ริการ ทั้งท่ีท ากบัธนาคาร
หรือบริษทัประกนัภยัต่าง ๆ นบัเป็นการเพิ่มรายไดป้ระเภทหน่ึงแต่มกัจะมีระยะเวลายาว เช่น 5 ปี 
10 ปี 15 ปี และ 20 ปี เป็นตน้ บางคนมีความเขา้ใจว่าการประกนัชีวิตเหมือนกบัการฝากเงินไวก้บั
ธนาคาร อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเสนอขายของตวัแทนประกนัชีวิตไดน้ าเสนอโดยการเปรียบเทียบ
กบัการฝากธนาคาร แต่การประกนัชีวิตและการฝากเงินไวก้บัธนาคารนั้นมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการ การประกนัชีวติ การฝากเงินกบัธนาคาร 
1.วตัถุประสงค ์ เพื่อตอ้งการความคุม้ครองอนัเป็น

การสร้างหลกัประกนัความมัน่คง
ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว และยงัมี
ส่วนของการออมทรัพยร์วมอยู ่ดว้ย  

เพื่อการออมทรัพยเ์พียงอย่าง
เดียว ยกเวน้การฝากเงิน บาง
ประเภทท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การประกันอุบัติ เหตุ หรือ
กรณีพิเศษอ่ืน ๆ  

2.เง่ือนไขการรับ 
ประโยชน ์ 

ถ้าผูท้  าประกันชีวิตเสียชีวิตภายใต้
เ ง่ื อนไข ท่ีก าหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย ถึงแม้จะช าระเบ้ีย
ประกันภัยเพียงงวดเดียว ผูรั้บ
ผลประโยชน์จะได้รับเงินจ านวนท่ี
เอาประกนัภยัไว  ้ ซ่ึงมากกว่าเบ้ีย
ประกนัท่ีช าระไปแลว้หลายเท่า  

การฝากเงินนั้นถา้ผูฝ้าก
เสียชีวิต ทายาทจะไดรั้บเงิน
ฝากพร้อมดอกเบ้ีย  

3. การช าระเงิน หรือ
การฝากเงิน  

การช าระเ บ้ียประกันชีวิตจะต้อง
ช าระอย่างสม ่ า เสมอและจ านวน
เท่ากนัทุกคร้ัง  

การฝากเงินจะฝากมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัผูฝ้ากเงินทั้ง
จ านวนเงินฝากและระยะเวลา  

4. การถอนเงิน  หรือ
การปิดบญัชี  

เม่ือผูท้  าประกนัหยดุช าระเบ้ียประกนั
ในปีแรกจะไม่ได้รับเบ้ียประกันภัย
คืน แต่เม่ือช าระเบ้ียประกันใน
ระยะเวลาหน่ึงจึงจะมีมูลค่าเวนคืน  
ผู ้ท  าประกัน ชีวิต จึงควรพิจารณา
รูปแบบกรมธรรม์ ท่ี เหมาะสมกับ
ความตอ้งการของตนเอง  

การฝากเงินกบัธนาคารจะท า
การฝาก ถอน หรือปิดบญัชี
เม่ือใดกไ็ด ้ 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง การออม   
ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 

 
 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการออม ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออม  ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง การออม  (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. เจตคติต่อการออม (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินแผนการออม 

วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2  คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีการออมและเอกสารบนัทึกการรับ-จ่ายครบถว้น 
 1  คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีการออม หรือเอกสารบนัทึกการรับ-จ่าย เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0  คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีการออมหรือเอกสารบนัทึกการรับ-จ่าย แต่อยา่งใด  
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คร้ังที ่8  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาหนีส้ิ้น 

กจิกรรม   ท าอย่างไรจงึจะหมดหนี ้
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของผูใ้ชแ้รงงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

แนวคดิ 
 การใชจ่้ายท่ีไม่มีการวางแผนของผูใ้ชแ้รงงานในปัจจุบนั  มกัก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสิน
ตามมา และส่วนใหญ่เม่ือประสบกบัปัญหาหน้ีส้ินแลว้ ผูใ้ชแ้รงงานก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้ และการแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้ง  นอกจากจะท าให้ไม่สามารถลดภาระหน้ีส้ินไดแ้ลว้ก็ยงั
ท าใหมี้หน้ีส้ินเพิ่มดว้ย  การท่ีผูใ้ชแ้รงงานรู้วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง  จะช่วยท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานขจดั
การเป็นหน้ีและเหลือเงินออมไดใ้นอนาคต 
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. วิทยากรน าเขา้สู่บทเรียนโดยการเล่าข่าวท่ีเกิดจากการเป็นหน้ี  เช่น การฆ่าตวัตายหนี
หน้ี ,การโดนฆ่าลา้งหน้ีจากเจา้หน้ีนอกระบบ  เป็นตน้ 

2. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 4  กลุ่ม ๆ ละ 5 คน และอภิปราย สาเหตุของการเกิดปัญหา
หน้ีสินของแรงงานในปัจจุบนั 

3. ให้แต่กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันก าหนดแนว
ทางการลดหน้ีสิน 

4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอในหัวขอ้ สาเหตุของปัญหา และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

5. วิทยากรสรุปบทเรียน และบรรยายใหค้วามรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน/ การท าบญัชี
ครัวเรือน 

6. สรุป อภิปราย ซกัถาม 
7. มอบหมายภารกิจ ให้ศึกษาค้นควา้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ประสานสถานท่ีใน

การศึกษาดูงาน /วิทยากรบรรยาย น าชม  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. หวัขอ้ข่าว/ประเดน็ปัญหาหน้ีสิน 
2. กระดาษปรู๊ฟ  ปากกาเคมี 
3. ใบกิจกรรม 

เวลา  3  ชม. 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกต  กระบวนการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ   
2. ประเมินจากแนวคิดของผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี 
3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบกจิกรรม 
 

1. ให้ผูเ้รียน ศึกษาหัวขอ้ข่าว/ประเด็นของปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดกบัผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้ว
ในปัจจุบนั   แลว้หาสาเหตุของปัญหา  เป็นรายกลุ่ม 

2. น าขอ้มูลจากขอ้ท่ี 1  มาร่วมกนัก าหนดแนวทางการแกไ้ข ลดและป้องกนัการเกิด
ปัญหาหน้ีสินในอนาคต  เป็นรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู้  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นของผู้ใช้แรงงาน 
 

หากพิจารณาค่าจา้งขั้นต ่าพื้นฐานรายวนัเฉล่ียต่อหวัต่อปี ซ่ึงจะเท่ากบั 51,480 บาท จะ
พบว่าผูใ้ชแ้รงงานมีรายไดต้  ่ากว่ารายไดป้ระชาชาติต่อคนในปี 2548 ซ่ึงเป็นเท่ากบั 80,026 บาท 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อยู่ถึงร้อยละ 35.67 และเม่ือ
พิจารณาหน้ีภาคครัวเรือนท่ีส านกังานสถิติแห่งชาติไดส้ ารวจจากครัว เรือนตวัอยา่ง 26,000 ครัวเรือน 
ในปี 2549 พบวา่ ครัวเรือนทัว่ประเทศมีหน้ีสินเฉล่ีย 118,434 บาทต่อครัวเรือน 

จากตวัเลขดงักล่าวหากตั้งสมมุติฐานว่าแต่ละครัวเรือนมีผูใ้ชแ้รงงาน 1 คน อาจกล่าวไดว้่า
ผูใ้ชแ้รงงานประสบปัญหารายไดค้่อนขา้งต ่า แต่มีภาระหน้ีสินสูง นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้ง ด ารงชีพ
ดว้ยค่าครองชีพสูง ซ่ึงเป็นเหตุให้ผูใ้ชแ้รงงานส่วนหน่ึงไม่มีการออมและตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยการ 
กูย้มืจากแหล่งต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบทั้งท่ีเสียอตัราดอกเบ้ียต ่าและสูง 

กระทรวงแรงงานโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ด าเนินภารกิจส่วนหน่ึงใน
การก าหนดและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการแรงงาน รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุนและด าเนินการ 
ใหมี้การจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน โดยเห็นว่า การท่ีลูกจา้งไดรั้บสวสัดิการท่ีดีจะท าใหลู้กจา้ง
เกิดขวญัและก าลงัใจในการท า งาน ซ่ึงท าให้ลูกจา้งลดการขาดงาน ลางาน และเปล่ียนงานบ่อย 
ส่งผลใหเ้พิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการท างาน และช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้งช่วยลดปัญหาและ ขอ้ขดัแยง้ในสถานประกอบกิจการ ท าใหก้ารประกอบกิจการ 
ของนายจา้งเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

ดว้ยปัญหาและภารกิจดงักล่าว กระทรวงแรงงานโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
จึงไดป้ระสานงานกบักรมส่ง เสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ ในสถาน
ประกอบกิจการเพื่อเป็นสถาบนัการเงินส าหรับส่งเสริมใหผู้ใ้ชแ้รงงานออม ทรัพยแ์ละเป็นท่ีพึ่งแก่
ผูใ้ชแ้รงงาน เม่ือตอ้งการกูเ้งิน ทั้งน้ีเพราะสหกรณ์มีแนวความคิดท่ีเช่ือว่าวิธีการสหกรณ์ จะช่วย
แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความกินดีอยูดี่ และมีสันติสุข โดยการ
ช่วยตนเอง โดยการท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งขยนัในการประกอบอาชีพ รวมทั้งอาชีพเสริม หากรายไดย้งั
ไม่เพียงพอ และตอ้งประหยดัในการใชจ่้ายแต่ส่ิงท่ีจ าเป็นเหมาะสม และตอ้งหลีกเล่ียงอบายมุขทั้ง
มวล เพราะผูติ้ดอบายมุขจะเป็นผูท่ี้ขาดสติและความรับผดิชอบ สร้างความเสียหาย เดือดร้อนใหก้บั
คนใกลชิ้ด และสังคมทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น ซ่ึงหากสมาชิกสามารถช่วยตนเองไดแ้ลว้ จะสามารถ
ช่วยเหลือคนอ่ืนไดต่้อไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งข้ึนใน
สถานประกอบกิจการนั้น เป็นประเภทหน่ึงของสหกรณ์จึงมีแนวคิดอนัเดียวกนั ดงันั้น หากผูใ้ช้
แรงงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์จะท าใหมี้การออมเงินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และหาก
มีความเดือดร้อนดา้นการเงิน สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะเป็นแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าของผูใ้ชแ้รงงาน 
แทนการกูเ้งินนอกระบบ หรือกูย้มืเงินกนัเองระหวา่งผูใ้ชแ้รงงาน 

หากผูใ้ช้แรงงานสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีขวญัและก าลังใจท่ี 
เขม้แขง็ในการปฏิบติังานและการด ารงชีวิต เน่ืองจากไม่ตอ้งวิตกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองเงิน ซ่ึงส่วน
หน่ึงนั้น จะช่วยใหอ้บายมุขต่างๆลดไป แต่ส่ิงส าคญัคือ ทุกคนตอ้งมีวินยัต่อตนเอง มุ่งมัน่ท่ีจะลด
อบายมุข ทั้งน้ี เพื่อบุคคลใกลชิ้ดอนัเป็นท่ีรัก และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

หากสถานประกอบกิจการสนใจที่จะจดัตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย ข้ึ์นในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ีให้
เขา้ไปแนะน า ความรู้ ขั้นตอนในการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนีสิ้น   
ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 

 
 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน  ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง การแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน  (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. เจตคติต่อการแกปั้ญหาหน้ีสิน  (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนีสิ้น 

วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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คร้ังที ่9    แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  เศรษฐกจิแบบพอเพยีง 

กจิกรรม   อยู่อย่างพอเพยีง 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ ความเขา้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

กบัตนเอง 
 
แนวคดิ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีพระราชทาน
มานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตนเองตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  ท่ีส าคญัจะตอ้งมีสติ ปัญญาและความเพียร  ซ่ึงจะน าไปสู่
ความสุขในการด าเนินชีวิตอยา่งแทจ้ริง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุก
ระดบั  ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ  ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกาภิวฒัน์ 
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงก่อนการศึกษาดูงาน 
2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน เพื่อเกบ็ขอ้มูลจากการศึกษาดูงาน 
3. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาดูงาน และการน าไปปรับประยกุตใ์ช้

กบัตนเองและครอบครัว 
5. วิทยากรสรุปบทเรียน 
6. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มจดันิทรรศการสรุปผลงานท่ีไดไ้ปศึกษาดูงาน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปกรณ์/ ส่ือ 
1. สถานศึกษาท่ีศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิทยากร 
3. ส่ือสาธิต/ฝึกปฏิบติั 
4. ใบความรู้ 
5. ใบกิจกรรม 
6. ใบงาน 
7. กระดาษปรู๊ฟ/ปากกาเคมี 

 

เวลา  3  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินการเตรียมความพร้อม  ก่อนการศึกษาดูงาน 
2. ประเมินจากการสงัเกต  ความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ การซกัถาม ระหวา่งการศึกษาดูงาน 
3. ประเมินผลการน าเสนอ ในการสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บและการน าไปปรับประยกุต ์
4. นิทรรศการสรุปผลงาน 
5. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบกจิกรรม 
 

1. ใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาดูงาน  และการน าไปปรับประยกุตใ์ช้
ใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 

2. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและน าเสนอผลการศึกษาดูงาน  
3. ใหผู้เ้รียนน าขอ้มูลจากขอ้ท่ี 1 และ  2  มาก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง

โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นรายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบงานส าหรับการศึกษาดูงาน การประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

1. สถานท่ี          
2. วิทยากร          
3. อาชีพท่ีศึกษาดูงาน         
4. ขั้นตอนการประกอบอาชีพท่ีศึกษาดูงาน 

  4.1          
  4.1          
  4.3          
  4.4          
  4.5          
5. ระยะเวลาของการผลิต/บริการ       
6. เทคนิคการประกอบอาชีพ         
7. แนวทางและวิธีการแกปั้ญหา       

            
การจดัสถานท่ีของแหล่งเรียนรู้       

            
8. การจดัจ าหน่าย/บริการ        

            
9. รายได/้ค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ      

            
10. การหาแหล่งเงินทุน         

           
11. ความเป็นไปไดท่ี้จะประกอบอาชีพท่ีไดศึ้กษาดูงาน     

            
12. อาชีพท่ีศึกษาดูงานสอดคลอ้งกบัความแผนการพฒันาอาชีพ คือ     

            
                                              (ลงช่ือ)                                              ผูเ้รียน/ผูศึ้กษาดูงาน  

                   (                                             )  
           วนัท่ี          เดือน                พ.ศ.            
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ใบความรู้ เร่ือง  เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ประวัติความเป็นมา 

ดว้ยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด าริเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  30  ปี  เร่ิม
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517  ทรงมีพระราชด ารัสวา่  “…..การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้นตอน
ตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองตน้ก่อน โดยใชว้ิธีการ
และอุปกรณ์ท่ีประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา  เม่ือไดพ้ื้นฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรและ
ปฏิบติัไดแ้ลว้   จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม ความเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงข้ึนโดย
ล าดับต่อไป หากมุ่งแต่สร้างความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว  โดยไม่ให้
แผนปฏิบติัการสัมพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ยก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเร่ืองต่างๆข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยากลม้เหลวในท่ีสุด......”   18  กรกฎาคม  2517 

ในปี  พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนกบัประเทศไทยมาจากอิทธิพลค่านิยมวฒันธรรม
ตะวนัตกเขา้มากลมกลืนวฒันธรรมไทยมากข้ึนท าให้ประชาชนไทยเปล่ียนพฤติกรรมจากความพอมี  
พอกิน พอใช ้ เป็นการใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย  แสวงหาความร ่ ารวย มีการแข่งขนัทุกรูปแบบเพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวกินดี  อยูดี่  ดา้นวงการธุรกิจมุ่งใหส้มาชิกผลิตเพื่อส่งออกจนเกิดวิกฤตในสังคมไทย  
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่คิดช่วยเหลือสังคม มีความเห็นแก่ตวัมากข้ึนท าให้เกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรป่าไมแ้ละทรัพยากรทางทะเลเป็นการสร้างความร ่ ารวยดา้นวตัถุ ท าให้ค่านิยมการด ารงชีวิต
เปล่ียนไปไม่มีความพอเพียง ไม่รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  ไม่รู้จกับุญคุณคน  ไม่เคารพนบัถือผูสู้งอาย ุ
พระสงฆ์ ตรงกนัขา้มจะนับถือคนรวย ให้เกียรติโดยไม่ค านึงถึงการไดม้าของเงินว่าผิดกฎหมาย
หรือไม่ ประชาชนในชนบทยา้ยถ่ินฐานท่ีอยูม่าหางานหาเงินในเมือง เพราะไม่อยากเป็นชาวนาจน  
จึงท าใหช้นบทขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และท าใหส้ถาบนัครอบครัวล่มสลายเพราะตอ้งด้ินรน
หาเงินจนไม่มีเวลาอบรมเอาใจใส่ลูก  เพื่อน ๆ และสงัคมภายนอกจึงเป็นปัจจยัส าคญัชกัจูงลูกหลาน
ไดม้ากกวา่ ครอบครัวจึงสร้างปัญหาใหก้บัสงัคมในหลายรูปแบบ 

ด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สังคมไทยอยู่รอดและมีความมั่นคงจึงต้องยึด
แนวทาง การด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
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เศรษฐกจิพอเพยีง 
“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชด ารัส

ช้ีแนวทางการด าเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี  ตั้ งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้  และ
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองคน์บัตั้งแต่ ปี  2517  เป็นตน้มาจะ
พบวา่พระองคไ์ดท้รงเนน้ย  ้าแนวการพฒันาบนหลกัแนวคิดพึ่งตนเอง  เพื่อใหเ้กิดความพอมี  พอกิน
โดยใชห้ลกัความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและทรงเตือนสติคนไทย
ไม่ให้ประมาท   ตระหนกัถึงการพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และการมี
คุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบติัและการด ารงชีวิต ซ่ึงทั้งหมดเป็นท่ีรู้จกักนัดีภายใตช่ื้อวา่ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวคิดในการด าเนินชีวิต การปฏิบติัตน เพื่อใหก้า้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ 

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
และภายนอก  ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้  ความรอบครอบ และความระมดัและระวงัอยา่งยิง่ และ
ขณะเดียวกนัตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ   โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  นกัทฤษฎี   
และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซ่ือ สัตย ์สุจริต และความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน  ความเพียร มีสติ ปัญญา  และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล  และพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง   ทั้งดา้นวตัถุ   สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และ
วฒันธรรมจากภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  คือการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรม  ประกอบการวางแผน  การตดัสินใจและกระท า 
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หลกัการส าคญั  5  ประการของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  คอื 
1.  ความพอประมาณ คือ  ความพอดีๆ ไม่นอ้ยเกินไป  ไม่มากเกินไป  ไม่เติบโต

รวดเร็วเกินไป  ไม่ชา้เกินไป  และไม่สุดโต่ง 
2. ความมีเหตุผล  คือ ทุกอยา่งท่ีมีตอ้งมีท่ีมาท่ีไป  อธิบายได ้ การส่งเสริมกนัในทางท่ี

ดี  สอดคลอ้งกบัหลกัการพทุธธรรม  คือ ปฏิจจสมุปบาท และอิทปัปัจจยตา ท่ีกล่าวถึงความเป็นเหตุ
เป็นผล  เพราะมีส่ิงน้ีท าใหเ้กิดส่ิงน้ีทุกส่ิงเกิดข้ึนตามเหตุปัจจยั 

3. ความมีภูมิคุม้กนัท่ีดี จะตอ้งปกป้องคุม้ครองไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ีไม่ควรจะเป็น  
เช่น เกิดความเส่ียงเพราะมีความโลภมากเกินไป  หรือเส่ียงเพราะปล่อยกูม้ากเกินไป หรือกกัตุน
สินคา้เพื่อเกง็ก าไรมากเกินไป  จนก่อใหเ้กิดความเส่ียง 

4. ความรอบรู้  ตอ้งมีความรอบคอบ มีการใชค้วามรู้ในวิชาการด้วยความ
ระมดัระวงั ไม่บุ่มบ่าม  มีการจดัการองคค์วามรู้ท่ีดี  ด าเนินการอยา่งรอบคอบถว้นทัว่  รอบดา้น
ครบทุกมิติ 

5. คุณธรรมความดี  เป็นพื้นฐานของความมัน่คง  หากเปรียบเป็นตน้ไมใ้หญ่ถือเป็นราก
แก้วและรากแขนงท่ีมีขนาด และมีคุณภาพเพียงพอ  โดยมีเศรษฐกิจเป็นรากฝอยคอยหล่อเลียง  ท่ี
ประกอบดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มานะอดทนพากเพียร 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการง่ายๆ  เป็นเร่ืองเขา้ใจได้ไม่อยาก  แมจ้ะไม่
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต ์ แต่เม่ือใชไ้ดส่้วนหน่ึงกเ็ป็นส่ิงท่ีดีแลว้  นอกจากน้ี  
เราตอ้งสืบคน้   คน้หาภูมิปัญญาท่ีดีท่ีมีอยู ่และสามารถสืบคน้ท่ีไม่ดีท่ีเป็นปัญหาดว้ย   ซ่ึงจะน าไปสู่
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน   สังคม   หรือระดบัจงัหวดั ต่อไป  ไม่ว่าเร่ืองกลุ่ม
ออมทรัพย ์กลุ่มสวสัดิการ รวมทั้งการจดัการภายในครอบครัว ในเร่ืองของส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีเป็น
ปัญหา   ซ่ึงเกิดการขยายตวัขยายความร่วมมือต่อไป  รวมทั้งสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ย 
นอกจากนั้นยงัมี  4  ทิศทางส าคญัเพื่อสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัและเป็นการสร้างสังคมท่ีพึง
ปรารถนา รวมทั้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย  คือ 

1. สังคมทีไ่ม่ทอดทิง้กนั  เราควรท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ีเห็นความทุกขแ์ละ
ความสุขของคนอ่ืนร่วมกนั  มีความเอ้ืออาทรไม่น่ิงดูดายเม่ือเห็นผูอ่ื้นเป็นทุกข ์ร่วมทุกขร่์วมสุขกนั 
ซ่ึงจะเห็นการเกิดข้ึนของกองทุนสวสัดิการ แนวทางอาสาสมคัรจดัวา่อยูใ่นกลุ่มน้ี 

2. สังคมทีเ่ข้มแขง็ เป็นสังคมท่ีมีชุมชนท่ีเขม้แขง็  ภาคประชาสังคมท่ีเขม้แขง็  ตาม
ลกัษณะภูมินิเวศ กลุ่มคนและประเดน็  ซ่ึงจะพบงานท่ีเก่ียวขอ้งคือการท างานเร่ืองเดก็และชุมชน 
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3. สังคมคุณธรรม  เป็นสงัคมท่ีเป็นปึกแผน่ มีความร่มเยน็เป็นสุข  โดยการใชศ้าสน
ธรรม มาร่วมกนัคิดมาร่วมกนัท าในชุมชนแมจ้ะมีความแตกต่างกนัของการนบัถือศาสนา  แต่กเ็คารพ
คุณค่าระหวา่งกนั  มีความเขา้ใจกนัระหวา่งศาสนา  และหลีกหนีของจากวตัถุนิยม 

4. สังคมประชาธิปไตย   เป็นสงัคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลไกต่าง ๆ  
ทางสงัคม เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์เป็นสงัคมประชาธิปไตยท่ีดีไม่ใช่เพยีงแค่ตาม
รูปแบบหรือกฎหมาย   ประชาชนเป็นผูมี้บทบาทในเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่ท่ีการเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งเป็นเพยีงแค่ส่วนหน่ึงของประชาธิปไตย ไม่ใช่สาระส าคญั  แต่การใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วมถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มีหลกัพิจารณาอยูด่ว้ยกนั 5  ส่วนคือ 

1. กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบติัตนในทางท่ี
ควรจะเป็น  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยุกต์ใช ้ได้
ตลอดเวลา  และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤติ เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา 

2. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก
ระดบั  โดยเนน้การ ปฏิบติับนทางสายกลาง  และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3. ค านิยาม  ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
3.1 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป  และไม่มาก 
3.2 เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่

ในระดบัพอประมาณ 
3.3 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอใจนั้น   
3.4 จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจ ัยที่เ กี่ยวขอ้ง

ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
3.5 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  หมายถึง  การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลระทบและการ

เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4. เงื่อนไข  การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น  
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  กล่าวคือ 

4.1 เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ  ท่ี 
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4.2 เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบครอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกนัเพื่อประกอบการวางแผน  และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

4.3 เง่ือนไขคุณธรรม  ตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย  มีความตระหนกัในคุณธรรม  มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  ไม่โลภ  และไม่ตระหน่ี 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใ์ช ้ คือ  การพฒันาท่ีสมดุลและยงัยนื  พร้อมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น  ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม  ความรู้  และเทคโนโลย ี  
 
สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พืน้ฐานการด ารงชีวติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัคนทุกวยั  ทุกศาสนา  ทุก
อาชีพเน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีเป็นจริง  เป็นกรอบในการด ารงชีพท่ี
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัคนทุกเพศ ทุกวยัในระดบัต่าง ๆ จากชนบทถึงในเมือง  จากผูมี้รายไดน้อ้ย
จนถึงคนมีรายไดสู้ง  จากภาคเอกชนถึงภาครัฐการจะน าเศรษฐกิจพอเพียงไประยกุตใ์ชใ้หไ้ดผ้ลใน
การด าเนินชีวิตทั้งในระดบับุคคลและครัวเรือ  เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเอง  ควรยดึแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจในเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแท ้   
2. ประเมินตนเอง  เพื่อใหรู้้จกัตนเอง  รู้ศกัยภาพของตนเอง  รู้ปัญหาท่ีประสบอยู ่ 
3. เกิดความคิดพึ่งตนเอง  โดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูแ่กปั้ญหา 

ทางสายกลาง 

 

พอประมาณ 

                        .มีภูมิคุ้มกนั 

        ในตวัทีด่ ี

 

มีเหตุผล 

เงือ่นไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
เงือ่นไขคุณธรรม 

(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน สติปัญญา แบ่งบนั) 
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4. ตั้งใจใชชี้วติอยา่งพอเพยีง  พึ่งตนเองใหไ้ดโ้ดยลดกิเลส 
5. ท าประโยชน์ส่วนรวมใหม้ากข้ึน 
6. อยูอ่ยา่งพึ่งตนเอง   

 
แนวทางในการน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในวถีิชีวติของตนเองและครอบครัว 

วธีิคิด การจะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้ห้ไดผ้ลในการด าเนินชีวิต จ าเป็น
จะตอ้งเร่ิมตน้จากการมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร และมี
หลกัการส าคญัอะไรบา้งท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในภาคปฏิบติั ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการ
ท่ีจะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชจึ้งจะเกิดความสนใจท่ีจะทดลองน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 

วธีิปฏิบัติ  หลงัจากท่ีไดท้ าความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งแลว้ ก็จ  าเป็นจะตอ้งทดลองน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัตนเอง ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการด าเนินชีวิตต่าง ๆ ร่วมกบัผูอ่ื้น โดยค านึงถึงการ
พึ่งพาตนเองเป็นเบ้ืองตน้ การท าอะไรท่ีไม่สุดโด่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง การใชเ้หตุผลเป็นพื้นฐานใน
การตดัสินใจและการกระท าต่าง ๆ  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในดา้นต่าง ๆ  เพื่อพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
จะไม่ท าอะไรท่ีเส่ียงจนเกินไปจนท าให้ตนเองหรือคนรอบขา้งเดือดร้อนในภายหลงั การใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ืองและใชค้วามรู้ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์ความไม่โลภ ความรู้จกัพอ 
ความขยนัหมัน่เพียร การไม่เบียดเบียนกนั การรู้จกัแบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

อยา่งไรกต็าม การท่ีจะสร้างภาวะความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือร่วมกบัผูอ่ื้น 

วธีิการให้คุณค่า  การเรียนรู้จากการปฏิบติั การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนั จะท าให้สามารถตระหนกัถึงประโยชน์และความสุขท่ีจะไดร้ับ
จากการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แลว้เกิดการปรับเปล่ียน ความคิดเห็นและน้อมน าเอา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไป 

จิตส านึกท่ีตระหนักถึงความสุขท่ีเกิดจากความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้จกั
ระดบัความพอเพียงจะน าไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพหาเล้ียงตนเองอย่างถูกตอ้ง ไม่ให้อดอยาก
จนเบียดเบียนตนเอง หรือไม่เกิดความโลภจนเบียดเบียนผูอ่ื้น แต่มีความพอเพียงท่ีจะคิดเผื่อแผ่
แบ่งปันไปยงัคนอ่ืน ๆ ในชุมชนหรือองคก์รและสงัคมได ้

อยา่งไรกต็าม ระดบัความพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เท่ากนัหรือความพอเพียงของคน
คนเดียวกันแต่ต่างเวลาก็อาจเปล่ียนแปลงไปได ้แลว้แต่เง่ือนไขภายในและภายนอก ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความพอเพียง 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง   
 

ช่ือ...................................................................นามสกลุ..................................................... 
 

 
 

1. ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ทกัษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพยีง  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ทกัษะในการตอบค าถาม   (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. เจตคติต่อเศรษฐกิจพอเพยีง  (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 
วนัที ่............ เดือน ..................................... พ.ศ. ..............       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ............... คน 

 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 

รายละเอยีดการประเมิน  
รวม

คะแนน 
 

(10) 

   ความรู้  
 
 

(2) 

ความเข้าใจ 
 
 

(2) 

ทกัษะใน
การ

แลกเปลีย่น 
(2) 

ทกัษะใน
การตอบ
ค าถาม  

(2) 

เจตคต ิ
 
 

(2) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกและเอกสารการรายงานครบถว้น 
 1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงาน เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 0 คะแนน  เม่ือผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมแสดงออกหรือเอกสารการรายงานแต่อยา่งใด 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง    ปัจฉิมนิเทศ 

กจิกรรม   คุณภาพชีวติทีด่ีอยู่ในมือเรา 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสซกัถาม ทบทวน ความรู้ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้เม่ือ
ส้ินสุดแผนการจดักิจกรรมทั้ง 

2. เพื่อใหว้ิทยากรไดท้ราบความกา้วหนา้และผลการพฒันาของผูร่้วมกิจกรรม 
 

แนวคดิ 
เม่ือส้ินสุดการจัดกิจกรรมแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละโปรแกรมการจดักิจกรรม  

การปัจฉิมนิเทศนบัวา่มีความส าคญัมากต่อผูเ้รียน เพราะจะเป็นกระบวนการของการทบทวนความรู้
และส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เม่ือส้ินสุดหลกัสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้นั้น  ซ่ึง  
ผูจ้ดักิจกรรมเองก็จะไดมี้โอกาสรับทราบผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนรู้โดยรวม  เพื่อสามารถน า
ผลการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวไปแกปั้ญหาหรือพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพต่อไป 
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้รียนน าเสนอผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตลอดหลกัสูตร  
2. ผูเ้รียนไดซ้กัถาม  ทบทวน และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
3. วิทยากรสรุปความรู้ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทา้ย และใหค้วามรู้เพิ่มเติม

ตามความเหมาะสม 
 
อุปกรณ์/ ส่ือ 

1. แบบประเมินผลหลงัเรียน 

เวลา  1  ชม. 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2. ประเมินผลสมัฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบประเมินผลหลงัเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัชีวติและการท างานแรงงานต่างด้าว 
---------------------------------- 

 
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้มัภาษณ์ด าเนินการสมัภาษณ์แรงงานต่างดา้วตามกลุ่มตวัอยา่ง โดยสร้างความคุน้เคย

กบัแรงงานต่างด้าว บอกวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยไม่ผลกระทบกบัแรงงาน             
ต่างดา้ว และสถานประกอบการ ด าเนินการสมัภาษณ์ตามประเดน็ท่ีก าหนดใหด้งัต่อไปน้ี 

 
1. ดา้นสุขภาพ 

1.1 การบริโภคอาหารของท่านเป็นอยา่งไร 
1.2 การใชย้าของท่านเป็นอยา่งไร 
1.3 ท่านไดดู้แลสุขภาพร่างกายอยา่งไรบา้ง 
1.4 ท่านไดท้ าบตัรประกนัสุขภาพหรือไม่ 
1.5 การไปใชบ้ริการสาธารณสุขของท่านเป็นอยา่งไร 

2. ดา้นการศึกษา 
2.1 ปัจจุบนัท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโดยวธีิการใดบา้ง 
2.2 เพื่อความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ท่านไดท้ าเช่นไร 
2.3 ในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่ ท่านไดเ้ขา้รับการศึกษาในดา้นไหนบา้ง  
2.4 ความสามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทยของท่านเป็นอยา่งไร 
2.5 ท่านมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายไทยอยา่งไรบา้ง 

3. ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 
3.1 ท่านไดพ้ฒันาตนเองในเร่ืองของรายไดแ้ละเศรษฐกิจอยา่งไรบา้ง 
3.2 ท่านมีการออมอยา่งไร 
3.3 ท่านเขา้ใจสิทธิ สวสัดิการ การคุม้ครองผลประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

 
หลังจากด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง

แรงงานต่างด้าว 
 

------------------------------- 
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  แบบสอบถามความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของแรงงานต่างด้าว 
ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น

    ของท่านมากท่ีสุด 

 

 

1.  เพศ      1)  ชาย       2)  หญิง   

2.  สัญชาต ิ     1)  พม่า     เขมร         ลาว         อ่ืนๆ  

3.  ที่พกัอาศัย         1)  เช่าท่ีพกัเอง    นายจา้งเช่าท่ีพกัให ้   

4.  รายได้    1)  ต  ่ากวา่วนัละ 300  บาท           2)  300 บาทข้ึนไป  

5. ช่องทางการเรียนรู้    1)  พดูคุย          2)  ฟังวิทย ุ     3)  ดูทีวี          4)   อ่ืนๆ.............  

 

 

    

ความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ของแรงงานต่างด้าว 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ความต้องการด้านสุขภาพ 
1.1 การเรียนรู้ในเร่ืองการกินอาหารถูก 
สุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 

     

1.2 ความรู้เร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้ง      

1.3 ความรู้เร่ืองการออกก าลงักาย      
1.4 การเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพหรือไม่      
1.5 ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเอดส์      
1.6 ความรู้เร่ืองการจดัการความเครียด      
2.  ความต้องการด้านการศึกษา 
2.1 การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย      

  ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2  ความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของแรงงานต่าง

ด้าว 
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2.2 การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์      
 

ความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ของแรงงานต่างด้าว 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

2.3 การศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ      
2.4 การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม      
2.5 การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษ      
2.6 การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์      
3.  ความรู้ด้านรายได้และเศรษฐกจิ 
3.1 การมีงานท าและมีรายได ้      
3.2 ท่านมีความรู้เร่ืองการออมเงินหรือไม่      
3.3 การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน      
3.4 แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง      
3.5 การท างานและเง่ือนไขการท างาน      
3.6 ความมัน่คงในการท างาน      
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ค าช้ีแจง    เลือกค าถามท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. การประกนัสุขภาพ ค าวา่ “ สุขภาพ ” มีความหมายครอบคลุม เพียงใด 

ก.  การเจบ็ป่วยจากโรคภยัและการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ*     ข. การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 

ค. การเจบ็ป่วยจากโรคภยั     ง.   ความสะอาดของร่างกาย 

2.  ขอ้ยกเวน้การคุม้ครองของแรงงาน เกิดจากจากการเขา้รับรักษาพยาบาล ตามขอ้ใด 

 ก.  การท าหมนั *     ข. ไขห้วดัใหญ่ 

 ค.  อุบติัเหตุจากรถยนต ์    ง. อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์

 3. ยาท่ีก าหนดใหรั้บประทานหลงัอาหาร ควรรับประทานอยา่งไรจึงถูกตอ้ง 

 ก.  รับประทานทนัที หรือหลงัจากทานอาหารแลว้อยา่งนอ้ย 15 นาที* 

 ข.  รับประทานหลงัจากทานอาหารแลว้ 30 นาที 

 ค.  รับประทานหลงัจากทานอาหารแลว้ 1 ชัว่โมง 

 ง.  รับประทานหลงัอาหารม้ือสุดทา้ยของแต่ละวนั 

4.  เม่ือเป็นแผลท่ีผวิหนงัตอ้งใชย้าโรย วิธีการท่ีถูกตอ้งควรท าในลกัษณะใด 

 ก.  โรยท่ีแผลสดไดท้นัที 

 ข.   โรยบริเวณแผลท่ีมีน ้ าเหลือง 

ค.   ท าความสะอาดแผลแลว้โรยขณะท่ีแผลยงัเปียกอยู ่

ง.   ท าความสะอาดแผลและเช็ดบริเวณท่ีจะทาโดยใหแ้หง้เสียก่อนแลว้จึงโรย* 

5.  ขอ้มูลท่ีควรใหค้วามสนใจเพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามขอ้ใด 

 ก.  ราคาถูก    ข.  หาซ้ือสะดวก 

 ค.  ความอร่อยในรสชาด   ง.  ดูฉลากอาหารและภาชนะบรรจุ* 

6.  ขอ้ใดเป็นวิธีการเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง 

 ก.เลือกบริโภคตามค าโฆษณา  ข.เลือกซ้ืออาหารตามความชอบ 

 ค.เลือกทานอาหารท่ีสด สะอาด*  ง.ซ้ืออาหารท่ีบรรจุภณัฑท์นัสมยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. อาหารหลกั 5 หมู่  ไดแ้ก่ขอ้ใด 
ก. คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  โปรตีน  น ้า  ไขมนั 
ข. คาร์โบไฮเดรต  เกลือแร่  โปรตีน  น ้า  วิตามิน 
ค. คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  เกลือแร่  น ้ า  โปรตีน 
ง. คาร์โบไฮเดรต  มนั  โปรตีน  เกลือแร่  ไขมนั * 

8. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการลดปัญหาหน้ีสินท่ีถูกตอ้ง 

 ก. ซ้ือสินคา้เงินผอ่น*   ข. ใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็น 

 ค. ลดสินคา้ฟุ่ มเฟือย   ง. จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายประจ าวนั 

9. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
ก. ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรายงานการแพทยส่์วนบุคคล 
ข. คู่มือหรือค าสัง่เก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ* 
ค. ขอ้มูลข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
ง. ขอ้มูลข่าวสารอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ 

10. หากท่านตอ้งการรับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ท่านจะเลือกใชก้ารรับรู้ช่องทางใด 
ก. ฟังเสียงตามสายในชุมชน/หมู่บา้น   ข.อ่านแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 
ค .อ่านหนงัสือพิมพ ์   ง.ดูข่าวทีว*ี 

11.  ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการพฒันาบุคคลากรในสถานประกอบการ 

 ก.  เพื่อลดจ านวนผูใ้ชแ้รงงานลง 

 ข.  เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของผูใ้ชแ้รงงาน 

ค.  เพื่อเพิ่มปริมาณงานใหก้บัสถานประกอบการมากข้ึน 

 ง.  เพื่อใหผู้ใ้ชแ้รงงานมีความสามารถข้ึนและอาจท างานแทนกนัได*้ 

12. ส่ิงส าคญัท่ีนอกเหนือจากอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั  คือขอ้ใด 

ก.  รายได ้    ข.  การศึกษา* 

 ค.  การมีงานท า    ง.  การเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 13.  หากผูใ้ชแ้รงงานตอ้งการมีรายไดเ้สริม  ควรพิจารณาขอ้ใดก่อน 

 ก.  แหล่งเงินทุน    ข.  ตลาดรองรับสินคา้หรือบริการ 

 ค.  สถาบนัการฝึกอาชีพท่ีมีช่ือเสียง ง.  ความสนใจและความถนดัของตนเอง* 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14. ขอ้ใดถือเป็นการเรียนรู้เพื่อการมีรายไดเ้สริม 

 ก.  สมศรีอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อรับตดัเส้ือผา้เวลาวา่ง* 

 ข.  สมทรงเรียนหลกัสูตรท าอาหารแพงๆเพื่อเปิดร้านอาหาร 

 ค.  สมควรแอบลกัขโมยสูตรก๋วยเต๋ียวโบราณเพื่อน ามาขายบา้ง 

 ง.  สมศกัด์ิตั้งใจฝึกตีเหลก็เพื่อท ามีดขายอยา่งจริงจงั 

15. บุคคลท่ีมีวิธีการสร้างเงินออมท่ีเหมาะสม คือขอ้ใด 

 ก.  แดงประหยดัเงินโดยการอดม้ือ กินม้ือ 

 ข. ด าวางแผนการใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม* 

 ค. เขียวปล่อยเงินกูน้อกระบบเพื่อหวงัดอกเบ้ีย 

 ง. ขาวซ้ือหวยเส่ียงโชคทุกงวด 

16. ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุดในการจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

 ก. จดทุกคร้ัง*    ข. จดวนัเวน้วนั 

 ค. จดทุกเดือน    ง. จดทุกอาทิตย ์

17. บุคคลใดใชจ่้ายไม่เหมาะสม 

 ก. จอยสงัสรรคทุ์กวนัหลงัเลิกงาน  ข. จุ๋มซ้ือของใชแ้พงๆเสมอ 

 ค. จ๋ายมืเงินเพือ่ซ้ือหวยทุกงวด  ง. ถูกทุกขอ้* 

18.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 

 ก.  การเกษตร    ข.  การคา้ขาย 

 ค.  การด าเนินชีวิต*   ง.  การอุตสาหกรรม 

19.  เป้าหมายหลกัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือขอ้ใด 

 ก.  พึ่งตนเองเป็นหลกั*   ข.  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 ค.  มีอาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัว ง.  ใชจ่้ายแต่ส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

20.  ค  าวา่ “เดินทางสายกลาง”  ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ขอ้ใด 

 ก.  รู้จกัค  าวา่พอดี พอประมาณ*  ข.  ลดรายจ่าย และเพิ่มรายไดใ้หส้มดุล 

 ค.  ประหยดัรายจ่ายใหม้ากท่ีสุด  ง.  ด าเนินชีวิตขอเพียงแต่ ใหมี้ความสุข 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว 
ส าหรับแรงงานต่างด้าว 

------------------------------- 
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้มัภาษณ์ด าเนินการสมัภาษณ์แรงงานต่างดา้วตามกลุ่มตวัอยา่ง โดยสร้างความคุน้เคย

กบัแรงงานต่างด้าว บอกวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยไม่ผลกระทบกบัแรงงาน             
ต่างดา้ว และสถานประกอบการ ด าเนินการสมัภาษณ์ตามประเดน็ท่ีก าหนดใหด้งัต่อไปน้ี 

 
 1.  ดา้นสุขภาพ ท่านไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตท่านอยา่งไรบา้ง 
  1.1 บตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว   
  1.2 การตรวจสุขภาพสุขภาพประจ าปี 
  1.3 การเลือกใชย้าตรงกบัโรค  
  1.4 การรับประทานอาหาร 
  1.5 การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

1.6  เขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
 2.  ดา้นการศึกษา ท่านไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตท่านอยา่งไรบา้ง 
  2.1 การฟังภาษาไทย 
  2.2 การพดูภาษาไทย 
  2.3 การอ่านภาษาไทย  
  2.4 การเขียนภาษาไทย 
  2.5 สิทธิในการเรียน 

2.6 การรับรู้ข่าวสาร 
 3. ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ท่านไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพชีวติท่านอยา่งไรบา้ง 
  3.1 การออมเงิน 
  3.2 การจดบนัทึกรายรับรายจ่าย 
  3.3 การประหยดั 
   

หลังจากด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
แรงงานต่างด้าว 

------------------------------- 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ประเมินคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว 
ส าหรับนายจ้าง 

----------------------------------------------- 
 

ค าช้ีแจง ให้ผูส้ัมภาษณ์ด าเนินการสัมภาษณ์นายจา้งแรงงานต่างดา้วตามกลุ่มตวัอย่าง โดยสร้าง
ความคุน้เคยกับนายจ้างแรงงานต่างด้าว บอกวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยไม่
ผลกระทบกบันายจา้งแรงงานต่างดา้ว และสถานประกอบการ ด าเนินการสัมภาษณ์ตาม
ประเดน็ท่ีก าหนดใหด้งัต่อไปน้ี 

 

 1.  ดา้นสุขภาพ  ท่านเห็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของลูกจา้งท่านอยา่งไรบา้ง 
  1.1 บตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว   
  1.2 การตรวจสุขภาพสุขภาพประจ าปี 
  1.3 การเลือกใชย้าตรงกบัโรค  
  1.4 การรับประทานอาหาร 
  1.5 การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

1.6  เขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
 2.  ดา้นการศึกษา ท่านเห็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของลูกจา้งท่านอยา่งไรบา้ง 
  2.1 การฟังภาษาไทย 
  2.2 การพดูภาษาไทย 
  2.3 การอ่านภาษาไทย  
  2.4 การเขียนภาษาไทย 
  2.5 สิทธิในการเรียน 

2.6 การรับรู้ข่าวสาร 
 3. ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ท่านเห็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของลูกจา้งท่านอยา่งไรบา้ง 
  3.1 การออมเงิน 
  3.2 การจดบนัทึกรายรับรายจ่าย 
  3.3 การประหยดั 
  4. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อแรงงานต่างดา้ว 

หลังจากด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
นายจ้างแรงงานต่างด้าว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
ความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของแรงงานต่างด้าว 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
--------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการในการสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว วา่ตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 +1    แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไดต้รงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
   0  ไม่แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไดต้รงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
 -1     แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไม่ตรงและไม่ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

 

รายการ 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
1.  แบบสอบถามมีความครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์    
2. ประเดน็ค าถามความตอ้งการดา้นสุขภาพมีความครอบคลุม    
3. ความเหมาะสมของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพ    
-  การเรียนรู้ในเร่ืองการกินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน    
-  ความรู้เร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้ง    
-  ความรู้เร่ืองการออกก าลงักาย    
-  การเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ    
-  ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเอดส์    
-  ความรู้เร่ืองการจดัการความเครียด    
4. ประเดน็ค าถามความตอ้งการดา้นการศึกษามีความครอบคลุม    
5. ความเหมาะสมของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการศึกษา    

-  การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย    
- การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์    
- การศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ    
- การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม    
- การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษ    
- การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์    
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รายการ 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
6.  ประเดน็ค าถามความรู้ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจมีความครอบคลุม    

7. ความเหมาะสมของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการความรู้ดา้นรายได ้

และเศรษฐกิจ 

   

- การมีงานท าและมีรายได ้    
- ท่านมีความรู้เร่ืองการออมเงินหรือไม่    
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน    
- แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง    
- การท างานและเง่ือนไขการท างาน    
- ความมัน่คงในการท างาน    

 
 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
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แบบประเมินความสอดคล้องของ 
แผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว  

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 แรงงานต่างดา้ว วา่ตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 +1    แน่ใจวา่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ไดต้รงวตัถุประสงค ์
   0  ไม่แน่ใจวา่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ไดต้รงวตัถุประสงค ์

 -1     แน่ใจวา่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ไม่ตรงวตัถุประสงค ์
 

รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
1. ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ กะทดัรัด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ    
2. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปฐมนิเทศ    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     

-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     

-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
3. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง หลกัการประกนัสุขภาพ    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
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รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
4. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การใชย้า    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
5. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
6. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
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รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
7. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ช่องทางการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมตาม
ความสนใจ 

   

-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
8. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การออมเงิน    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
9. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การแกไ้ขปัญหาหน้ีส้ิน    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
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รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
10. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  เศรษฐกิจแบบพอเพียง    
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
11. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปัจฉิมนิเทศ      
-  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้    
-  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
-  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน     
-  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
-  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน    

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
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แบบประเมินความสอดคล้องของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
-------------------------------------- 

 
ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนวา่ตรงตาม

วตัถุประสงคห์รือไม่ 
 +1  แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไดต้รงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

  0 ไม่แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไดต้รงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
 -1 แน่ใจวา่เป็นขอ้ค าถามท่ีถามไม่ตรงและไม่ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

 

รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
1. การประกนัสุขภาพ ค าวา่ “ สุขภาพ ” มีความหมายครอบคลุม เพียงใด    
2.  ขอ้ยกเวน้การคุม้ครองของแรงงาน เกิดจากจากการเขา้รับรักษาพยาบาล 
ตามขอ้ใด 

   

3. ขอ้ยกเวน้การคุม้ครองของแรงงาน เกิดจากจากการเขา้รับรักษาพยาบาล 
ตามขอ้ใด 

   

4.  เม่ือเป็นแผลท่ีผวิหนงัตอ้งใชย้าโรย วิธีการท่ีถูกตอ้งควรท าในลกัษณะใด    
5.  ขอ้มูลท่ีควรใหค้วามสนใจเพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตรงตามขอ้ใด 

   

6.  ขอ้ใดเป็นวิธีการเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง    
7. อาหารหลกั 5 หมู่  ไดแ้ก่ขอ้ใด    
8. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการลดปัญหาหน้ีสินท่ีถูกตอ้ง    
9.ขอ้ใดเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน    
10.หากท่านตอ้งการรับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ท่านจะเลือกใชก้ารรับรู้ช่องทางใด    
11.  ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการพฒันาบุคคลากรในสถานประกอบการ    
12. ส่ิงส าคญัท่ีนอกเหนือจากอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั  คือขอ้ใด    
13.  หากผูใ้ชแ้รงงานตอ้งการมีรายไดเ้สริม  ควรพิจารณาขอ้ใดก่อน    
14. ขอ้ใดถือเป็นการเรียนรู้เพื่อการมีรายไดเ้สริม    
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รายการ 
ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
15. บุคคลท่ีมีวิธีการสร้างเงินออมท่ีเหมาะสม คือขอ้ใด    
16. ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุดในการจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย    
17. บุคคลใดใชจ่้ายไม่เหมาะสม    
18.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร    
19.  เป้าหมายหลกัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือขอ้ใด    
20.  ค  าว่า “เดินทางสายกลาง”  ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง ขอ้ใด 

   

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303 

ตารางท่ี  16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ของขอ้ค าถาม          
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแบบสอบถามความตอ้งการในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว  

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

1. แบบสอบถามมีความครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2. ประเดน็ค าถามความตอ้งการดา้นสุขภาพมีความ

ครอบคลุม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3. ความเหมาะสมของข้อค าถามเก่ียวกับความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพ 

      

 -  การเรียนรู้ในเร่ืองการกินอาหารถูกสุขลกัษณะ 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 

+1  0 +1 +1 +1 0.8 

 -  ความรู้เร่ืองการใชย้าท่ีถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -  ความรู้เร่ืองการออกก าลงักาย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -  การเรียนรู้เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ +1 +1 +1   0 +1 0.8 
 -  ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเอดส์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -  ความรู้เร่ืองการจดัการความเครียด   0 +1   0 +1 +1 0.6 
4. ประเดน็ค าถามความตอ้งการดา้นการศึกษามี

ความครอบคลุม 
+1 +1 +1 +1  0 0.8 

5. ความเหมาะสมของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความ

ตอ้งการดา้นการศึกษา 

      

 -  การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - การรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - การศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ +1  0 +1 +1 +1 0.8 
 - การศึกษาเพื่อการมีรายไดเ้สริม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - การฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษ +1 +1 +1 +1  0 0.8 
 - การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  16  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแบบสอบถามความตอ้งการในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที ่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

6. ประเดน็ค าถามความรู้ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจมี
ความครอบคลุม 

+1 +1  0 +1 +1 0.8 

7. ความเหมาะสมของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความ

ตอ้งการความรู้ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 

      

 - การมีงานท าและมีรายได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - ท่านมีความรู้เร่ืองการออมเงินหรือไม่ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -การแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน +1 +1   0  0 +1 0.6 
 -แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -การท างานและเง่ือนไขการท างาน   0 +1 +1 +1   0 0.6 
 - ความมัน่คงในการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
        
        

ค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบบั                                                                        =  0.89 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

1. ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ กะทดัรัด ชดัเจน 
ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 

0 +1 +1 +1 0 0.6 

2. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปฐมนิเทศ       
 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ

สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1  0 +1 +1 +1 0.8 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 0 +1 0.8 
3. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองหลกัการประกนั

สุขภาพ 
      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 0 +1 0 0.6 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน 0 +1 0 +1 +1 0.6 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การใชย้า       
 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ

สามารถน าไปปฏิบติั 
จริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1   0 +1 +1 0.8 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1   0 +1 +1 +1 0.8 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  อาหารท่ีถูก

สุขลกัษณะ 
      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติั 
จริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 0 +1 0.8 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน   0 +1 +1 +1 +1 0.8 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์

      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติั 
จริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 0 +1 +1 +1 0.8 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ช่องทางการเขา้รับ

การศึกษาและฝึกอบรมตามความสนใจ 
      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 0 +1 0.8 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 0 +1 +1 +1 0.8 
8. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การออมเงิน       
 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ

สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 0 0.8 
9. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การแกไ้ขปัญหาหน้ี

ส้ิน 
      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้น
คุณภาพผูเ้รียน  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 0 +1 0.8 
10. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  เศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 
      

 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้น
คุณภาพผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 0 +1 0.8 
11. กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การปัจฉิมนิเทศ       
 -  ก าหนดเวลาไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ

สามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  ส่ือการเรียนรู้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 - แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของขอ้ค าถาม              
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว  (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

 -  เน้ือหาของใบความรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  เกณฑก์ารประเมินผลสามารถสะทอ้น
คุณภาพผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 -  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 - กิจกรรมทา้ยบทเหมาะสมกบัผูเ้รียน  +1   0 +1  +1    0 0.6 
        

ค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบบั                                                                           =  0.94 
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ตารางท่ี 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Item-Objective Congruence Index: IOC) ของ                           
ขอ้ค าถามตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ                                
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของ คนกลุ่มใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3. เป้าหมายหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงคือขอ้ใด +1 +1 +1 0 0 0.6 
4. ค าวา่ “เดินทางสายกลาง”  ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ขอ้ใด 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

5. การเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลง ดา้นต่าง ๆ หมายถึงขอ้ใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6. ขอ้ใดคือเง่ือนไขท่ีส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7. ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุดในการจดบนัทึกรายรับ-

รายจ่าย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8. การปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จควรยดึ
หลกัขอ้ใดมากท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

9. ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตท่ีนอกเหนือจาก ปัจจยั 4  
ไดแ้ก่ขอ้ใด 

0 +1 +1 0 +1 0.6 

10. การประกนัสุขภาพ ค าวา่ “ สุขภาพ ” มี
ความหมายครอบคลุม เพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

11. ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองของแรงงาน เกิดจาก
จากการเขา้รับรักษาพยาบาลตามขอ้ใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

12. ยาท่ีก าหนดใหรั้บประทานหลงัอาหาร ควร
รับประทานอยา่งไรจึงถูกตอ้ง 

+1 0 +1 +1 0 0.6 
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ตารางท่ี 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Item-Objective Congruence Index: IOC) ของ                           
ขอ้ค าถามตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ                                
ก่อนเรียนและหลงัเรียน (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC = 

∑    1 2 3 4 5 

 

13. เม่ือเป็นแผลท่ีผวิหนงัตอ้งใชย้าโรย วิธีการท่ี
ถูกตอ้งควรท าในลกัษณะใด 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

14. ภาวะท่ีร่างกายไดรั้บสารอาหารท่ีใหพ้ลงังาน 
เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมนั มากเกินความ
ตอ้งการของร่างกายจะส่งผลต่อสุขภาพใน              
ขอ้ใด 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

15. ในการบริโภคอาหาร  ควรใหค้วามสนใจขอ้มูล
เพื่อตดัสินใจเลือก ซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขอ้ใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

16. ขอ้ใดเป็นวิธีเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
17. ในปัจจุบนัเป็นโลกยคุ “โลกาภิวตัน”์   ในการ

รับรู้ข่าวสาร โลกาภิวตัน์ มีความหมายตรงกบั
ขอ้ใด 

0 +1 +1 0 +1 0.6 

18. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการพฒันาบุคลากรใน
สถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

19. หากผูใ้ชแ้รงงานตอ้งการมีรายไดเ้สริม                     
ควรพิจารณาขอ้ใดก่อน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

20. ขอ้ใดคือวิธีการจดัสรรเงินหรือวางแผนการใช้
จ่ายท่ีดีท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

        
ค่า IOC ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน                            =  0.88  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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การหาค่าประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว 
 
ตารางท่ี 19 คะแนนก่อนเรียน คะแนนในแต่ละกิจกรรมและคะแนนหลงัเรียน 
 

คนที ่ ก่อนเรียน
(20) 

กจิกรรมที่  (10 คะแนน) รวม
(90) 

หลงัเรียน
(20) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 9 9 8 9 8 8 8 9 9 77 15 
2 12 9 8 8 8 9 9 8 8 9 76 19 
3 7 9 7 8 7 7 8 8 7 7 68 17 
4 5 8 9 7 7 8 8 9 7 9 72 15 
5 8 9 8 8 8 7 8 8 8 9 73 16 
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 73 17 
7 4 8 8 9 8 8 9 9 8 9 76 17 
8 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 74 19 
9 8 9 8 7 8 8 8 7 8 9 72 16 
10 11 9 8 8 9 8 8 9 8 9 76 20 
11 7 9 8 9 9 9 8 9 8 9 78 16 
12 7 9 8 8 8 7 8 8 8 9 73 17 
13 5 8 8 8 8 8 8 8 8 9 74 13 
14 4 9 8 8 8 7 7 8 7 8 70 12 
15 4 9 7 8 7 7 8 8 8 9 71 13 
16 7 8 9 8 7 7 7 8 7 8 69 15 
17 8 8 9 8 8 7 7 7 8 8 70 16 
18 8 8 8 8 8 7 7 8 9 8 71 17 
19 7 8 9 9 8 8 8 9 8 9 76 16 
20 4 9 9 7 8 8 9 8 8 9 75 19 

รวม 135 171 164 160 159 154 159 163 159 173 1463 325 
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จากสูตร 

      
∑  

 
 

      

 

     

    
  
  

      
   

     81.28 
 

      
∑  

 
 

       

 

     

   
  
  

      
   

     81.40 
 
        E 1 / E 2   เท่ากบั 81.28 / 81.40   
 

 
การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)   
จากสูตร     

 

       
       

(      )      
 

 
           

     
การวเิคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน    
จากสูตร  
 

     
∑ 

√ ∑ 
   (∑ ) 
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ตารางท่ี 20 ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

คนที ่
ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ผลต่าง2 

20 คะแนน 20 คะแนน D D2 
1 5 15 10 100 
2 12 19 7 49 
3 7 17 10 100 
4 5 15 10 100 
5 8 16 8 64 
6 8 17 9 81 
7 4 17 13 169 
8 6 19 13 169 
9 8 16 8 64 
10 11 20 9 81 
11 7 16 9 81 
12 7 17 10 100 
13 5 13 8 64 
14 4 12 8 64 
15 4 13 9 81 
16 7 15 8 64 
17 8 16 8 64 
18 8 17 9 81 
19 7 16 9 81 
20 4 19 15 225 

รวม 135 325 190 1882 
 

             
∑ 

√ ∑ 
   (∑ ) 

   

 

                                        
   

√  
(    ) (   ) 

    

                    21.10 
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ประวติิผู้วจัิย 

 
ช่ือ – สกุล นายวีระกลุ  อรัณยะนาค 
ท่ีอยู ่ 69/32 หมู่ 10  ถนนกาญจนาภิเษก  ต าบลบางแม่นาง                          

อ  าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี  
ท่ีท างาน ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

กรุงเทพมหานคร 
ประวติัการศึกษา  

พ.ศ.  2523 ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต  วิชาเอกช่างก่อสร้าง                          
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  วิทยาลยัครูพระนคร กรุงเทพมหานคร                                       

พ.ศ.  2532 ส าเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการศึกษาผูใ้หญ่                   
และการศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลยัศิลปากร   

พ.ศ.  2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพฒันามนุษย ์ภาควิชาการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสงัคม    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2524 – 2532 อาจารย ์1 – 2 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ 
พ.ศ. 2532 – 2542  ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม่

ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  และล าพนู 
พ.ศ.  2542 – 2544 ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา                   
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