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ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 434 หน้า.
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาข้อมูลพืนฐาน การดูแลสุ ขภาพ การเรี ยนรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ ความต้องการ
เรี ย นรู ้ ด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ 2) เพื อพัฒ นารู ปแบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อสร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะ
ให้แ ก่ แรงงานข้ามชาติ ในชุ มชน 3) เพื อทดลองใช้รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ข ภาวะกับ
กลุ่ม แรงงานข้ามชาติ 4) เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ ซึ งเป็ นวิธีการวิจยั และพัฒนา กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั นี
ได้แก่ แรงงานข้ามชาติผตู ้ อบแบบสอบถาม 302 คน นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติในพืนทีทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชันมัธยมศึกษาตอนต้น
ของศูนย์ กศน. ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30 คน ผูเ้ ชียวชาญ 4 คน และกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจํานวน 25 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ คู่มือการใช้
รู ปแบบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน แบบประเมิ นผลงาน แบบสอบถามความพึ งพอใจ แบบบันทึ ก
การประชุ ม สมุดกระจกสะท้อนความคิ ด การวิ เคราะห์ ข้อมู ล ด้ว ยค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี ย ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที แบบ
เป็ นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า:
1. ผลการศึ กษาข้อมูลพื นฐานพบว่าแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.14 ไม่รู้หนังสื อ การสื อสารที เหมาะสม
กับแรงงานข้ามชาติในชุมชนจึงเป็ นการสื อสารทางตรงโดยใช้สือบุคคลจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางสุ ขภาพได้ง่ายกว่าสื อชนิ ดอืน
นอกจากนียังพบว่าแรงงานข้ามชาติในชุมชนส่ วนใหญ่ร้อยละ CD.EF เข้าไม่ถึงสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพ พวกเขามักจะซื อยามารั บประทานเอง
และจ่ายค่ารั กษาพยาบาลเองในคลินิกเอกชน พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของพวกเขาอยูใ่ นระดับปานกลาง และต้องการเรี ยนรู ้ เรื องสิ ทธิH
ทางด้านสุ ขภาพมากทีสุ ด ขณะทีนักศึกษาแรงงานข้ามชาติถูกสอนให้อดทนต่อความเจ็บป่ วย “ฟื นให้ไวหายให้เร็ ว”
2. รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health
Literacy Model: MHL Model) มีองค์ประกอบ ] ส่ วนได้แก่ (^) หลักการ (_) วัตถุประสงค์ (F) ขันตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ
(]) เงื อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ทังนี การพัฒนารู ปแบบนี เป็ นการบูรณาการทํางานร่ วมกันภายใต้ ] ระบบสนับสนุ นในชุ มชน ได้แก่
ระบบการศึกษา ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ งแวดล้อม และระบบวัฒนธรรม ในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความ
รอบรู ้ ทางสุ ขภาวะได้แบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 5 หน่ วย ได้แก่ การเข้าถึ งองค์ความรู ้ และการบริ การทางสุ ขภาพ การทําความเข้าใจ
องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ และการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า ผลการประเมินความรู ้พบว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติมีคะแนนเฉลียหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี ยก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ด้านทัก ษะนัก ศึ กษาสามารถจัดทําผลงานได้ในระดับคุณภาพดี ขึนไป
กลุ่มเป้าหมายการสื อสารในชุมชนเห็นว่าความรู ้ทีพวกเขาได้รับเป็ นประโยชน์ใช้ได้จริ งในชีวิตประจําวัน ผลการประเมินด้านเจตคติพบว่า
นักศึกษาแรงงานข้ามชาติมีทางเลือกมากยิงขึนในการเข้าถึงความรู ้ดา้ นการดูแลสุ ขภาพและการบริ การสุ ขภาพทีจําเป็ น
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติทีมีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครั งนี
มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน วิทยากรมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะ
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน โดยวิทยากรเสนอให้เพิมเวลา ขยายประเด็น ศึกษาคําเรี ยกเกี ยวกับความเจ็บป่ วยในภาษาชาติพนั ธุ์เพิมเติ ม
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึน และสร้างบุคลากรสําหรับการอบรมรมเรื องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้มีมากขึนในชุมชน
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The objectives of this research were 1) to study of fundamental data, the healthcare, and health learning
needs of the migrants in community. 2) to develop the learning management model of migrant health literacy. 3) to try out
the model. 4) to evaluate and improve the model. The research methodology was research and development. The samples and
key informants consisted of 302 migrant questionnaire respondents, 4 specialists, and 30 migrant students studying in
the Chai Satan Sub-District Non-formal and Informal Education Centre, and 25 migrants in community. The instruments were
the Migrant Health Literacy Model, its manual, in-depth interview guidelines, the questionnaires, pretest and posttest, task and
project assessments, reflexive thinking note, and note taking. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, ttest and content analysis.
The findings of the research were as follows:
1. In the community, 79.14 percent of the migrants are low literacy. So the face-to-face communication or using
personal media was better than other types of communication. Moreover, 59.03 percent of them could not access any
government-provided health rights. They had purchased over-the-counter medicines for self-treatment and paid treatments in
private clinics and hospitals for themselves. Majority of them had healthcare behaviors at the medium level. They needed to learn
and to access their health right information and health services. The student had been taught to be patient with their pain from
their parents, as the phrase “Quick revive and get well fast”.
2. The Migrant Health Literacy Model composed of 4 components; 1) principle 2) objectives 3) process of
learning management, and 4) the key conditions for using the model. It was integrated and cooperated from 4 supportive systems
in the community such as educational system, health system, social and environmental system, and cultural system.
The learning management plan consisted of 5 units for migrant health literacy learning activities such as accessibility,
understanding, assessment, utilization, and communication of health information.
3. The results revealed that in the knowledge assessment, the migrant students had the posttest scores in overall
and in each unit higher than the pretest ones at the 0.01 level of statistical significance. In practice assessment, their task and
project assessments were at the good level as required in overall and each unit. Moreover, the target groups in community of
the students’ communication projects, agreed that the health information was transmitted was useful and could be applied in
everyday life. In attitude assessment, the student revealed that they had more alternatives to access vary sources of health
information, necessary healthcare, and health service.
4. The students’ overall satisfaction toward MHL model was at the high level. The trainers’ overall satisfaction
toward using MHL model was at the highest level. The trainers suggested that the learning activity should be prolonged activity
duration, be enlarged more health issues, increase the migrant targets in the community and institutions, study additional disease
and illness explanation terms in the ethnic language, and construct Migrant Health Literacy trainers in community.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิทยานิ พนธ์ฉบับนี จะสําเร็ จมิได้หากขาดอาจารย์ทีปรึ กษาและอาจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ท่ า นที เห็ น คุ ณของวิท ยานิ พ นธ์ นี และทํา ให้ค วามตังใจของผูว้ ิจยั ในการนํา ร่ อ ง
แนวคิดความรอบรู ้ ทางสุ ข ภาวะสามารถสํา เร็ จลุ ล่วงไปได้ใ นพืนที ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ ณรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ3 อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีให้โอกาสทีดีในชีวิตทังใน
ด้านการทํางานและการเรี ยน คอยชีแนะแนวทาง สังสอนประสิ ทธิ ประสาทวิชาให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้
วิ ธี วิ ท ยาใหม่ ๆ ซึ งต่ า งไปจากโลกทัศ น์ ท างวิ ช าการที ข้า พเจ้า เคยรู ้ จ ัก ขอขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด, รองศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต เขียววิชยั , ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม สําหรับความเมตตาของอาจารย์ทุกท่านทีคอยเป็ นกําลังใจ ให้คาํ ชีแนะอัน
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บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จังหวัดเชี ยงใหม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่า งต่อเนื องและมีศกั ยภาพด้านการค้า
การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา อีกทั'งยังเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญของ
ประเทศไทยและของโลก จึ ง จํา เป็ นอย่า งยิงที ต้องอาศัย แรงงานจํา นวนมากในการพัฒนาเมื อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิงแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือนบ้านเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบแรงงานข้ามชาติทีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ในจังหวัดเชียงใหม่จาํ นวนทั'งสิ' น 99,784 คน ในจํานวนนี'มีแรงงานทีเคลือนย้ายมาจากประเทศเมียน
มาร์ ทีขึ'นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติจาํ นวนทั'งสิ' น 81,373 คนและนําเข้าตาม MOU (ตามมาตรา 9)
ทังสิ น 216 คน (สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2559)
แรงงานข้า มชาติ ส่ วนใหญ่ เ ข้า มาทํา งานอยู่ใ นภาคการผลิ ต และธุ รกิ จต่ า งๆ ในภาค
การเกษตรสวนส้ม หัวหอม กระเทียม ลิ'นจี ทํานา และโรงสี ฯลฯ แต่อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มการจ้าง
งานในภาคเกษตรลดลง ขณะทีภาคการท่องเทียวของจังหวัดมีการขยายตัวในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
มากขึ'น ทําให้แรงงานข้ามชาติทีมีฝีมือจํานวนหนึงเปลียนไปทํางานในภาคบริ การและธุ รกิจก่อสร้าง
มากขึ'น (สํานักนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตร จังหวัดเชียงใหม่, 2554) ในงานศึกษาของคณา
รักษ์ เจริ ญศิริ (2548) พบว่า มีการเข้าทํางานในสถานประกอบการ 2 กลุ่มได้แก่ 1) งานในสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้แก่ งานในภาคก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ งเป็ นแรงงานระดับ
ช่างฝี มือ งานในโรงงาน เช่น โรงงานทําขนมและกิจการขนส่ ง แต่มกั จะอยูใ่ นงานทีใช้แรงงาน เช่น
กรรมกรขนถ่ายสิ นค้า พนักงานทําความสะอาด 2) งานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ งาน
ในภาคก่อสร้างขนาดเล็ก มีทงที
ั )เป็ นกรรมกรทัว) ไปและเป็ นระดับช่างฝี มือเพศชาย งานคนรับใช้ใน
บ้าน ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานต่างด้าวเพศหญิงงานในบริ ษทั ห้างร้าน และกิจการขนาดเล็กส่ วนใหญ่
จะถูกจัดให้ทาํ งานประเภทที)ใช้แรงงาน เช่น ขนถ่ายสิ นค้า บรรจุสินค้า ล้างจาน ทําความสะอาด
เป็ นต้น
การหลั)ง ไหลเข้า มาของแรงงานข้า มชาติ เ ป็ นปรากฏการณ์ ที) เ กิ ด ขึ นเช่ นเดี ย วกับ ใน
หมู่บา้ นนันทาราม ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งเป็ นพืนที)ศึกษาของงานวิจยั นี
1

2
ในหมู่บา้ นผูว้ จิ ยั พบแรงงานจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์เข้ามาอาศัยมากกว่า 1,400 คน (ร้อยละ 74)
ขณะทีประชากรในหมู่บา้ นทีเป็ นคนพื'นเมืองหรื อถือสัญชาติไทยอยูเ่ พียง 485 คนเท่านั'น (ร้อยละ
26) ชาวไทใหญ่ในพื'นทีจะกระจุกตัวอยูร่ วมกันในกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึ งจํานวนหนึงเข้ามาอยูใ่ นปะเทศ
ไทยนานนับสิ บปี (ทศวรรษที 2540) และมีทายาทรุ่ นทีสองเข้าศึกษาในโรงเรี ยนวัดนันทารามซึ ง
เป็ นนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ข องโรงเรี ย น ชาวไทใหญ่ มี ก ารรวมตัว ช่ ว ยเหลื อเกื' อ กู ล กัน ในลัก ษณะ
เครื อข่าย ในพื'นทีมีแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั แรงงานข้ามชาติในลักษณะองค์กรพัฒนาเอกชนซึ งทําหน้าที
ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื องของสิ ทธิแรงงาน ภาษาไทย ภาษาไทยใหญ่ ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ มี
พื' น ที สํา หรั บ จัดกิ จกรรมและพิ ธี ก รรมสํา คัญๆ ของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ไ ทใหญ่ ต ลอดทั'ง ปี อี ก ทั'ง มี
หน่วยงานราชการอย่างศูนย์กศน. ตําบลไชยสถานเข้ามามีส่วนช่ วยในการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐาน
ให้แก่นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติทีสนใจอีกด้วย ในด้านความเป็ นอยู่หมู่บา้ นแห่ งนี' มีร้านค้าจํานวน
หนึ งขายสิ นค้าสําหรับชาวไทใหญ่โดยเฉพาะ และในช่ วงเย็นวันพุธจะมีตลาดนัดซึ งจําหน่ ายข้าว
ของเครื องใช้ อาหารการกิ นสําหรับ ชาวไทใหญ่ ในพื'นทีปะปนกับอาหารพื'นเมื อง พื'นที ตั'ง ของ
หมู่บา้ นไม่ไกลจากเมืองมากนัก ดังนั'นจะเห็นได้วา่ ลักษณะพิเศษของพื'นทีเป็ นส่ วนหนึงทีทําให้ชาว
ไทใหญ่ จาํ นวนมากหลังไหลเข้ามาอาศัย ในหมู่บ ้า นอยู่ตลอดและมี แนวโน้ม ที จะเพิมขึ' นเรื อยๆ
(ประทิน ดวงแก้ว, 2557)
โดยภาพรวมความต้องการแรงงาน การเคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการหลังไหลเข้า
มาของกลุ่ มแรงงานข้า มชาติและผูต้ ิดตามกลายเป็ นสิ งทีไม่ อาจหลี กเลี ยงได้ เช่ นเดี ยวกับปั ญหา
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และปั ญหาทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต่างๆ ทีมาพร้อมกับการเดินทางข้าม
พรมแดนของผู ค้ น จากการศึ ก ษาข้อ มู ล เบื' อ งต้น จากกลุ่ ม ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในพื' น ที จัง หวัด
เชี ย งใหม่ พบข้อ มู ล ที น่ า สนใจดัง นี' สถิ ติ ข องงานระบาดวิท ยา กลุ่ ม งานโรคติ ด ต่ อ สํา นัก งาน
สาธารณสุ ข จัง หวัดเชี ย งใหม่ บ่ ง ชี ว่า โรคติ ดต่ อ ในกลุ่ ม แรงงานข้า มชาติ จากประเทศเมี ย นมาร์
บางส่ วนที)เข้ารับการรักษาที)โรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดเชี ยงใหม่ ตั'งแต่เดื อน มกราคม –
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบผูป้ ่ วยจํานวนทังสิ น 1,159 ราย เป็ นโรคติดต่อทังสิ น 33 โรค โดยโรคที)มี
แรงงานข้ามชาติเป็ นมากที)สุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรคท้องร่ วงร้อยละ 46.9 รองลงมาเป็ นไข้หวัด
จํานวนร้อยละ 13.1 อันดับ 3 โรคปอดบวมร้อยละ 9 และพบโรคระบาดอื)นๆ ที)มีผูป้ ่ วยไม่เกิน100
คนในช่ วงเวลาดัง กล่ า ว ได้แก่ อาหารเป็ นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดงจากเชื อไวรั ส โรค
อี สุ ก อี ใ ส โรคไข้เดงกี) โรคมื อ เท้า ปาก โรควัณโรคปอด โรคติ ดต่ อ ทางเพศสัม พันธ์ อื)น ๆ โรค
ไข้เลือดออก โรคหนองในแท้ โรคซิ ฟิลิส โรคไข้รากสาดใหญ่ โรคตับอักเสบไม่ระบุชนิด โรคตับ
อักเสบบี โรคเยื)อหุ ้ม สมองอักเสบ อาการภายหลังได้รับ การสร้ างเสริ มภู มิคุม้ กันโรค โรคหู ดที)
อวัยวะเพศ โรคบิดจากเชื อชิเกลลา โรคบิดมีตวั โรคตับอักเสบเอ โรคบาดทะยัก โรคไข้เลือดออก
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ช็อก โรคสมองอักเสบ โรควัณโรคระบบอื)นๆ โรคหนองในเทียม โรคแผลริ มอ่อน โรคพิษสุ นขั บ้า
โรคคางทูม โรคเห็ดพิษ โรคเริ มที)อวัยวะเพศ (ดูในตารางที) 1)
ตารางที) 1 สรุ ปข้อมูลโรคระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ ที)เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล
ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ตงแต่
ั เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(n=1,159)
ลําดับ

ชื)อโรค

จํานวน(คน)

ร้อยละ

1

โรคท้องร่ วง

544

46.94

2

ไข้หวัด
โรคปอดบวม

152

13.11

104
359

8.97
30.97

3
4

โรคอื)นๆ ได้แก่ อาหารเป็ นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง
จากเชื อไวรัส โรคอีสุกอีใส โรคไข้เดงกี) โรคมือเท้าปาก โรค
วัณโรคปอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื)นๆ โรคไข้เลือดออก
โรคหนองในแท้ โรคซิ ฟิ ลิ ส โรคไข้ร ากสาดใหญ่ โรคตับ
อักเสบไม่ระบุชนิ ด โรคตับอักเสบบี โรคเยื)อหุ ้มสมองอักเสบ
อาการภายหลังได้รับการสร้ างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค โรคหู ดที)
อวัยวะเพศ โรคบิดจากเชือชิเกลลา โรคบิดมีตวั โรคตับอักเสบ
เอ โรคบาดทะยัก โรคไข้เลือดออกช็อก โรคสมองอักเสบ โรค
วัณโรคระบบอื)นๆ โรคหนองในเที ยม โรคแผลริ มอ่อน โรค
พิษสุนขั บ้า โรคคางทูม โรคเห็ดพิษ โรคเริ มที)อวัยวะเพศ

1,159
100.00
รวม
ที)มา: สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่, งานระบาดวิทยา, “ข้อมูลโรคระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศเมียนมาร์ ที)เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ตงแต่
ั เดือน มกราคม – กรกฎาคม
พ.ศ. 2558,” 30 กรกฎาคม 2558.

ข้อมูลสถิ ติของงานระบาดวิทยา กลุ่ ม งานควบคุ มโรค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
เชี ยงใหม่ (2558) ในข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลทีได้สอบถามจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื'นที พบ
โรคติดต่อทัวไปทีเกิดขึ'นกับคนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่และในชุมชนดังนี' โรคทางเดิน
อาหาร โรคตาแดง หวัด ไข้เลือดออก ฯลฯ (ธนูพรเพ็ญ แก้วกันทะ, 2558; จันทร์ ทิพย์, 2558; สุ พจน์
ไชยจินดา, 2558)
นอกจากนี คุณอมริ นทร์ หน่อไชยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ หัวหน้างาน
เวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี ได้สะท้อนสถานการณ์การติดเชือเอชไอวีและวัณ
โรคในเขตอําเภอเมืองและชานเมืองเชี ยงใหม่ว่า ยังคงมีสถานการณ์ที)ทวีความรุ นแรงและน่ าเป็ น
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ห่วง เนื)องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที)ทาํ งานในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร และสปาที)มีการขาย
บริ การแฝง ตลอดจนสถานบริ การอาบอบนวดยังคงมีการระบาดของเชื อเอชไอวีอยูม่ าก โดยคนไข้
ส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบว่าตนเองเป็ นติดเชื อและมักจะตรวจพบในระยะที)คุกคามหรื อรุ นแรงมาก
แล้ว อีกทังคนไข้บางรายเป็ นวัณโรคก็มกั พบเชื อเอชไอวีแฝงมากับวัณโรคตามมาด้วย (อมริ นทร์
หน่อไชยวงศ์, 2558)
ในด้านการป้ องกันควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบว่าปั ญหาการรักษาวัณโรค
ของประเทศเพื)อนบ้านเป็ นเพียงการรักษาตามอาการ ขาดการควบคุ มโรคในระยะแพร่ เชื อทําให้
แรงงานจํานวนหนึ) งเข้าใจว่าตนเองหายดี และข้ามมาทํางานในประเทศไทยตามปกติ ดังนันการ
ควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที)มาจากประเทศที)การแพทย์และการสาธารณสุ ขยังไม่ดีนกั ก็
เป็ นปั ญหาที)ทา้ ทายสําหรับการแพทย์และการสาธารณสุ ขของประเทศไทยจะต้องรับมือกับปั ญหา
เหล่านี ต่อไป (อมริ นทร์ หน่ อไชยวงศ์, PQQR) ขณะที)คุณประนอม ปั ญญา หัวหน้างานผูป้ ่ วยนอก
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสารภีกล่าวถึงการแพร่ เชื อวัณโรคในชุ มชนว่ายังคงมีความเสี) ยงอยู่
มาก เพราะคนไข้ยงั คงต้องกลับไปใช้ชีวิตและทํางานร่ วมกับแรงงานข้ามชาติคนอื)นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ)งในแคมป์ คนงานทําให้การควบคุมโรคยังคงเป็ นเรื) องที)ทาํ ได้ยาก (ประนอม ปั ญญา, 2558)
ขณะที) ปั ญ หาของการติ ด ตามควบคุ ม โรคในชุ ม ชน คุ ณ ธนู พ รเพ็ญ แก้ว กัน ทะ เจ้า พนัก งาน
สาธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลพญาชมภู ตําบลชมพู อําเภอสารภี กล่าวว่าแรงงาน
ข้า มชาติ บ างส่ ว นมี ก ารเคลื) อนย้า ยไม่ อ ยู่เป็ นที) ท าํ ให้ก ารจํา กัดหรื อการควบคุ ม วัณโรคจึ ง ยัง ไม่
สามารถติดตามตัวคนไข้มารับการรักษาได้ ขณะเดียวกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนก็ยงั คง
มีความเสี) ยงและควบคุมได้ยาก เนื)องจากแรงงานส่ วนใหญ่ไม่ยอมเข้ามาตรวจรักษา และยังพบว่าใน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติในวัยผูใ้ หญ่เริ) มพบโรคไม่ติดต่อเพิ)มมากขึนเนื) องจากพฤติกรรมการบริ โภค
อาหาร ได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวานและโรคหัวใจ เป็ นต้น (ธนู พรเพ็ญ แก้วกันทะ,
2558)
ขณะเดียวกันการเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินอกเหนือไปจากบุคคลในวัยแรงงานที)เข้า
มาหางานทําแล้ว เรายังพบว่าพวกเขาได้นาํ ผูต้ ิดตามหรื อลู กหลานเข้ามาด้วยซึ) งมีทงที
ั )ติดตามมา
ภายหลังหรื อเกิ ดและเติบโตที)ประเทศไทย โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพืนที)พบมีอตั ราการเกิ ดของ
เด็กที)มีพ่อแม่เป็ นแรงงานข้ามชาติจาํ นวนมาก คุณธนูพรเพ็ญ แก้วกันทะ (2558) เล่าว่า ในกลุ่มของ
แรงงานข้ามชาติในพืนที)ตาํ บลชมภูมีอตั ราการตังครรภ์และอัตราการเกิดสู งและสู งกว่าคนไทย โดย
แม่ตงครรภ์
ั
ที) เป็ นแรงงานข้ามชาติ จะมีอายุระหว่าง 18-25 ปี พบการคลอดบุตรเกื อบทุ กเดื อน
แรงงานหญิงส่ วนหนึ) งมีสามีเป็ นคนไทย ทําให้ลูกที)เกิ ดมีสัญชาติไทย ขณะที)พ่อแม่ที)เป็ นแรงงาน
ข้า มชาติ จ ะไม่ ไ ด้สั ญ ชาติ แ ม้เ กิ ด ในประเทศไทยก็ ต าม จากการสํ า รวจของกลุ่ ม อาสาสมัค ร
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สาธารณสุ ขแรงงานข้ามชาติ (อสต.) ยังพบว่า แรงงานข้ามชาติมีอตั ราการให้นมบุตรสู ง ภาหลังจาก
การคลอดบุตร กลุ่มพ่อแม่แรงงานข้ามชาติที)ไม่มีญาติผูใ้ หญ่หรื อผูส้ ู งอายุช่วยดูแล พ่อแม่จาํ นวน
หนึ) ง มัก นํา ลู ก ไปฝากเลี ยงกับ สถานรั บ เลี ยงเด็ก และเมื) อ อายุค รบเกณฑ์พ วกเขาจะส่ ง ลู ก ๆ ไป
โรงเรี ยนในระหว่างที)พอ่ แม่แรงงานข้ามชาติตอ้ งไปทํางานนอกบ้าน การอยูร่ วมกันในโรงเรี ยนย่อม
เลี)ยงไม่ได้ที)เด็กจะต้องเสี) ยงกับการติดโรคกันเอง อาทิ โรคมือเท้าปาก อีสุกอีใส โรคตาแดง โรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไวรัสลงกระเพาะ ฯลฯ แต่ทงนี
ั การควบคุมโรคในกลุ่มเด็กยังคงทําได้
ยากโดยเฉพาะอย่างยิ)งในโรงเรี ยน เนื)องจากว่าพ่อแม่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกหยุด
โรงเรี ยน แม้จะป่ วยก็ตาม เนื) องจากพวกเขาเกรงว่าจะไม่มีคนดู แล เช่ นเดียวกันในกรณี ที)เด็กป่ วย
หนักครู จะส่ งเด็กนักเรี ยนไปโรงพยาบาล โรงเรี ยนจึงเปรี ยบเสมือนบ้านหลังที)สองของพวกเขา ที)ครู
ต้องรับบทบาทเป็ นผูป้ ระสิ ทธิX ประสาทวิชาให้การศึกษาและเป็ นผูด้ ูแลเด็กเหล่ านี แทนพ่อแม่ใน
ขณะเดียวกันด้วย (สรชัย ภิระเสาร, 2558)
ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขและผลสื บเนื)องที)ตามมาในข้างต้นนี ทําให้ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในพืนที)มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรเร่ งส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้ทางสุ ขภาพแก่แรงงาน
ข้ามชาติในพืนที)ก่อนเป็ นอันดับแรก แต่ทว่ายังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุ นและขาด
แคลนบุคลากรทางการณ์แพทย์ที)สามารถสื) อสารด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ได้ทาํ ให้งานส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติในพืนที)ไม่ได้มีการส่ งเสริ มให้เกิดการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื)องเท่าใดนัก การ
ดําเนินงานเป็ นไปในลักษณะของการรักษาเป็ นรายบุคคลเมื)อแรงงานข้ามชาติเหล่านี เจ็บป่ วยและมา
พบแพทย์เท่า นัน ในงานศึก ษาวิจยั ชิ นนี ได้ตระหนัก ถึ ง ปั ญหาดังกล่ า วเป็ นอย่า งดี จึง เสนอให้มี
ส่ งเสริ มสุ ขภาพที)เปิ ดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติสามารถดูแลปั ญหาสุ ขภาพของตนเองได้ผา่ นการ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้าม
ชาติ ขึ'น ซึงรู ปแบบนี'จะเป็ นการปรับใช้แนวคิดเรื องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ(Health Literacy) มาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั'น
พื'นฐานของศูนย์กศน.ตําบลไชยสถาน ซึงเป็ นการศึกษานําร่ อง (pilot study) โดยมุ่งหวังให้เกิดความ
ร่ วมมือกันจากหลายฝ่ ายในชุ มชนช่ วยกันแก้ไขปั ญหา จากการลงพื'นทีในเบื'องต้นผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่ม
นักศึกษาแรงงานข้ามชาติเหล่านี' ไม่เพียงแต่จะมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาแม่ (native language) ได้เป็ นอย่างดี หากแต่พวกเขาเหล่านี' ยงั เป็ นกําลังสําคัญ (individual
action) ในการสื อสารองค์ความรู ้ ด้า นสุ ขภาพทีได้ศึก ษามาส่ งต่ อให้แก่ แรงงานข้ามชาติผูไ้ ม่ รู้
หนัง สื อ ผูท้ ี ยัง ขาดความรู ้ ด้า นสิ ท ธิ ด้า นสุ ข ภาพ การดู แลสุ ข ภาพเบื' องต้น การป้ องกันโรคและ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชน เพือลดความเสี ยงในแพร่ กระจายโรคต่างๆ ทีเกิดขึ'นในชุมชนได้
การเสริ มพลังอํานาจ (empowerment) ด้วยการพัฒนาบทบาทด้านการสื อสารสุ ขภาพของนักศึกษา
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แกนนําแรงงานข้ามชาติเหล่านี' สอดคล้องกับแนวคิดของ Don Nutbeam (fggh. fgif - fgih)
ศาสตราจารย์ผเู ้ ชียวชาญด้านนโยบายสาธารณสุ ขแห่ งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ ตัน สหราชอาณาจักร
มองว่าความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะคือ “ต้นทุนชี วิต” (personal asset) ทีสร้างสมได้จากการศึกษาและ
พัฒนาทัก ษะการสื อสารด้า นสุ ข ภาพ สร้ า งเสริ ม ให้เกิ ดความสามารถในการประยุก ต์ใ ช้ข ้อมู ล
ข่าวสาร วิเคราะห์ ประเมิน เปรี ยบเทียบ สามารถตัดสิ นใจด้านสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเองและควบคุ ม
สถานการณ์สุขภาพในชีวิตประจําวันจนสามารถขับเคลือนให้เกิ ดการเปลียนแปลงพฤติกรรมและ
วิถีสุขภาพทีดีในระดับบุคคล สังคมและสิ งแวดล้อมได้ สามารถส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที
จัดไว้ให้อย่างมีประสิ ทธิ ผล จนในทีสุ ดพวกเขาสามารถจัดการตนเองภายใต้ขอ้ จํากัดเชิงโครงสร้าง
และเกิ ดทางเลือกใหม่ๆ ในการดูแลสุ ขภาพต่อไปได้ ซึ งจะช่ วยลดงบประมาณมหาศาลของรัฐใน
การ “ซ่อมแซม” หรื อรักษาโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ สําหรับการวิจยั ครั'งนี' ผูว้ ิจยั ได้ใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ในพื' น ที ในลัก ษณะสหวิท ยาการอัน ประกอบด้ว ยฝ่ ายการศึ ก ษา ฝ่ ายการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ขในระดับต่างๆ ทั'งในระดับอําเภอ ระดับตําบลและระดับชุ มชน ฝ่ ายปกครอง องค์การ
พัฒนาเอกชนผูป้ ฏิบตั ิงานในพื'นทีในประเด็นทีเกียวข้อง ตลอดจนนักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีอาศัย
อยูใ่ นชุ มชนมาร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการวิจยั และพัฒนาเพือให้ดอกผลของงานวิจยั สามารถสะท้อน
ความต้องการและทําให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถพึงพาตนเองในการดูแลสุ ขภาพได้อย่างแท้จริ ง
ต่อไป
คําถามการวิจัย
1. ข้อมูลพื'นฐาน การดูแลสุ ขภาพ การเรี ยนรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ ความต้องการเรี ยนรู ้ ดา้ น
สุ ขภาพของผูเ้ รี ยนและแรงงานข้ามชาติในชุ มชน ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่
เป็ นอย่างไร
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ข
ภาวะ (Health Literacy) ทีเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนและแรงงานข้ามชาติในชุมชนควรเป็ นอย่างไร
3. ผลทดลองใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะ (Health Literacy) สําหรับผูเ้ รี ยนและแรงงานข้ามชาติในชุมชนเป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางไว้
หรื อไม่ อย่างไร
4. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะของแรงงานข้ามชาติควรเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
q. เพือศึกษาข้อมูลพื'นฐาน การดู แลสุ ขภาพ การเรี ยนรู ้ด้านสุ ขภาพ ความต้องการ
เรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
f. เพือพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ข
ภาวะให้เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยนและวิถีชีวติ ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
r. เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติท' งั ในห้องเรี ยนและชุมชน
s. เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู ้ ทักษะและกระบวนการ และเจตคติของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ
ในด้านการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

ขอบเขตพืน% ทีการวิจัย
การศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน' ี เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี (Single Case Study) ในการเก็บ
ข้อมูลพื'นฐานและการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ผูว้ ิจยั เลือกพื'นทีทีมีความหนาแน่ นประชากรแรงงานข้ามชาติ หอพัก
และแคมป์ คนงานในตําบลไชยสถานได้แก่ หมู่ที 4 บ้านนันทารามและหมู่ที 7 บ้านเชียงขาง ตําบล
ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ และในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ใ นพื'นที ผูว้ ิจยั เลื อก
ศูนย์กศน. ตําบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชี ยงใหม่ เป็ นหน่ วยงานหลักในการส่ งเสริ มการศึกษาขั'น
พื'นฐานให้แก่แรงงานข้ามชาติและผูด้ อ้ ยโอกาสในฐานะกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื'นทีอยูแ่ ล้ว
ขอบเขตด้ านกลุ่มทดลอง
ในขั'นตอนการทดลองจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้น' นั ได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ระยะ
ด้วยกันได้แก่
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ระยะที 1 ทดลองจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะใน
รู ปแบบของการสอนเสริ ม ซึงเป็ นส่ วนหนึงของรายวิชาสุ ขศึกษา โดยกศน.ตําบลจัดให้มีแผนการจัด
การศึ กษารายวิชาดัง กล่ าวในช่ วงภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2559 โดยกํา หนดให้กิจกรรม
ดัง กล่ า วทดลองกับ นัก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงานข้า มชาติ จ ํา นวน 30 คนที กํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั'น
มัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์กศน.ตําบลไชยสถาน
ระยะที 2 กลุ่ ม เป้ า หมายแรงงานข้า มชาติใ นชุ ม ชน เป็ นผูร้ ั บ การสื อสารสุ ข ภาพจาก
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติซึงเป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมการสื อสารสุ ขภาพให้ครอบครัวและ
คนในชุ ม ชนแรงงานข้า มชาติ ซึ งจํานวนของกลุ่ ม เป้ าหมายจะเป็ นไปตามที นัก ศึกษากําหนดใน
กิจกรรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที 5 การสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะมีคะแนนเฉลียความสามารถในการเข้าถึง การทําความเข้าใจ การประเมิน
การประยุกต์ใช้ และการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพระยะหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
2. นักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะสามารถจัดทําผลงานในการเข้าถึง การทําความเข้าใจ การประเมิน การ
ประยุกต์ใช้ และการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพในระดับดีข' ึนไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
1.การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ หมายถึง กระบวนการหรื อขั'นตอนในการสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ซึงพัฒนาขึ'นโดยในการพัฒนารู ปแบบฯ ครั'งนี'ผูว้ ิจยั ได้อาศัยแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ของดอน นัทบีม (Don Nutbeam, fggh) ทีมุ่งหมายให้ผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแรงงานข้ามชาติสามารถ
เข้า ถึ ง ทํา ความเข้า ใจ ประเมิ น ประยุก ต์ใ ช้ และสื อสารองค์ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพได้ (สํา นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, fvvr. 5) โดยมีข' นั ตอนการพัฒนารู ปแบบ 4 ขั'นตอนได้แก่
ขั'นตอนที 1 ศึกษาข้อมูลพื'นฐาน การดูแลสุ ขภาพ การเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ความต้องการ
เรี ยนรู ้ ด้า นสุ ข ภาพของแรงงานข้า มชาติ ด้ว ยวิ ธี ก ารศึ ก ษาจากการศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสาร
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์กรณี ศึกษานักศึกษาแรงงานข้ามชาติ และการศึกษาจากผูเ้ ชี ยวชาญทั'ง
ในด้านวิชาการและด้านปฏิบตั ิงาน
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ขั'นตอนที 2 พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยนและวิถีชีวติ ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน ในขั'นตอนนี' ผูว้ ิจยั
และผู ม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในพื' นที จะนํา ข้อมู ล พื' น ฐานที ได้ศึ ก ษาไว้ใ นขั'นตอนที 1 มาเรี ย บเรี ย ง
จัดระบบขององค์ประกอบต่างๆ ทีได้จากข้อค้นพบงานวิจยั และนําสร้างเป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ฯ ขึ'น พร้อมกับพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะสําหรับวิทยากร
ขั'นตอนที 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติท' งั ในห้องเรี ยนและชุมชน ในขั'นตอนนี' ผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบฯ และ
คู่มือฯ ทีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาทดลองใช้กบั นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจาํ นวน 30 คน
พร้ อมทั'ง วัดผลการเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ย นตามแนวคิดทฤษฎี ความรอบรู ้ ท างสุ ขภาวะและทฤษฎี ท าง
ทางการศึกษาทีเกียวข้อง
ขั'นตอนที 4 ประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึ งการประเมินรู ปแบบผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการประเมิน
เป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที 1 ประเมินตรวจสอบคุณภาพหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของร่ าง
รู ปแบบฯ และคู่มือฯ ทีได้พฒั นาขึ'นในขั'นตอนที 2 ในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องโดย
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน ระยะที 2 ประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ขั'นตอนที 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้ท' งั สองระยะผูว้ ิจยั ได้นาํ มาปรับแก้ไขรู ปแบบฯ และคู่มือฯ
ต่อไป
2. รู ป แบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพือสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ทางสุ ข ภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ หมายถึง รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ตามแนวคิดของ Keeves (qyyi) ที
พัฒนาขึ'น ในรู ปแบบดังกล่าวได้อธิ บายถึงองค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบไว้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ซึ งกัน และกัน อย่ า งเป็ นระบบเพื อให้ ผู ้อ่ า นทราบถึ ง ภาพรวมของรู ปแบบทั'ง หมดว่ า แต่ ล ะ
องค์ประกอบมีอะไรบ้าง องค์ประกอบต่างๆ ทํางานอย่างไร และนําพาผูใ้ ช้รูปแบบไปสู่ เป้ าหมายใด
ทั'งนี'ผวู ้ จิ ยั ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบ
รู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ Arends, I.
Richard (2011), ทิศนา แขมมณี (2556), บุญเลียง ทุมทอง (2556) โดยมีรายละเอียดดังนี'
2.1 หลักการของรู ปแบบ หมายถึง ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกระบบทั'ง 4 ผ่านข้อเสนอทีได้จาก
การประชุ มเกี)ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เมื)อเดือนตุลาคม
พ.ศ.2552 ที)ประเทศเคนยา นักวิชาการจํานวนมากเสนอให้การพัฒนาแนวคิดด้านความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะควรมีการบูรณาการทํางานร่ วมกันของ 1) ระบบสาธารณสุ ข 2) ระบบการศึ กษา 3) ระบบ
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วัฒนธรรมและสั งคม ซึ) งจากข้อเสนอดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจัดระบบใหม่ให้เหมาะสมกับบริ บท
ของพืนที)โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระบบสนับสนุน ได้แก่
1. ระบบการศึ กษา หมายถึ ง ภาพรวมทังหมดของหน่ วยงานหรื อองค์ก รที) จดั
การศึกษาให้แก่ แรงงานข้ามชาติในพืนที) เช่ น โรงเรี ยน องค์การพัฒนาเอกชน และศูนย์กศน. ใน
พืนที) ซึ)งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครังนีผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์กศน. ตําบลไชย
สถาน ซึ) งเป็ นหน่ วยงานที)มีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษามากที)สุดโดยเน้นจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก และมีนโยบายที)เอือให้แรงงานข้ามชาติหรื อแม้กระทัง) บุคคลผูไ้ ร้
สัญชาติสามารถเข้าเรี ยนได้ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย (กศน.)มีปรัชญาการศึก ษาขององค์กรคื อ ปรัชญาคิดเป็ นที)เน้นให้ผูเ้ รี ย น
สามารถคิดหาวิธีการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นลําดับขันตอนเริ) มจากการหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาได้ด้ว ยหลัก เหตุ ผ ลจากการค้นหาข้อมู ล ตนเอง ข้อมู ล สังคมและสิ) ง แวดล้อม และข้อมู ล
วิชาการ เพื)อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสุ ขซึ) งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของชี วิตมนุ ษย์ นอกจากปรัชญาคิดเห็น
แล้ว ยัง ได้มี ก ารสอดแทรกแนวคิ ด ทฤษฎี ท างการศึ ก ษาอื) น ๆ เช่ น การพัฒ นาโปรแกรมการจัด
การศึกษานอกระบบ รู ปแบบกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน การ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ฯลฯ ระบบนี จะเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
พืนฐาน และประสานความร่ วมมือจากบุคลากรในระบบต่างๆ ที)มีความรู ้ความสามารถและจัดหา
ทรัพยากรที)จาํ เป็ นในการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2. ระบบสุ ขภาพ หมายถึง ภาพรวมทังหมดขององค์การหรื อหน่ วยงานที)ดาํ เนิ น
เกี)ยวข้องกับสุ ขภาพทังหมดในชุมชน ระบบนีมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที)สามารถให้ความช่วยเหลือด้าน
องค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพและสามารถระบุถึง ปั ญหาทางสุ ขภาพของกลุ่ ม แรงงานข้า มชาติที)อยู่ใ น
ชุมชนที)พวกเขาทํางานได้เป็ นอย่างดี เครื อข่ายความร่ วมมือได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
โรงพยาบาลอําเภอ อาสาสมัครสาธารณสุ ข และองค์กรพัฒนาเอกชนที)ส่งเสริ มด้านสุ ขภาพของ
แรงงานข้ามชาติในพืนที) ฯลฯ
3. ระบบสังคมและสิ) งแวดล้อม หมายถึ ง ภาพรวมขององค์ก ารที) เกี) ย วข้องกับ
การเมืองการปกครองในชุ มชนและเป็ นกลุ่มบุคคลที)อาศัยอยู่ในชุ มชนทังหมด อาทิ คนในชุ มชน
ผูน้ าํ ชุ มชน ฝ่ ายปกครองต่างๆ บุคคลเหล่านี ต่างเห็นความสําคัญของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในการ
ร่ วมกันเป็ นส่ วนหนึ) งของชุ มชนในการจัดการสิ) งแวดล้อมของชุ มชนเพื)อลดมลภาวะที)เป็ นความ
เสี) ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาวะที)ดีของชุมชน
4. ระบบวัฒนธรรม หมายถึ ง ชุ ดความคิด ความเชื) อ ภาษาและวัฒนธรรมที)มา
กํากับพฤติกรรมหรื อการกระทําของผูค้ นในวัฒนธรรมนันๆ ซึ)งในงานวิจยั นี ผูเ้ รี ยนซึ) งเป็ นนักศึกษา
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แรงงานข้ามชาติและเป็ นส่ วนหนึ)งของชุมชนแรงงานข้ามชาติ ได้นาํ เอาองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
ได้แก่ ภาษา ประเพณี ความเชื) อ เข้ามาปรับใช้ในฐานะที)เป็ นเครื) องมือการสื) อสารทางสุ ขภาพด้วย
วิธี ก ารสื) อ สารของคนในวัฒนธรรมเอง จะช่ วยลดปั ญหาช่ องว่า งความไม่ เ ข้า ใจทางภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กบั แรงงานข้ามชาติในชุมชน ทังนีระบบทัง 4 ที)กล่าวมา
นันดํารงอยู่และทํางานอยู่ในชุ มชนอยู่แล้วหากสามารถนําระบบเหล่านี มาเชื) อมโยงเป็ นเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ก็จะช่วยให้ปัญหาทางสุ ขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ที)เกิดขึนในพืนที)ก็จะสามารถบรรเทาไปได้ดว้ ยเช่นกัน
2.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ หมายถึง เป้ าหมายสุ ดท้ายทีจะเกิดขึ'นกับผูเ้ รี ยนเมือเข้า
รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยวัตถุประสงค์ของรู ปแบบนี' ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื'นที
ได้วางเป้าหมายการพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติในครั'งนี'ให้
ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาด้านสุ ขภาพได้ ซึ งอยู่ในขั'นเดียวกับความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะระดับ
วิจารณญาณ (Critical Health Literacy) (Don Nutbeam, fggh) อันเป็ นระดับทีสู งทีสุ ด ทีคาดหวังให้
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ทกั ษะพื'นฐานของการรู ้ หนังสื อ ทักษะทางสังคม และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ และการสื อสารทางสุ ขภาวะอย่างมีวิจารณญาณ ตามสิ ทธิ และ
หน้าทีซึ งรัฐและกฎหมายกําหนด เพือเอาชนะอุปสรรคเชิ งโครงสร้างของวัฒนธรรมและสังคมทีมี
อิทธิพลต่อความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม
2.3 ขั'นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการหรื อลําดับขั'นตอนของ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึ งลําดับ
ขั'นตอนดังกล่าวผูว้ ิจยั พัฒนาขึนตามแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบเชิ ง
พัฒนาของ Patrick Boyle (1981) ประกอบกับแนวคิดกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนของอาชัญญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็ นขั'นตอนการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติออกเป็ น 5 ขั'นตอนหลักดังนี'
ขั'นตอนที 1 เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุนทังสี) ในชุมชน แนะนําตัว และเชื)อมโยงให้เกิด
เครื อข่ายความร่ วมมือ ในขันตอนนี เป็ นการประสานความร่ วมมือของเครื อข่ายการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ ใ นพื นที) ท งั 4 ระบบสนับ สนุ น ได้แ ก่ ระบบการศึ ก ษา ระบบสุ ข ภาพ ระบบสั ง คมและ
สิ) งแวดล้อม และระบบวัฒนธรรม ทังนี ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งแน่ ใจว่าขอบเขตของงานหรื อ
ภาระหน้าที)ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีนโยบายหรื อภาระงานที)เกี) ยวข้องกับกลุ่ มแรงงานข้ามชาติ
หรื อไม่ อย่างไร เพื)อนํามากําหนดทิศทางและวางบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการสร้างความ
ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

12
ขั'นตอนที 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ใน
ขั'นตอนนี' เป็ นศึกษาสภาพ สถานการณ์สุขภาพของแรงงานข้ามชาติท' งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
ด้วยวิธี การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยน การสอบถามจากผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ย ในพื'นที
ตลอดจนการสอบถามถึงความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ รู ปแบบการสื อสารทีเหมาะสมกับแรงงาน
ข้ามชาติในชุมชน เพือเป็ นข้อมูลสําคัญในการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั'นตอนที 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้
ในขั'นตอนนี' ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะเป็ นผูก้ าํ หนดวัตถุประสงค์ของเนื'อหาทีตรงตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและสภาพปั ญหาสุ ขภาพทีเกิ ดขึ'นในชุ มชน ร่ างโครงสร้างการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กําหนดเนื'อหา กําหนดทรัพยากรทีจําเป็ นทั'งทรัพยากรบุคคล
ทรั พยากรเวลา สื อและอุป กรณ์ ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต่างๆ ที มี อยู่ใ นชุ ม ชนหรื อมี อยู่ใ น
หน่ วยงานของผูม้ ีส่ วนได้ส่วนเสี ย ออกแบบการประเมินการเรี ยนรู ้ โดยกํา หนดเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล เครื องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท' งั ในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีตั'งไว้ ระบุบทบาทหน้าทีของวิทยากรทีมาจากหน่ วยงานต่างๆ ลงใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน วางแผนการจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เกิดการยอมรับ
ซึงกันและกันไม่ตดั สิ น คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขั'นตอนที 4 ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั'นตอนนี' เป็ นการนํา เอาแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทีได้พฒั นาขึ'นไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในชุ มชน ผูจ้ ดั
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะต้องเตรี ยมเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกําหนดการ ดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ตามทีได้กาํ หนดไว้ในแผนฯ
ขั'นตอนที 5 ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการจัด
กิ จกรรม ในขั'นตอนนี' เป็ นการประเมินว่าผลของการนํารู ปแบบการจัดกิ จกรรมนี' ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ผลอย่างไร วิทยากรผูท้ ีนํารู ปแบบไปใช้มีปัญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนิ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไร เพือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และพัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ' น หรื อใช้สํา หรั บ การวาง
แผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั'งต่อไป
ในขั'นตอนการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดพฤติกรรมบ่งชี'
สําหรับการพัฒนาความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่ ผูเ้ รี ยนตามทีสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(2553) จัดทําแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะหรื อความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ(ในงานศึกษา
นี')ไว้ในหนังสื อชือ แนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครั วด้ วยพลัง
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เครื อข่ ายการศึกษา หนังสื อเล่มนี'ได้กาํ หนดพฤติกรรมบ่งชี'ถึงความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะออกมา 5 ด้าน
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, fvvr. 5) ดังนี'
1. การเข้าถึง (Accessibility: Ac) หมายถึง การใช้ความสามารถในการฟัง การดู
การพูด การอ่าน การเขียน การสื บค้น และการคํานวณ ทีมีกระบวนการใคร่ ครวญ ตรวจสอบ
เชือมโยงด้วยหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความถูกต้องตามกฎระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม เพือให้ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีต้องการเกียวกับสุ ขภาวะ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
2. การเข้าใจ (Understanding: Un) หมายถึง การตีความ แปลความ อ้างอิง จําแนก
ประเภทและลัก ษณะสําคัญของข้อมูล และสารสนเทศเกี ยวกับ สุ ขภาวะ ด้วยการคิ ดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบตามหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความถูกต้องกับกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม เพือประมวลความรู ้ ความคิดรวบยอดจากข้อมูลและสารสนเทศนั'น
3. การประเมิน (Assessment: As) หมายถึง การตรวจสอบ อ้างอิง ทํานาย
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เชิงตัดสิ นข้อมูลและสารสนเทศทีเกี ยวข้องกับสุ ขภาวะ โดยคิดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบด้วยหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความชอบธรรมตามสิ ทธิ และหน้าทีตามกฎระเบียบ และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เพือเลือกและสรุ ปเป็ นหลักการและแนวปฏิบตั ิทีเหมาะสม
4. การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Utilization: Ut) หมายถึง การนําความรู ้ ความเข้าใจ
เกี ยวกับการปฏิบตั ิในบริ บทของการเสริ มสร้างความสุ ขของชี วิต ไปประยุกต์ โดยคิดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบด้วยหลักเหตุผลความน่าเชือถือ ความชอบธรรมตามสิ ทธิ และหน้าทีตามกฎ ระเบียบ
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมเพือแก้ปัญหา ลดความเสี ยง และเพิมคุณภาพชีวติ
5. การสื อสาร (Communications: Co) หมายถึง การนําเสนอ เผยแพร่ ชักชวน
ต่อรอง และรณรงค์ก ารปฏิ บ ตั ิ ทีเกี ยวข้องกับ การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาวะ ด้วยการคิดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบตามหลักเหตุผลความน่าเชือถือ ความชอบธรรมตามสิ ทธิ หน้าที กฎ ระเบียบ และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เพือกระตุน้ ชักนําความคิดและวิธีปฏิบตั ิของครอบครัว ชุมชน สังคม
2.4 เงื อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ หมายถึ ง เงื อนไขทีผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และ
วิทยากรจะต้องคํานึงถึง เพือให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในงานศึกษานี' ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1) ด้านการบริ หาร
จัดการ และ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ งทั'งสองส่ วนเป็ นองค์ประกอบทีผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ควรคํานึงถึงและนําไปปฏิบตั ิระหว่างการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเคร่ งครัด
3. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
หมายถึง เอกสารสําหรับแนะแนวทางสําหรับคณะผูจ้ ดั และวิทยากรในการดําเนินงานจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
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ส่ วนที 1 รายละเอียดรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model) ประกอบด้วย
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั'นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ แผนผัง
แสดงรู ปแบบ MHL Model
ส่ วนที) 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ MHL Model ประกอบด้วย คําชี แจงวิทยากร
บทบาทของวิทยากร นิ ยามศัพท์และคําย่อที)สําคัญในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ฯโครงสร้าง
แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ทงั 5 หน่วยได้แก่ หน่ วยการเรี ยนเรี ยนรู ้ที) 1 เรื) อง
การเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การสุ ขภาพ หน่ วยการเรี ยนรู ้ที) P เรื) อง การทําความเข้าใจองค์ความรู ้
ทางสุ ขภาพ หน่วยการเรี ยนรู ้ที) j เรื) อง การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ หน่วยการเรี ยนรู ้ที) k เรื) อง
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที) Q เรื) อง การสื) อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ ในแต่ละ
หน่วย
ส่ ว นที) 3 เอกสารประกอบการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้ว ย คํา ชี แจง
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ใบกิจกรรม แบบประเมินผลงาน พร้อมทังเฉลยแบบทดสอบก่อน
และหลังเรี ยนและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค (rubric scoring)สําหรับการตรวจผลงาน
4. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ หมายถึง การพิจารณาผลทีเกิดขึ'นจากการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติวา่ ว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติ
เกิดการเรี ยนรู ้เรื องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะอย่างไร โดยพิจารณาเกณฑ์ทีกําหนดดังนี'
4.1.ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ได้แก่
1. ความสอดคล้องและความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือ
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน ภายหลัง
จากทีผูว้ จิ ยั นําข้อมูลพื'นฐานทีได้มาสร้างเป็ นรู ปแบบ และข้อเสนอแนะเพิมเติม
2. ผลการวิเคราะห์เนื' อหาการถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน (After Action Review)
ของวิทยากร ภายหลังจากทีวิทยากรนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติไปใช้
3. ความพึงพอใจของวิทยากรทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติ วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
วิทยากรทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ภายหลังสิ' นสุ ดการทดลอง
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4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนซึ ง
เป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ภายหลังสิ' นสุ ดการทดลอง
4.2. ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติจากการใช้รูปแบบการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติในงานศึกษานี'
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพจริ ง ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่
4.2.1 การประเมินความรู ้ (Knowledge) หมายถึง การวัดผลพัฒนาการความรู ้ของ
นักศึกษาแรงงานข้ามชาติท' งั 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ได้แก่ การเข้าถึง การทําความเข้าใจ การประเมิน
การประยุกต์ใช้ และการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ ซึงวัดได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
สําหรับทดสอบนักศึกษาแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ ซึ งเกณฑ์การพิจารณากําหนดให้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลียในการทํา
แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.5
4.2.2 การประเมินทักษะและการปฏิบตั ิ (Practice) หมายถึง การวัดผลทักษะการ
ปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในระหว่างดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านใบ
กิ จกรรมใน 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ใบกิ จกรรม การจัดทําผังความคิด(Mind Mapping) การ
นําเสนอหน้าชั'นเรี ยนในรู ปแบบของการเล่าเรื อง แสดงบทบาทสมมุติ การบอกเล่าเรื องราวความ
เจ็บป่ วย การวางแผนการจัดทําโครงงานการสื อสารสุ ขภาพและการสื อสารสุ ขภาพในชุ มชนของ
นักศึกษา โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค (rubric scoring) โดยกําหนดให้ผลคะแนน
การจัดทําผลงานของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดีข' ึนไป
4.2.3 การประเมินเจตคติ (Attitude) หมายถึง การวัดผลความรู ้สึกและความคิดเห็น
ของนักศึกษาทีเกิดขึ'นผ่านการใช้สมุดสะท้อนความคิด และการถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน ซึ งมี
เกณฑ์การพิจารณาดังนี'
1. ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะ ผ่านสมุดกระจกสะท้อนความคิดเกี ยวกับความคาดหวัง
ความต้องการ และสิ งทีได้เรี ยนรู ้ ซึ งนักศึกษาสามารถสะท้อนความรู ้สึกออกมาในระหว่าง ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ผลการวิเคราะห์ เนื' อหาการถอดบทเรี ย นหลัง ปฏิ บ ตั ิง าน (After Action
Review) หลังจากทีนักศึกษาแรงงานข้ามชาติได้ดาํ เนิ นการสื อสารในชุ มชนแรงงานข้ามชาติถึง
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ความรู ้ สึก ที มี ต่อการดํา เนิ นการจัดทํา โครงงานการสื อสารสุ ข ภาพของตนเองและสิ งทีพวกเขา
ต้องการจะแก้ไขปรับปรุ งในอนาคต
3. ผลการวิเคราะห์ เนื' อหาจากการสอบถามถึ งสิ งทีกลุ่ ม แรงงานข้ามชาติใ น
ชุมชนผูร้ ับการสื อสารสุ ขภาพจากผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแรงงานข้ามชาติวา่ พวกเขามีความรู ้สึกต่อการ
จัดกิจกรรมการสื อสารนี'อย่างไร เพือเป็ นส่ วนหนึงในการประเมินการสื อสารของนักศึกษาแรงงาน
ข้ามชาติว่า กลุ่ มเป้ าหมายมีมีความคิดเห็ นต่อองค์ความรู ้ ทีนักศึกษาแรงงานข้ามชาติถ่ายทอดไว้
อย่างไร
5. แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานทีข้ามพรมแดนรัฐชาติจากรัฐฉาน ประเทศเมียน
มาร์ เข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ งต่างไปจากคําว่าแรงงานต่างด้าวหรื อคําว่า alien labour ตาม
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และกฎหมายประเทศไทย ซึ งเป็ นไปในเชิ ง ลบ ซึ งขัด กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึ ก ษาที ต้องให้อาํ นาจแก่ แรงงานเหล่ า นี' ไ ด้มี ค วามรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะเพือจัดการกับ ปั ญหา
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ จึงใช้คาํ ว่าแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับงานศึกษา
อืนๆ ทีคํานึ งถึงเรื องสิ ทธิ มนุษยชนของแรงงานข้ามชาติทีไม่ควรถูกมองหรื อปฏิบตั ิต่อพวกเขาใน
เชิงลบด้วย
6. ทายาทรุ่ นที 2 หมายถึง กลุ่มแรงงานข้ามชาติทีเป็ นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ
รุ่ นที1 ซึงเข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึงอาจมีท' งั บุคคลทีเกิดและเติบโตในประเทศไทยและบุคคล
ทีเกิดทีประเทศเมียนมาร์และเข้ามาทํางานในประเทศไทยเช่นเดียวกับรุ่ นพ่อแม่
7. ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที)สามารถ
เข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ใช้ความรู ้ และสื) อสารองค์ความรู ้ทางด้านสุ ขภาวะ อันเป็ นองค์ประกอบที)
สําคัญของทักษะกระบวนการทางสังคมและปัญญาสู่ การสร้างความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
8. สุ ขภาวะทีดีของแรงงานข้ามชาติในชุมชน หมายถึง การมีสุขภาพกายทีเป็ นสุ ข โดย
แรงงานข้ามชาติในชุมชนจะต้องมีความรู ้พ'ืนฐานด้านสิ ทธิ ดา้ นการรับบริ การสุ ขภาพ มีความรู ้และ
สามารถจะรั บมือกับโรคภัยไข้เจ็บทีพบในงานศึกษานี' เท่านั'น ไม่รวมถึ งการเข้าไปเกี ยวข้องใน
กระบวนการรักษาโรคใดๆ
9. นักศึกษาแรงงานข้ามชาติ หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นกลุ่ ม ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ทีกําลังศึ กษาใน
ระดับชั'นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรี ยนที 1/2559 ของกศน. ตําบลไชยสถานทีสมัครใจเข้าร่ วม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขั'นตอนการเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ เข้าร่ วมการทดลองใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลของรู ปแบบฯ
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10. แรงงานข้า มชาติ ในชุ ม ชนหรื อกลุ่ ม เป้ าหมาย หมายถึ ง ผูไ้ ด้รับการถ่ า ยทอดองค์
ความรู ้ทางสุ ขภาพจากกลุ่ มนักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทีจัดขึ'นในระหว่างการทดลอง
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
ด้ านวิชาการ
1. ได้ขอ้ มูลพื'นฐาน สถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพ และองค์ความรู ้ทีสําคัญและจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ
2. ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ และในพื'นทีอืนๆ สามารถนําไปปรับใช้ได้
3. ยกระดับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่กลุ่ม
แรงงานข้ามชาติสามารถนําไปใช้ในหน่ วยงาน อาทิ สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และองค์กรพัฒนาเอกชนทีมีหน้าทีในการให้การศึกษาขั'นพื'นฐานและการรู ้
หนังสื อแก่แรงงานข้ามชาติสามารถนําไปปรับใช้ในระบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ทีมีอยูเ่ ดิมได้
ด้ านการปฏิบัติงาน
1. ได้แนวทาง ข้อเสนอแนะและเงื อนไขจากการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติในพื'นทีและสามารถขยายผลไป
ยังพื'นทีอืนๆ
2. ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการร่ วมมื อแก้ไขปั ญหาของชุ ม ชนในรู ปแบบของการสร้ างความ
ร่ วมมือจากสหวิชาชีพในพื'นที
3. แนวคิ ดด้า นความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะจะช่ วยลดความเสี ยงและปั ญหาด้านสุ ขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อีกทั'งช่วยเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยต่อการอยูอ่ าศัยในชุมชน
4. นัก ศึ ก ษาแรงงานข้า มชาติ ใ นพื' น ที เมื อผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ น' ี จะมี ค วามรู ้
ความสามารถในการเขียนอ่านและสื อสารข้อมูลด้านสุ ขภาพได้อย่างมีวิจารณญาณและจะเป็ นกําลัง
สําคัญในการต่อยอดไปสู่ การเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าว (อสต.) หรื อนักสื อสารสุ ขภาพใน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติซึงยังขาดแคลนในพื'นทีสําหรับการทํางานสาธารณสุ ขมูลฐานและดูแลคนใน
ชุมชน
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5. เมื อแรงงานข้า มชาติ ส ามารถพึ งพาตนเองทางด้า นสุ ข ภาพได้ จะช่ ว ยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของรัฐในการซ่อมแซมหรื อการรักษาโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพใน

กรอบแนวคิดการวิจยั

การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ

R1
1. แนวคิดทฤษฎีทีใช้ :
แนวคิดการพัฒนารู ปแบบ(Keeves, !!"; Arends, I. Richard,
2011;ทิศนา แขมมณี , 2556; บุญเลี<ยง ทุมทอง, 2556) การ
พัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบเชิงพัฒนา
(Patrick Boyle, !J ) กระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (อาชัญญา รัตนอุบล, OPQR),
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Andragogy) (M.S.Knowles,
1968), แนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) (Don
Nutbeam, 2000) ,การจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพ
จริ ง (Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี,
2550), ปรัชญาคิดเป็ น (โกวิท วรพิพฒั น์, 2517) , แนวคิดสิ ทธิ
มนุษยชน
2.ศึกษาข้ อมูลพืน2 ฐาน: ศึกษาสภาพ การดูแลสุ ขภาพ การ

D1

R2

ร่ างรู ปแบบ มีองค์ประกอบดังนี<
1.หลักการ
2.วัตถุประสงค์
3. ขั<นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4. เงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
ตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่ าน
- ค่าดัชนี ความสอดคล้องและความ
เหมาะสม
-ความคิดเห็นจากผูเ้ ชี ยวชาญ
การปรับปรุ งรู ปแบบ

ทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ
เสริมสร้ างความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะกับแรงงาน
ข้ ามชาติในพืน2 ที
ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินความรู ้ : การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ประเมินทักษะและกระบวนการ: การประเมินผล
งาน และการสอบถามกลุ่มเป้ าหมายในชุมชน
ประเมินเจตคติ : สมุดกระจกสะท้อนความคิด
ประชุมถอดบทเรี ยนหลังจากสื อสารสุ ขภาพ

D2
ประเมินผลรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
-การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
วิ ท ยากรที มี ต่ อ รู ปแบบการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
-การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู ้ เ รี ย น ที มี ต่ อ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
-การประชุ ม ถอดบทเรี ย นทบทวน
หลั ง ปฏิ บั ติ ง าน (After Action
Review) สําหรับวิทยากร
รวบรวมข้ อเสนอแนะและปรับปรุ ง
รูปแบบฯ

สื อสารสุ ขภาพ ความต้องการเรี ยนรู ้ของแรงงานข้ามชาติ
3. ศึกษากรณีนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ ามชาติ: ประสบการณ์
ชีวติ และการรับมือกับความเจ็บป่ วย

เพื อสร้ างเสริ ม ความรอบรู้ ทาง

สุ ขภาวะให้ แก่ แรงงานข้ ามชาติ
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ภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือเสริ มสร้างความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะ (Health Literacy) ให้แก่แรงงานข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องดังนี9
1. แนวคิดการพัฒนารู ปแบบ
2. แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบ
3.แนวคิดการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
4.การจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพจริ ง
5. ปรัชญาคิดเป็ น
6. แนวคิดเรื องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
7. นโยบายสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
8. แนวคิดสิ ทธิมนุษยชน
9. สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ
10.นโยบายด้านการจัดการศึกษาสําหรับแรงงานข้ามชาติ
11.งานวิจยั ทีเกียวข้อง
12. สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. แนวคิดการพัฒนารู ปแบบ
1.1 ความหมายของรู ปแบบ
Good (1973: 25) นิยามว่า รู ปแบบ หมายถึง 1) แบบอย่างของสิ! งใดสิ! งหนึ!งเพื!อเป็ น
แนวทางในการสร้างหรื อทําซํ-า 2) เป็ นตัวอย่างเพื!อการเลียนแบบ 3) เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติซ! ึ ง
เป็ นตัวแทนของสิ! งใดสิ! งหนึ! งหรื อหลักการหรื อแนวคิด 4) เป็ นชุ ดของปั จจัยหรื อตัวแปรที! มี
ความสัมพันธ์ซ! ึงกันและกันซึ!งรวมกันเป็ นตัวประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม
Raj (1996) นิยามว่า รู ปแบบคือรู ปย่อของความจริ งที!สามารถแสดงด้วยข้อความหรื อ
ภาพเพื!อให้เข้าใจง่าย ประหยัดเวลาในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์น- นั ๆ ได้ดียง!ิ ขึ-น
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540: 21- 23) มองว่า รู ปแบบ หมายถึง รู ปแบบของจริ ง
รู ปแบบที!เป็ นแบบอย่าง และแบบจําลองที!เหมือนของจริ งทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรื อใหญ่ข- ึนกว่า
ปกติ
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2544: 3) ให้ความหมายว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ! งที!แสดงโครงสร้าง
ของความเกี! ย วข้อ งระหว่ า งชุ ด ของ ปั จ จัย หรื อ ตัว แปรต่ า งๆ หรื อ งค์ป ระกอบที! สํา คัญ ในเชิ ง
ความสัมพันธ์หรื อเหตุผลซึ! งกันและกัน เพื!อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์ในเรื! องใดเรื! อง
หนึ!ง
ทิศนา แขมมณี (2556: 1) มองว่า รู ปแบบเป็ นรู ปธรรมที!เป็ นนามธรรมซึ! งบุคคลแสดง
ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ!ง เช่ น เป็ นคําอธิ บาย เป็ นแผนผัง ไดอะแกรม หรื อแผนภาพ เพื!อ
ช่วยให้ตนเองและบุคคลอื!นสามารถเข้าใจชัดเจนขึ-น รู ปแบบจึงเป็ นเครื! องมือทางความคิดของบุคคล
ใช้ในการสื บสอบหาคําตอบความรู ้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ท- งั หลายนัน! เอง
ดังนั-นอาจสรุ ปความหมายของรู ปแบบได้วา่ เป็ นต้นแบบ แนวทาง หรื อแบบจําลองที!
แสดงชุดความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล ข้อเท็จจริ งเชิ งปรากฏการณ์ หลักการหรื อแนวคิด เพื!อใช้ในการ
อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ! งต่างๆ เหล่านี- ให้ตนเองและคนอื!นสามารถเข้าใจได้ ซึ! งรู ปแบบเหล่านีจะเกิ ดขึ- นได้อย่างไรนั-น ก็ข- ึ นอยู่ก ับคําถามหรื อโจทย์ที!ผูพ้ ฒั นารู ป แบบต้องการจะใช้ในการหา
คําตอบในเรื! องนั-นๆ ได้
1.2 ประเภทของรู ปแบบ
Steiner (1988: 20-45) แบ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
1. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Practical Model or Model-of ) เป็ นแบบจําลองทางกายภาพ
เช่น แบบจําลองรถยนต์เครื! องบินภาพจําลอง
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2. รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model –for) เป็ นแบบจําลองที!สร้าง
ขึ-นจากกรอบความคิดที!มีทฤษฎีเป็ นพื-นฐานตัวทฤษฎีเองไม่ใช่ รูปแบบหรื อแบบจําลองเป็ นตัวช่วย
ให้เกิดรู ปแบบที!มีโครงสร้างต่างๆที!สัมพันธ์กนั
ขณะที! Keeves (1997: 386-387; ทิศนา แขมมณี , 2550: 220) จําแนกออกเป็ น 5
แบบดังนี1. รู ปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) เป็ นรู ปแบบที!ใช้เปรี ยบเทียบหรื อ
อุปมาอุปไมยกับปรากฏการณ์ ที!เป็ นรู ปธรรม เพื!อสร้ างความเข้าใจปรากฏการณ์ ที!เป็ นนามธรรม
ลักษณะเป็ นรู ปธรรมเชิ งกายภาพ (สุ ธีรา ตังสวานิ ช, 2547) รู ปแบบนี- จะเป็ นการแสดงความคิดที!
แสดงออกในลักษณะของการเปรี ยบเทียบสิ! งต่างๆ อย่างน้อย 2 สิ! งขึ-นไปรู ปแบบลักษณะนี-ใช้กนั
มากในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ทิศนา แขมมณี , 2550)
2. รู ปแบบเชิ งภาษา (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบเชิ งนามธรรมอย่างหนึ! งที!มี
ลักษณะสําคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ ผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) รู ปภาพ หรื อแผนภูมิ
เพื!อให้เห็ นโครงสร้ างทางความคิดประกอบและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์น- ันๆ รู ปแบบ
ลักษณะนี-ใช้กนั มากทางด้านศึกษาศาสตร์
3. รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Model) เป็ นรู ป แบบที! ก ํา หนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรู ปของสมการหรื อฟั งก์ชน!ั ทางคณิ ตศาสตร์ ส่ วนมากจะเกิดขึ-น
หลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว
4. รู ปแบบเชิ งแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ความคิดที!แสดงออกผ่านทาง
แผนผังแผนภาพไดอะแกรมกราฟเป็ นต้น
5. รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็ นรู ปแบบที!มีโครงสร้างแบบสมการเชิง
เส้น แสดงให้เห็ นถึ ง ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรต่า งๆ ของสถานการณ์ /ปั ญหาใดๆ
รู ปแบบด้านศึกษาศาสตร์เป็ นส่ วนใหญ่
โดยงานวิจยั ชิ- นนี- ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้รูปแบบเชิ งสาเหตุ (Causal Model) ของ Keeves
(jkkl) เพื! อ อธิ บ ายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบต่ า งๆ ว่ า มี อ งค์ป ระกอบใดบ้า ง แต่ ล ะ
องค์ประกอบทํางานอย่างไร เหตุและผลขององค์ประกอบหรื อตัวแปรแต่ละตัวจะนําไปสู่ ผลลัพธ์ใด
เพื!อให้ผูอ้ ่า นสามารถทําความเข้าใจภาพรวมทั-งหมดของการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื!อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติได้ง่ายยิง! ขึ-น
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1.3 หลักการของการพัฒนารู ปแบบ
Keeves (1997) เสนอว่าการพัฒนารู ปแบบที!ดีควรมีการกําหนดมโนทัศน์ที!เกี!ยวข้อง
สัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบเพื!อชี- ให้เห็ นชัดเจนว่ารู ปแบบเสนออะไรเพื!อให้ได้อะไรและสิ! งที!ได้
อธิ บายปรากฏการณ์อะไรและไปสู่ ขอ้ ค้นพบอะไรใหม่การพัฒนารู ปแบบจึงประกอบด้วยหลักการ
สําคัญ ดังนี1. รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง(ของตัวแปร) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์แบบเส้นตรงธรรมดาทัว! ไปนั-นจะ
มีประโยชน์เฉพาะช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ
2. รู ปแบบควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที!จะเกิดขึ-นจากการใช้รูปแบบได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี-ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื! องที!ศึกษา ดังนั-น
นอกจาก รู ปแบบจะเป็ นเครื! องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบควรเป็ นเครื! องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซ! ึงเป็ นการขยายองค์ความรู ้ในเรื! องที!กาํ ลังศึกษา
ภาพที! 2 แสดงขั-นตอนการพัฒนารู ปแบบ
มโนทัศน์
(Concepts)

การวัด
(measurement)

ตัวแปร
(Variables)

การทํานาย
(Solution)

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
(Relating Variables)

การทํานาย

ข้อเสนอ
(Proposition)
ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเสนอ

รู ปแบบ
(Model)

(Prediction)

ที!มา: Keeves, John. P., “Model and Model Building” in Educational Research Methodology
and Measurement: An international handbook, ed. Keeves, John P(Oxford: Pergamon Press,
1988).
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1.4 ขันตอนการพัฒนารู ปแบบ
Willer (1967: 83) กล่าวไว้วา่ ขั-นตอนการสร้างรู ปแบบโดยทัว! ไป สรุ ปได้วา่ มี 2
ขั-นตอนดังนี- 1) การสร้างรู ปแบบ (Construct) และ 2) การหาความตรง (Validity)
บุญชม ศรี สะอาด (2535: 104 – 106) เสนอว่า การพัฒนารู ปแบบมีข- นั ตอน 2
ขั-นตอนคือ
1. การสร้างหรื อการพัฒนารู ปแบบผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการสร้างหรื อพัฒนาขึ-นมาก่อน
ตามสมมุติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดรู ปแบบที!มีผูพ้ ฒั นาไว้แล้วหรื อในเรื! องเดียวกัน
หรื อเรื! องอื!นๆ และผลการศึกษาหรื อผลการวิจยั ที!เกี!ยวข้อง วิเคราะห์สภาพสถานการณ์ที!ช่วยกําหนด
องค์ประกอบของตัวแปรต่างๆ ภายในรู ปแบบ ในการพัฒนารู ปแบบนั-นจะต้องใช้หลักเหตุผลเป็ น
รากฐานสําคัญและการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รู ปแบบหรื อผลการวิจยั ที!เกี! ยวข้องหรื อ
การศึกษาองค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปรแต่ละตัว จากนั-นคัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปร ที!
สํา คัญ ขึ- น เป็ นโครงสร้ า งของรู ป แบบก็ ไ ด้หัว ใจสํา คัญของขั-น นี- อ ยู่ที! เลื อกเว้นองค์ป ระกอบใน
รู ปแบบ (ตัวแปรหรื อกิ จกรรม) เพื!อให้ได้รูปแบบที!เหมาะสม ผูว้ ิจยั ควนกําหนดหลักการในการ
พัฒนารู ปแบบอย่างชัดเจน เช่ น เป็ นรู ปแบบที!ไม่ซับซ้อน นําไปปฏิบตั ิได้ง่าย ตัวแปรในรู ปแบบมี
น้อยตัว แต่สามารถอธิ บายผลได้มาก ฯลฯ ในการวิจยั บางเรื! องจําเป็ นต้องให้ผูเ้ ชี! ยวชาญพิจารณา
ความถูกต้อง
2. การทดสอบความเที!ยงตรงของรู ปแบบ หลังจากพัฒนาในขั-นต้นแล้ว จําเป็ นต้อง
ทดสอบความเที!ยงตรงของรู ปแบบดังกล่าว เพราะว่ารู ปแบบที!พฒั นาแล้วแม้จะพัฒนาจากรากฐาน
ทางแนวคิดทฤษฎี หรื อรู ปแบบของคนอื!น และผลการวิจยั ที!ผ่านมาแล้วหรื อแม้กระทัง! ได้รับการ
กลัน! กรองจากผูเ้ ชี! ยวชาญแล้วก็ตาม ก็เป็ นเพียงรู ปแบบตามสมมุติฐานซึ! งจําเป็ นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริ งหรื อทําการทดลองนําไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง เพื!อทดสอบดูว่ามีความ
เหมาะสมหรื อไม่ (ในขั-นนี-อาจใช้คาํ ว่าการทดสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ)
ทิศนา แขมมณี (2547: 201-204) ได้กล่าวถึงขั-นตอนในการพัฒนารู ปแบบดังนี1. กําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรื อการสร้ างระบบหรื อรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที!ชดั เจน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที!เกี!ยวข้อง เพื!อกําหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางใน
การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ได้รอบคอบขึ-น จะทําให้รูปแบบหรื อระบบมีความมัน! คงขึ-น
3. การศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที!เกี! ยวข้อง จะช่ วยให้คน้ พบองค์ประกอบที!
สําคัญและมีระบบมีประสิ ทธิ ภาพเมื!อนําไปใช้จริ ง ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็ นสิ! งที!ตอ้ งนํามา
พิจารณาในการจัดองค์ประกอบต่างๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั-งหลาย การนําข้อมูล
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จากความเป็ นจริ ง มาใช้ส ร้ า งรู ป แบบจะช่ ว ยขจัด หรื อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาอัน ทํา ให้ ร ะบบนั-น ขาด
ประสิ ทธิภาพ
4. การกําหนดองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที!สามารถช่วย
ให้เป้าหมายหรื อจุดมุ่งหมายบรรลุผลสําเร็ จ
5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ การนําองค์ประกอบ ที!กาํ หนดไว้มาจัดไว้เป็ น
หมวดหมู่ เพื!อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขั-นตอนต่อไป
6. การจัดความสัม พันธ์ข ององค์ป ระกอบ ขั-นนี- เป็ นขั-นที! ตอ้ งใช้ความคิ ดความ
รอบคอบมาก ผูส้ ร้างระบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ นผลขึ-นต่อกันในลักษณะ
ใด สิ! งใดควรมาก่อนหลัง สิ! งใดสามารถดําเนิ นการคู่ขนานกันไปได้ ขั-นนี- เป็ นขั-นที!อาจใช้เวลาใน
การพิจารณามาก
7. จัดผังระบบเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยแสดงให้
เห็นถึงผังจําลองขององค์ประกอบต่างๆ
8. ทดลองใช้ระบบ เพื!อศึกษาผลที!เกิดขึ-น
9. การประเมินผล ได้แก่ การศึกษาผลที!เกิ ดขึ-นจากการทดลองใช้ระบบใดๆ แล้ว
ได้ผล ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
10. การปรับปรุ งรู ประบบ นําผลการทดลองใช้มาปรับปรุ งให้ดียงิ! ขึ-น
จากที! ก ล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ป ขั-นตอนเพื!อนํา มาใช้ใ นการพัฒนา
รู ปแบบในครั-งนี-ได้ 4 ขั-นตอนได้แก่ ขั-นตอนที! 1 การศึกษาข้อมูลพื-นฐาน ขั-นตอนที! 2 ร่ างรู ปแบบ
และตรวจสอบคุ ณภาพของรู ป แบบ ขั-นตอนที! 3 นํา รู ปแบบที!ไ ด้ไ ปทดลองใช้ และขั-นตอนที! 4
ประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ
1.5 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
ตามที!สมจิต จันทร์ ฉาย (tuul) ได้ให้คาํ อธิ บายถึ งคําว่า “การเรี ยนการสอน” “การ
สอน” และ “การเรี ยนรู ้” ว่าแสดงถึงการดําเนิ นการเพื!อสร้างผลการเรี ยนรู ้ แต่ใช้ต่างกันในบริ บท
ของการดําเนินการ คําว่า “การเรี ยนการสอน” เป็ นคําที!ใช้เป็ นหลักเพราะเป็ นคํากลางๆ เพื!อแสดง
บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ส่ วนคําว่า “การสอน” ใช้ในบริ บทที!เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง
และ “การเรี ยนรู ้” ใช้ในบริ บทที!เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ในการศึกษาเรื! องการพัฒนารู ปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื!อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน- ีเป็ นการพัฒนา
รู ปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในกระบวนการคิดแก้ไขปั ญหาทาง
สุ ขภาพและการสื! อสารสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง ซึ!งเป็ นส่ วนหนึ!งของกลุ่มสาระวิชาสุ ขศึกษา ระดับชั-น
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มัธยมศึกษาตอนต้น ของกศน. ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในครั-งนี-เป็ นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ! งมีผู ้
เสนอองค์ประกอบของรู ปแบบไว้ดงั นีทิ ศ นา แขมมณี (2556: 4) เสนอว่า องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย
1. มี ป รั ช ญา ทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด หรื อความเชื อที เป็ นพื9 น ฐานหรื อ หลัก ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนั9นๆ
2. มี ก ารบรรยายและอธิ บ ายสภาพหรื อ ลัก ษณะของการจัด การเรี ย นการสอนที
สอดคล้องกับหลักทียึดถือ
3. การจัดระบบ คื อการจัดองค์ป ระกอบและความสัม พันธ์ ข ององค์ป ระกอบของ
ระบบทีสามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้าหมายของระบบหรื อกระบวนการนั9นๆ
4. มีการอธิบายหรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนั9นๆ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
อาร์ เรนด์ส ริ ชาร์ ด (Arends, I. Richard, 2011: 7) กล่าวว่าองค์ประกอบของรู ปแบบ
ประกอบด้วย
1. หลักการตามทฤษฎีทีใช้เป็ นแนวคิดพื9นฐานในการพัฒนารู ปแบบ
2. ผลการเรี ยนรู ้ทีต้องการ
3. วิธีสอนทีจะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบ
4. สิ งแวดล้อมในการเรี ยนการสอนทีนําไปสู่ ผลการเรี ยนการสอน
ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (2551: 121) ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรคของนักเรี ยนระดับชั9นที 2 ได้เสนอว่าองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มี 4 องค์ประกอบ ดังนี9
1. ปรัชญา ทฤษฏี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อทีเป็ นพื9นฐานหรื อเป็ นหลักของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้น9 นั ๆ
2. การบรรยายหรื อ อธิ บ ายสภาพหรื อ ลัก ษณะการจัด การเรี ย นรู ้ ที สอดคล้อ งกับ
หลักการทียึดถือ
3. การจัด ระบบคื อ การมี อ งค์ป ระกอบที สั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบในระบบให้
สามารถช่วยผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้สู่เป้าหมายของระบบกระบวนการนั9นๆ
4. การอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี ยวกับวิธีการและเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ อันจะ
ช่วยให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสู ด
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สิ ทธิพล อาจอินทร์ (2554) ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นการคิด
วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้กาํ หนดองค์ประกอบของรู ปแบบไว้ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) ขั9นตอนการสอนและ 5) การวัดและ
ประเมินผล
บุญเลี9ยง ทุมทอง (2556: 60) ได้ศึกษาองค์ประกอบร่ วมทีสําคัญในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนจากนักการศึกษาทีเคยเสนอไว้ (สมพงษ์ สิ งหะพล, 2543; ทิศนา แขมมณี , 2556;
Saylor. et al.,1991; Arends, 1997; Joyce & Weil, 2000 อ้างถึงใน บุญเลี9ยง ทุมทอง, 2556: 60)
ดังนี9
1. หลักการของรู ปแบบการสอน เป็ นส่ วนทีกล่ าวถึ งความเชื อและแนวคิดทฤษฎี ที
เป็ นพื9นฐานของการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนซึงจะเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์ เนื9 อหา
กิจกรรม และขั9นตอนการดําเนินงานของรู ปแบบการสอน
2. จุดประสงค์ของรู ปแบบการสอน เป็ นส่ วนทีระบุถึงความคาดหวังทีต้องการให้
เกิดขึ9นจากการใช้รูปแบบการสอน
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นส่ วนทีระบุถึงขั9นตอน วิธีการ กิจกรรมต่างๆ
ทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้บรรลุจุดประสงค์ของรู ปแบบการสอน
4. การวัดผลและประเมินผล เป็ นส่ วนของการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
ของรู ปแบบการสอนทีผูว้ จิ ยั สร้างขึ9น
จากทีกล่าวมาข้างต้น การศึกษานี9ได้ใช้องค์ประกอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4 องค์ประกอบทีสําคัญได้แก่
1. หลักการของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการนําหลักการแนวคิด ทฤษฎี
ที ใช้เป็ นพื9 นฐานสํา หรั บ ในการกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ การออกแบบการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
ขั9นตอน และเนื9 อหาของกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์ เป็ นการระบุถึงผลทีมุ่งหวังหรื อต้องการจากการพัฒนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั9งนี9
3. ขั9นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการระบุถึงขั9นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตั9งแต่การจัดหาทรัพยากรทั9งในด้านบุคคลากรในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านองค์ความรู ้ หรื อ
เนื9อหาสาระการเรี ยนรู ้ ด้านเวลา ด้านสถานที และทรัพยากรสนับสนุนอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับใช้ใน
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จากนั9นเป็ นการระบุ ถึ ง การขั9นตอนหรื อวิธี ก ารในการพัฒนาการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการนําเอาทรัพยากรทีรวบรวมไว้มาเรี ยบเรี ยงและกําหนดเป็ นแผนการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้ กําหนดการวัดผลและประเมินผลสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และผลการ
เรี ยนรู ้ทีเกิดขึ9นจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีมุ่งหวังไว้
4. เงื อนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ เป็ นการระบุ ถึงปั จจัยแวดล้อมทีเอื9 อให้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถบรรลุผลสําเร็ จได้
2. แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบ
ในส่ วนของขั9นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการพัฒนาโปแกรม
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบขั9นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ อันเนื องมาจากว่าการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบเป็ นการจัดการศึกษาทีมี
ความยืดหยุ่น และเน้นไปทีกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน ประชาชน
ทัวไป และภาคส่ วนต่างๆ เข้ามาร่ วมกันจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตั9งแต่ข9 นั ตอนการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีครอบคลุมการดําเนินงานของภาคส่ วนต่างๆ การจัดการเรี ยนรู ้ การประเมินการ
เรี ย นรู ้ เพื อมุ่ ง หวัง ให้เ กิ ดการแก้ไ ขปั ญหาต่ า งๆ ของชุ ม ชนเป็ นสํา คัญ โดยแนวคิ ด การพัฒ นา
โปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบมีรายละเอียดดังนี9
2.1 ความหมายของโปรแกรม
Patrick Boyle (1981) ให้ความหมายของโปรแกรมว่าหมายถึ ง ผลรวมของความ
ร่ วมมือระหว่างนักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมืออาชีพกับผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ซึ! ง
ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการ การวางแผนการเรี ย นการสอน การประชาสั ม พัน ธ์ การ
ประเมินผล และการรายงานผล คล้ายกับ Edgar J. Boone (1992) ให้ความหมายของโปรแกรมว่า
การวางโปรแกรม (programming) เป็ นความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนกับองค์กรทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน ในการวางแผนสร้างแผนการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิงานการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผล และความรับผิดชอบต่อโปรแกรม
อุ่นตา นพคุณ (2546: 2-3) ได้ต- งั ข้อสังเกตว่า การนิยามความหมายของโปรแกรมของ
Boyle และ Boone สอดคล้องกับแนวความคิดทางการศึกษานอกระบบเรื! อง “การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ” (Collaborative learning) หรื อการให้ผเู ้ รี ยนและประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
(people’s participation) โดยทัว! ไปคําว่า โปรแกรมมีความใกล้เคีย งกับหลักสู ตรมาก กล่ าวคื อ
หลักสู ตรนั-นหมายถึง การวางแผนทางการศึกษาประกอบด้วยแผนวางของการสอนทุกขั-นตอน การ
นิยามความหมายของโปรแกรมโดยให้ความสําคัญกับความรวมมือระหว่างผูเ้ รี ยนกับนักการศึกษา
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นอกระบบโรงเรี ยนหรื อองค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นลักษณะเด่นที!ทาํ ให้โปรแกรม
มีความหมายกว้างกว่าหลักสู ตร
2.2 ความหมายของการพัฒนาโปรแกรม (Program Development)
การพัฒ นาโปรแกรมนั-นเป็ นคํา ที! ใ ช้ท างวิช าการเกี! ย วกับ การจัดทํา แผนที! ก ํา หนด
ขอบเขตกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน โดย Boone (1992) นิยามการพัฒนา
โปรแกรมว่าเป็ นกระบวนการในการวางแผนที!เป็ นระบบเบ็ดเสร็ จ และครอบคลุม เพื!อคาดการณ์ใน
อนาคตเกี! ย วกับ ความร่ วมมื อระหว่างองค์ก รทางการศึ ก ษานอกระบบ เจ้า หน้า ที! กบั ผูเ้ รี ย นหรื อ
ตัวแทนของผูเ้ รี ย น ในการจัดทํา และส่ งเสริ มให้เกิ ดการเปลี! ย นปลงในทางที!ผูเ้ รี ยนพึง ประสงค์
ตลอดจนการเปลี!ยนแปลงในสิ! งแวดล้อมและวิถีชีวติ ของผูเ้ รี ยนในชุมชน
Boyle (1981) ได้สรุ ปความหมายของการพัฒนาโปรแกรม (program development) ว่า
เป็ นความสําคัญของการพัฒนาโปแกรมคือความสามารถของนักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนใน
การกําหนดได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือความต้องการ ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที!ตอ้ งเปลี!ยนแปลงนั-นๆ
การเปลี! ยนแปลงที!ตอบสนองต่อความต้องการและปั ญหา อาจเป็ นเรื! องความรู ้ เจตคติ หรื อด้า น
ทักษะชีวติ และอาชีพ
ขณะที! นิ ศา ชูโต (2536) นิ ยามความหมายของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบ หมายถึง “ความคิด” หรื อ “แนวทาง” กิจกรรมหรื อผลรวมที!เกิดจากกิจกรรมที!ได้จดั วางไว้ใน
โปรแกรมซึ! งแต่ละโปรแกรมจะวางแนวคิดการจัดกิ จกรรมหรื อกลุ่มกิ จกรรม จัดสรรงบประมาณ
และระยะเวลาดําเนินการอย่างมีระบบระเบียบเพื!อให้บรรลุเป้าหมายที!กาํ หนดไว้
2.3 ความหมายของการศึกษานอกระบบ
เกี ยรติวรรณ อมาตยกุล (2526: 17) มองว่าการจัดการศึกษานอกระบบเป็ นกิ จกรรม
การศึก ษาที!ไ ม่ส ามารถสรุ ป แบบแผนที!แน่ นอน มี การจัดขั-นตอนตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน โดยเน้นว่า “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนใช้แนวคิด
รู ้จกั ตัดสิ นใจ รู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ช่ วยเหลือตนเอง รวมถึงผูเ้ รี ยนมีอิสรภาพจากสิ! งแวดล้อมมาก
ที!สุด
อุ่นตา นพคุณ (2528) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าหมายถึง
กิจกรรมหรื อโครงการใดๆที!สถาบันต่างๆในสังคมจัดขึ-นโดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ที!จะให้การ
เรี ยนรู ้แก่ประชาชนที!สามารถกําหนดเป้ าหมายได้ผูร้ ับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรื อวัตถุประสงค์ใน
การที! จะให้การเรี ยนรู ้ กิจกรรมดังกล่ า วจัดให้แก่ ประชาชนทุ กเพศทุกวัยทุกชุ มชนและทุก ระดับ
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การศึ ก ษาเพื!อให้บุ ค คลดังกล่ า วมีค วามรู ้ ทกั ษะและทัศ นคติ ค่า นิ ย มที!ดีกิ จกรรมทางการศึ ก ษาที!
เรี ยกว่าเป็ นการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจะต้องจัดขึ-นในระยะเวลาอันสั-นหลักสู ตรยืดหยุน่ ประหยัด
และตอบสนองความต้องการความสนใจของผูเ้ รี ยนและปัญหาของชุมชน
สุ รกุล เจนอบรม (2531) นิยามว่าการศึกษานอกระบบว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
เป็ นกิจกรรมการศึกษาที!มีรูปแบบไม่แน่นอนจัดขึ-นตามความเหมาะสมและความต้องการของผูเ้ รี ยน
เน้นการพัฒนาของผูเ้ รี ยนให้เสรี ภาพและความรับผิดชอบแก่ผเู ้ รี ยนที!จะกําหนดทางเลือกความสนใจ
และแนวการดําเนินชีวติ ของตนเอง
โกวิท วรพิพฒั น์ (2533: 11-20) มองว่า การศึ ก ษานอกระบบอันได้แก่ กิ จกรรม
นัก ศึ ก ษา การฝึ กอบรม หรื อการเผยแพร่ ต่า งๆ ที! ดาํ เนิ นการนอกระบบโรงเรี ย น กิ จกรรมหรื อ
โครงการต่างๆ เหล่านี- มกั จะมีวตั ถุประสงค์ที!เปลี!ยนแปลงความรู ้ ความคิด ทัศนคติ หรื อระบบการ
รับรู ้ของบุคคล การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนอาจมีการกําหนดหลักสู ตรและมีระเบียบ ปฏิบตั ิต่างๆ
ทํานองเดียวกันกับการศึกษาในระบบ แต่การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนอาจยืดหยุน่ และเปิ ดโอกาส
ให้ “กลุ่มเป้าหมาย” เป็ นอิสระในการเข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่า
UNESCO (1991:2) ให้ความหมายของการศึกษานอกโรงเรี ยน (Out-Of- School
Education) ไว้ว่า เป็ นการศึกษาที!จดั ขึ-นสําหรับผูใ้ หญ่และคนหนุ่ มสาวซึ! งเปรี ยบได้กบั กิ จกรรมที!
ทดแทนการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน และทดแทนกิ จกรรมที!โรงเรี ยนไม่สามารถจัดขึ-นได้
หรื ออาจเป็ นกิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนก็ได้ เพื!อตอบสนองความต้องการและความ
จําเป็ นของทุกคนและสังคม
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) นิยามการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าหมายถึงกิจกรรมทาง
การศึกษาและมวลประสบการณ์ความรู ้ใดๆก็ตามที!ได้จดั ขึ-นโดยบุคคลหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
ในสังคมโดยมุ่งจัดขึ-นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนภาคปกติโดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถทักษะและทัศนคติที!พึงประสงค์ของกลุ่มเป้ าหมายต่างๆในสังคมโดยยึด
หลักที!วา่ กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนนั-นๆจะตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้แก่ กลุ่ มเป้ าหมายนั-นได้ดว้ ยซึ! งการศึกษาดังกล่ าวจึงเป็ นการศึกษาที!เปิ ด
โอกาสให้กบั ประชาชนทุกคนในชุ มชนโดยจัดให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกภูมิหลังทุกระดับ
การศึกษาและทุกชุมชนโดยมีลกั ษณะที!ยดื หยุน่ ในการจัดการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นตัวผูส้ อนผูเ้ รี ยนเวลา
สถานที!หลักสู ตรและการสอนการจัดบริ หารและการประเมินผล
ขณะที!สมบัติ สุ วรรณพิทกั ษ์ (2543: 120) กล่าวว่าการศึกษานอกระบบเป็ นการศึกษาที!
เป็ นทางเลือกของผูพ้ ลาดโอกาสและผูด้ อ้ ยโอกาส การศึกษานอกระบบเป็ นการจัดการศึกษาตลอด
ชีวติ
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สุ มาลี สังข์ศรี (2544: 93) มองว่าการจัดการศึกษานอระบบหมายถึงการจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนปกติ เพื!อให้บริ การแก่ กลุ่ มเป้ าหมายที!เป็ นประชากรนอกโรงเรี ยน
ได้แก่ ประชากรก่ อนวันเรี ย น ประชากรอยู่ใ นวัย เรี ย นแต่ พลาดโอกาสเข้า ศึ ก ษาในระดับ ต่ า งๆ
ตลอดจนประชากรที! พ น้ วัย เรี ย นในระบบโรงเรี ย น จนถึ ง ผูส้ ู ง อายุ การจัด กิ จกรรมการศึ ก ษามี
วัตถุ ประสงค์ที!ชัดเจน แต่มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที!ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที!หลากหลาย มีความยืดหยุน่ เรื! องหลักสู ตร เวลาเรี ยน สถานที!เรี ยน
วิธีเรี ยน ในด้านผูเ้ รี ยนไม่มีการจํากัดในด้านอายุ อาชี พ พื-นฐานของการศึกษา เน้นการเรี ยนเรื! องที!
เป็ นสภาพปั จจุบนั เพื!อแก้ปัญหาในชี วิตประจําวัน หน่ วยงานที!จดั การศึกษาระบบมีท- งั หน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ!มเติม 2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ, 2545) มาตรา 15 กล่าวถึงการศึกษานอกระบบว่าเป็ นการศึกษาที!มี
ความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมายรู ปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัด
และประเมินผล ซึ! งเป็ นเงื! อนไขสําคัญของการสําเร็ จการศึกษาโดยเนื- อหาและหลักสู ตรจะต้องมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่ากิจกรรมการศึกษา
ที!มีกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ที!ชดั เจนมีรูปแบบหลักสู ตรวิธีการจัด
และระยะเวลาเรี ยนหรื อฝึ กอบรมที!ยดื หยุน่ และหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพใน
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายนั-นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที!มีมาตรฐานเพื!อรับ
คุณวุฒิทางการศึกษาหรื อเพื!อจัดระดับผลการเรี ยนรู ้
วรรัตน์ อภินันท์กูล (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
หมายถึงการศึกษาที!มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมายรู ปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลา
ของการศึกษาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนนั-นเป็ นไปเพื!อให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนโดยมุ่งหมายในการเสริ มสร้างและนําความรู ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาใช้ให้
สอดคล้องกับความจําเป็ นทั-งนี- ก็เพื!อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี!มีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไปตลอดชีวติ
ดังนั-นการพัฒนาโปรกแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจึงเป็ นผลของกิจกรรมการ
วางแนวทางหรื อการวางแผนการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ โดยใช้กิจกรรมทาง
การศึกษาที!มีความยืดหยุน่ ที!ไม่มีหลักสู ตร เป้าหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา รู ปแบบ
การวัดและประเมินผลที!แน่นอน เพื!อให้เกิดความสอดคล้องกับความจําเป็ น สภาพปั ญหาหรื อความ
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ต้องการของผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ มในสังคม ภายใต้การดําเนิ นงานของสถาบันหรื อความร่ วมมือระหว่าง
องค์การทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพื!อมุ่งให้เกิดลักษณะที!พึงประสงค์หรื อการเปลี!ยนแปลง
ของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม
2.4 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาโปรแกรม
Boone (1992) กล่าวว่าเป้ าหมายของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบดังนี- 1)
เพื!อเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน 2) เพื!อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนักการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนในการเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที!ดี 3) เพื!อ
ประสานงานกับคนในชุ มชนเพื!อร่ วมมือในการวิเคราะห์และกําหนดความต้องการและปั ญหาใน
การพัฒนาโปรแกรม 4) เพื!อให้โอกาสองค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนได้แสดงบทบาทใน
การใช้การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นเครื! องมือในการพัฒนาปั จจัยในชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน
R. S. Caffarella (1994) เห็นว่าผลที!คาดหวังจากการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนคือการเปลี!ยนแปลงในปัจเจกบุคคลในองค์กรและในชุมชน
ดัง นั-น อาจสรุ ป ได้ว่า เป้ าหมายของการพัฒนาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบนั-นก็
เพื!อให้เกิ ดการเปลี! ยนแปลงและ/หรื อแก้ไขปั ญหา หรื อความต้องการ ในปั จเจกชน ในชุ มชน ใน
องค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนให้เป็ นไปในทางที!ดีข- ึนนัน! เอง
2.5 ประเภทของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) จําแนกโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนออกเป็ น 3
ประเภทคือ
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Programs) เป็ นโปรแกรมที!มุ่งเน้นระบุปัญหา
ของกลุ่ ม คนชุ ม ชนที! ต้องปรั บ ตัวต่อการเปลี! ย นแปลงทางสัง คมจุดเริ! ม ต้นของโปรแกรมเกิ ดใน
สถานการณ์ที!คลุมเครื อมักไม่ทราบสาเหตุปัญหาที!แท้จริ งแต่ทุกคนเห็นว่าควรมีการเปลี!ยนแปลงที!ดี
ขึ- น ใช้ค วามรู ้ เ ป็ นเครื! อ งมื อ นํา ไปสู่ ก ารแก้ปั ญ หาในการกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พัฒ นาเน้ น
วัตถุประสงค์ตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักเป้ าหมายของโปรแกรมเน้นเรื! ององค์
ความรู ้ เจตคติทกั ษะความชํานาญในการประเมินกลุ่มคนหรื อชุ มชนพัฒนาในทางใดทางหนึ! งถื อ
เป็ นผลคุม้ ค่าของการพัฒนาเชิงโปรแกรม
2. โปรแกรมเชิ งสถาบัน (Institutional Program) เป็ นโปรแกรมที!เน้นการพัฒนา
ปรับปรุ งตัวบุคคลให้กา้ วหน้าเน้นการสอนเนื- อหาพื-นฐานในสาขาวิชา (Discipline) การกําหนด
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วัตถุประสงค์จากเน้นความรู ้ในสาขา โดยโปรแกรมมีโครงสร้างและรู ปแบบที!ชดั เจนการลําดับจัด
วางเนื-อหาเป็ นไปตามหลักวิชาการประเมินผลมุ่งวัดที!ความรู ้ความเข้าใจในเนื- อหาเพื!อพัฒนาบุคคล
และกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีการเรี ยนการสอน
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Informational Program) เน้นการแลกเปลี!ยนข่าวสาร
ความรู ้ ระหว่างผูจ้ ดั โปรแกรมกับผูเ้ รี ยนผ่านระบบสารสนเทศเน้นข้อมูลความรู ้ที!มาจากการวิจยั
กฎหมายมาตรการใหม่ๆวิธีการใช้ความรู ้เน้นการถ่ายโอนเนื- อหาสาระที!ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ได้
ทันทีการประเมินเน้นที!จาํ นวนผูเ้ รี ยนและปริ มาณของสารสนเทศที!เผยแพร่ ออกไป
2.6 องค์ ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบ
Boyle (1981) ได้เสนอองค์ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบไว้ 15
ข้อดังนี1. การสร้ างพื-นฐานทางปรัชญาในการจัดโปรแกรม (Philosophical Basic for
Programming) การวิเคราะห์ความเชื!อของผูจ้ ดั โปรแกรมเป็ นสิ! งที!สําคัญอันเป็ นพื-นฐานในการจัดทํา
โปรแกรม แม้จะเป็ นสิ! งที!กระทําไม่ง่ายนักแต่ทว่าความเชื!อมีอิทธิ พลอย่างมากในการเลือกวิธีปฏิบตั ิ
ในขั-นตอนของการวางโปรแกรมตั-งแต่การเลื อกแหล่ งข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุมี
ความแตกต่างกันผูท้ ี! มีความเชื! อและปรัช ญาต่ างกันจะเลื อกแหล่ ง ข้อมู ลและวิธีวิเคราะห์ต่างกัน
ดัง นั-นจะเห็ นได้ว่าความแตกต่า งตามความเชื! อเชิ งปรัช ญานั-นมี ผลตอทุก ขั-นตอน ไม่เว้นแม้แต่
ขั-นตอนสุ ดท้ายคือการประเมินโปรแกรมและการรายงานความสําเร็ จของโปรแกรม
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของปั ญหาและความต้องการ (Situational Analysis of
Problems and needs) การวิเคราะห์สถานการณ์ของปั ญหาและความต้องการเป็ นกระบวนการที!
สํ า คัญ มากในการจัด ทํา โปรแกรมเนื! อ งจากขั-น ตอนนี- จะนํา ไปสู่ ก ารกํา หนดเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการวิเคราะห์สถานการณ์เป็ นการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มบุคคลเป้ าหมาย
และชุมชน ทั-งนี-การพัฒนาโปรแกรมมักเริ! มจากสถานการณ์ที!คลุมเครื ออาจกําหนดความต้องการที!
ยังไม่ชดั เจน หรื อแม้กาํ หนดความต้องการได้ แต่ก็อาจมิใช่ ความต้องการที!แท้จริ ง จึงยังต้องนํามา
วิเคราะห์ เลื อกและจัดลํา ดับ ความสํา คัญ ตามสภาพ ความสามารถและทรั พ ยากรที! มี อ ยู่รวมทั-ง
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที!จะนํามากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์
3. การมี ส่ ว นร่ วมในกระบวนการจัด ทํา โปรแกรมของกลุ่ ม บุ ค คลเป้ า หมาย
(Involvement of Potential Clientele) ผูจ้ ดั ทําหรื อผูก้ าํ หนดโปรแกรมการศึกษานอกระบบต้อง
ตัดสิ นใจในรายละเอียดเกี! ยวกับการมีส่วนร่ วมเช่ นใครบ้างมีส่วนร่ วมควรมีส่วนร่ วมอย่างไรมาก
น้อยแค่ไหน นํามาใช้ในการวิเคราะห์ลึกซึ- งเพียงใดให้น- าํ หนักความสําคัญแค่ไหนการตัดสิ นใจ
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ดังกล่ าวมีผลต่อการเลื อกกิ จกรรมต่างๆในกระบวนการจัดทํารู ปแบบของโปรแกรมและกําหนด
วัตถุประสงค์ การมีส่วนร่ วมของบุคคลเป้าหมายเป็ นปัจจัยที!สาํ คัญต้องพิจารณาประกอบด้วย
4. ระดับการพัฒนาทางด้านปั ญญาและสังคมของกลุ่มบุคคลที!จะมีส่วนร่ วม (Levels
of Intellectual and Social Development of Potential Clientele) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบเป็ นกิ จกรรมที!มีเป้ าหมายให้ประชาชนเกิดการเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ควรเน้นที!ผูเ้ รี ยนใน
สภาพชีวิตจริ งและผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทําเพื!อให้เกิดการเรี ยนรู ้และรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ดังนั-นนักการศึกษานอกระบบต้องให้ความสําคัญในประเด็นความแตกต่างระหว่างบุคคลของกลุ่ม
คนที!จะเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําโปรแกรมความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็ นทั-ง
ปั จจัยในเชิ งบวกและเชิ งลบ ดังนั-นผูจ้ ดั ทําโปรแกรมจึงต้องพิจารณาอย่างถี! ถ้วนในการตัดสิ นใจ
เลือกอย่างเหมาะสมที!สุด
5. แหล่งข้อมูลสําหรับพิจารณาและวิเคราะห์เพื!อกําหนดวัตถุประสงค์ (Sources to
Investigate and Analyze in Determining Program Objectives) ผูจ้ ดั โปรแกรมควรใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง ข้อมูล ให้ได้มากที! สุด ยิ!งแหล่ งข้อมู ลมี ความหลากหลายและมี จาํ นวนมากเท่ าไรย่อมช่ วย
กําหนดวัตถุประสงค์ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการได้มากขึ-นเท่านั-น แหล่งข้อมูลที!ได้รับ
ความนิยมคือผูเ้ รี ยนหรื อประชาชนที!เข้าร่ วมโปรแกรม ชุ มชนสภาพเศรษฐกิจและสิ! งแวดล้อมของ
ผูเ้ รี ยนและความรู ้เกี!ยวกับสภาพปัญหา
6. ตระหนักถึงข้อจํากัดของบุคคลและสถาบัน (Recognition of Institution and
Individual Constrains) ประกอบด้วย
6.1 ปรั ช ญาที! ใ ช้ใ นการวางแผนจัด ทํา โปรแกรมของสถาบัน อาจขัด แย้ง กับ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม
6.2 ทรัพยากรเงินและวัสดุอาจไม่เพียงพอสําหรับกลุ่มไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ
บางกลุ่ม
6.3 ความเชื!อบางอย่างจากบุคคลภายนอกที!สนับสนุนทรัพยากร
6.4 ความเชื!อในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของผูบ้ ริ หารโปรแกรม
6.5 ความเชื!อของบุคคลเป้าหมายและชุมชน
6.6 ความเชื! อของผูร้ ับผิดชอบการวางโปรแกรมในการจัดลําดับความสําคัญของ
ปั ญหา ข้อจํากัดเหล่านี- อาจหลีกเลี!ยงได้ถา้ มีการจัดการที!ดีและที!สําคัญผูจ้ ดั โปรแกรมต้องตระหนัก
ถึงข้อจํากัดดังกล่าวและยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ!งของกระบวนการวางโปรแกรม
7. เกณฑ์สําหรับจัดลําดับความสําคัญ (Criteria for Establishing Program Priorities)
ในบางกรณี ผูจ้ ดโปรแกรมอาจต้องเผชิญกับความต้องการและความจําเป็ นจํานวนมากในเวลาและ
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ทรัพยากรที!มีอยู่จาํ กัด การจัดลําดับความสําคัญจึงเป็ นสิ! งสําคัญ ทั-งนี- เกณฑ์ที!นาํ มาใช้ในการลําดับ
ความสําคัญคือการนํากลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจลําดับความสําคัญ ที!ยอมรับได้
และสมสมเหตุผลตามสภาพความเป็ นจริ ง
8. ระดับความยืดหยุ่นของแผนโปรแกรม (Degree of Flexibility of Planned
Programs) ความยืดหยุ่นและการเปลี!ยนแปลงได้เป็ นหลักสําคัญของการวางโปรแกรมการประเมิน
อย่างต่อเนื! อง เพื!อให้มีการปรับปรุ งทิศทางของโปรแกรมสอดคล้องกับสภาพความจริ งทั-งในด้าน
ทรัพยากรและปัญหาข้อจํากัด
9. การได้รับความชอบธรรมทางกฎหมายและการสนับสนุ นจากแหล่งอํานาจที!เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ (Legitimation and Support with Formal and Informal Power Situation)
ในหลายขั-นตอนของกระบวนการจัดโปรแกรมจําเป็ นต้องได้รับการยอมรับความชอบธรรมเชิ ง
กฎหมายและการสนับสนุนจากแหล่งอํานาจทั-งที!เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการตัวอย่างเช่น ในขั-น
วางโปรแกรมเจ้าหน้าที!เข้าไปศึกษากลุ่มเป้ าหมายหรื อในขั-นที!องค์กรผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมเข้าไป
ในชุ ม ชน องค์ก รท้องถิ! นอาจปฏิ เสธหรื อยอมรั บ และสนับ สนุ นกระบวนการวางโปรแกรมทุ ก
ขั-นตอน ตั-งแต่เริ! มศึกษาสภาพการณ์จนถึงการประเมินโปรแกรมซึ! งมีความละเอียดอ่อนเป็ นอันมาก
องค์ก รท้องถิ! นที!มี หน้า ที!ใ ห้ค วามเห็ นชอบเชิ ง กฎหมายอาจมี หลายองค์ก รและหลายระดับ ผูจ้ ดั
โปรแกรมต้องศึกษาชัดเจนล่วงหน้าเพื!อประสิ ทธิภาพและความสําเร็ จของโปรแกรม
10. การเลือกและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (Selecting and Organizing Learning
Experiences) ความหมายของการเรี ยนรู ้ที!นิยมกว้างขวางมักสรุ ปว่าการเรี ยนรู ้คือการเปลี!ยนแปลง
พฤติกรรมซึ! งหมายรวมไปถึ งการปฏิบตั ิ การคิดและการรู ้ สึกกรรมวิธีที!จะเอื- ออํานวยให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ก็จะสอดคล้องกับความเชื!อทางปรัชญา เช่นตามความเชื! อของศึกษาผูใ้ หญ่เสรี นิยม (Liberal
Adult Education) วิธีการเอื-อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่คือผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ ในการซักถามโต้ตอบ
(Dialectic) โดยผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่ตอ้ งอ่านทําความเข้าใจคิดวิเคราะห์จากตําราที!ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนําทั-ง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้ใช้เหตุผลและความคิดกระบวนการนี- คาดหวังการเกิดปั ญญา (Intellectual) ใน
ตัวผู เ้ รี ย นผูส้ อนต้องเป็ นผู ร้ อบรู ้ ใ นสาขาที! แนะนํา ผู เ้ รี ย นผูส้ อนต้องศึ ก ษาและคิ ด หาเหตุ ผ ลอยู่
ตลอดเวลาส่ วนนักการศึกษาผูใ้ หญ่ที!เชื!อในเชิงมนุษยนิยมที!เชื!อในศักยภาพของมนุษย์เองมนุ ษย์แต่
ละคนจึงเป็ นเอกลักษณ์ (Unique) และมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมนุ ษย์มีธรรมชาติที!รักดี
ต้องการพัฒนาผูส้ อนจึงมีบทบาทในการสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที!เอื-ออํานวยให้ผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่
รับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการภายใน (Internal Process)
ของแต่ละบุคคลจากตัวอย่างข้างต้นผูจ้ ดั โปรแกรมจึงจําเป็ นต้องตรวจสอบความเชื!อเชิงปรัชญาของ
ตนเองและองค์กรสร้างเป็ นกรอบความคิดเชิงปรัชญาแล้วจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประสบการณ์การ
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เรี ยนรู ้ (Learning Experience) ให้สอดคล้องกับความเชื!อเชิงปรัชญาในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
11. การออกแบบรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Identify Instructional Design) ผูจ้ ดั
โปรแกรมต้องเลือกรู ปแบบของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในด้านวิธี (Method) เทคนิค (Technique) และ
เครื! องมือหรื ออุปกรณ์ (Device) ให้เหมาะสมกับเนื- อหารู ปแบบของกิ จกรรมและผูเ้ รี ยนเป็ นที!
ยอมรับกันทัว! ไปว่าไม่มีวธิ ีเทคนิคและเครื! องมือใดที!ดีที!สุดการตัดสิ นใจเลือกใช้ควรพิจารณาดังนี11.1 วัตถุประสงค์ของการเรี ยน
11.2 ความสนใจและคุณลักษณะอื!นๆของผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่
11.3 ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
11.4 ความพร้อมของเครื! องมือและทรัพยากร
11.5 ความสนใจความถนัดของผูจ้ ดั โปรแกรม
หากในบางกรณี ขอ้ มูลทั-งห้าประการนี-อาจช่วยในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมได้ ผูจ้ ดั
โปรแกรมอาจต้องตัดสิ นใจบนพื-นฐานข้อมูลเท่าที!มีและจําเป็ นอย่างยิ!งที!ตอ้ งพิจารณาความเชื!อเชิ ง
ปรัชญาในการจัดการศึกษาประกอบด้วย
12. การให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ (Utilizing Effective Promotional
Priorities) ตั-งแต่เริ! มต้นจนเสร็ จสิ- นโปรแกรมจําเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้บุคคลเป้ าหมาย
และชุ มชนมีความรู ้สึกที!ดีความเข้าใจอันดีรับทราบความก้าวหน้าปั ญหาและอุปสรรครวมทั-งช่ วย
สร้างความร่ วมมือของบุคคลเป้าหมายและชุมชน
13. การรับการสนับสนุ นทรัพยากรที!จาํ เป็ น (Obtaining Resources Necessary to
Support the Program) บุคคลเป้าหมายของโปรแกรมการศึกษานอกระบบในอนาคตมีแนวโน้มที!จะ
เพิ!มขึ-นการสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆเช่ นเงินความร่ วมมือทางวิชาการจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ!งที!
จะต้องจัดหาให้เพียงพอ เพื!อความต่อเนื!องของโปรแกรมและคุณภาพของโปรแกรมผูจ้ ดั โปรแกรม
ควรเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าวเข้าร่ วมในกระบวนการ
วางโปรแกรมเพื!อความเข้าใจที!ดีและเพิ!มการยอมรับในโปรแกรมดังกล่าว
14. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลผลสํา เร็ จและ/หรื อผลกระทบ (Determining the
Effectiveness, Result, and/or Impact) การประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบที!เหมาะสมและ
เชื! อถื อได้เป็ นสิ! ง ที! จาํ เป็ น การประเมิ นโปรแกรมอย่างเป็ นทางการและเป็ นระบบอาจเป็ นเรื! อง
สิ- นเปลืองทั-งเวลาและแรงงานจํานวนมากแต่การประเมินอย่างไม่เป็ นทางการก็อาจสร้างปั ญหาเรื! อง
ความไม่น่าเชื!อถือได้ ดังนั-นผูจ้ ดั โปรแกรมต้องที!จะเลือกและตัดสิ นใจอย่างยากลําบากมากขึ-น
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15.
การสื! อสารผลของการพัฒ นาโปรแกรมเพื! อ ประกอบการตัด สิ นใจ
(Communicating the Value of the Program to Appropriate Decision Makers) เมื!อเสร็ จสิ- นการ
ดําเนิ นงานผูจ้ ดั โปรแกรมควรรายงานผลสําเร็ จของโปรแกรมให้ผูส้ นับสนุ นโปรแกรมทราบ การ
รายงานควรแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของผลสําเร็ จรวมทั-งความเข้าใจในอุปสรรคและข้อจํากัด
ของโปรแกรมวิธีการรายงาน มีหลากหลายตั-งแต่ชนิดอย่างไม่เป็ นทางการจนถึงลักษณะเป็ นทางการ
ในรู ปผลการประเมินหรื อวิจยั เต็มรู ปแบบ
2.7 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื!อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ เป็ นการพัฒนากลุ่มบุคคลซึ!งในที!น- ีเป็ นส่ งเสริ มให้กลุ่มนักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติมีความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ (health literacy) สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และ
สื! อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพและแหล่งบริ การสุ ขภาพต่างๆ ให้แก่แรงงานข้ามชาติในชุมชนให้มี
สุ ขภาพที!ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดต่างๆ จึงตรงกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิง
พัฒนา ซึ!ง Boyle (1981) ได้เสนอขั-นตอนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาไว้ 8 ขั-นตอนดังนีขั-นตอนที! 1 การกําหนดพื-นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรม
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมควรมีความแน่ ชดั ในความเชื! อเชิ งปรัชญาการศึกษานอกระบบ
เพื!อเป็ นฐานในการพัฒนาโปรแกรมซึ! งจะปรากฏอยูใ่ นการจัดการศึกษาธรรมชาติของผูเ้ รี ยนผูส้ อน
และกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ในกระบวนการวางนโยบายของโปรแกรมต้องเป็ นที!เข้าใจอย่าง
ชัดเจนในบรรดาผูท้ ี!เกี!ยวข้องผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจะต้องดําเนินการดังนี1. กําหนดพื-นฐานทางปรัชญาที!จะนํามาใช้ในการวางแผนโปรแกรมขององค์กร
2. พิจารณาถึงความเชื! อหรื อปรัชญาของนักพัฒนาโปรแกรมเกี! ยวกับการจัดการ
เรื! องการเรี ยนการสอนลักษณะของผูเ้ รี ยนผูส้ อนการพัฒนาโปรแกรม
3. พิจารณานโยบายระเบียบแนวทางปฏิบตั ิและทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที!ผูท้ ี!
เกี!ยวข้องกับโปรแกรม
ขั-นตอนที! 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
ในขั-นตอนนี-เป็ นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในอดีตปั จจุบนั และอนาคต
เพื!อทําความเข้าใจข้อมูลเกี!ยวกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชนจากเอกสารของสถาบันที!เกี!ยวข้องเอกสาร
วิชาการและข้อมูล จากแหล่ งต่างๆประกอบกันช่ วยให้เข้าใจชุ มชนและกลุ่ ม เป้ าหมายได้ดีย!ิงขึ- น
นอกจากนี- อาจจะใช้วิธีพบปะกับกลุ่มเป้ าหมายเพื!อเข้าใจปั ญหาความต้องการและความเป็ นไปได้
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ของการพัฒนาโปรแกรมนอกจากนั-นควรศึกษาโปรแกรมของหน่วยงานขององค์กรอื!นที!ดาํ เนินการ
อยู่ดา้ นประชากรพื-นที!ศาสตร์ ที!เกี! ยวข้องลักษณะทางสังคม ร่ วมสนทนาและศึกษาบุคคลกลุ่มและ
องค์กรต่างๆที!จะช่ วยให้ขอ้ มูลเกี! ยวกับสถานการณ์ในชุ มชนโดยเฉพาะกลุ่ มที!มีผลต่อโปรแกรม
ตลอดจนศึกษาแหล่งทรัพยากรต่างๆว่าจะนํามาใช้ได้อย่างไรเพียงพอหรื อไม่ เช่น เงิน คนที!จะให้
ความร่ วมมือ หรื อแรงงาน อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ
ขั-นตอนที! 3 พิจารณาและกําหนดผลที!ตอ้ งการจากการพัฒนาโปรแกรม
ในขั-นตอนนี-เริ! มจากกําหนดวัตถุประสงค์ทว!ั ไปกว้างๆ ของการพัฒนาโปรแกรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ แล้วจึงกํา หนดวัตถุ ประสงค์เฉพาะที!ตอ้ งการเปลี! ย นแปลงหรื อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ซึ!งอย่างน้อยควรระบุให้ได้วา่ บุคคลผูร้ ่ วมโปรแกรมต้องเปลี!ยนแปลงหรื อพัฒนาอย่าง
น้อยที!สุดในด้านความรู ้ เจตคติ และด้านทักษะเท่าใดหรื ออาจจะระบุปริ มาณเนื- อหาความรู ้ ที!
ต้องการสอนโดยในการตรวจสอบควรตรวจสอบทั-งวัตถุประสงค์ทว!ั ไปและวัตถุประสงค์เฉพาะให้
แน่ใจว่ามีลกั ษณะดังนี-คือต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมายจะได้รับ
ผลลัพธ์และประโยชน์จากโปรแกรมตามที!ต- งั ไว้ แม้วา่ ผลลัพธ์ที!กาํ หนดไว้จะเป็ นเป้าหมายกลางของ
กลุ่ม แต่ควรมีความยืดหยุน่ ตามความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย มีข- นั ตอนดังนี1. ให้บุ คคลหรื อกลุ่ ม บุค คลมี ส่วนร่ วมกลั!นกรองกําหนดความต้องการและ
ปั ญหา เพื!อกําหนดผลที!คาดหวังจากโปรแกรมซึ! งควรเป็ นการเปลี!ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิ จ
หรื อสิ! งแวดล้อม โดยในบางกรณี ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและกลุ่มผูร้ ับบริ การร่ วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
และปัญหา
2. ระบุ ผ ลที! พึง ประสงค์และพัฒนาให้เ ป็ นวัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะ (Specific
Objectives) ถ้าหากเป็ นเรื! องเกี!ยวกับผูร้ ับบริ การควรได้ความรู ้ข- นั ตํ!าในเรื! องใดระบุให้ชดั เจนว่าจะ
สอนอะไรและต้องการการเปลี!ยนแปลงในลักษณะใดบ้างใดเกี! ยวกับการกระทําหรื อความเชื!อและ
จะต้องให้ความรู ้ในเรื! องใดบ้าง รวมถึงการพิจารณาระดับความรู ้ที!มีอยูข่ องผูร้ ับบริ การก่อนเข้าร่ วม
โปรแกรมจัดลําดับผลที!พึงประสงค์จากการพัฒนาโปรแกรมว่า
2.1 วัตถุประสงค์เฉพาะตรงกับการวิเคราะห์ความต้องการและสถานการณ์
ปัญหาหรื อไม่
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะดําเนิ นการได้ในสภาพความเป็ นจริ งตามเงื!อนไข
ของกลุ่มผูร้ ับบริ การนี-ตามงบประมาณและเวลาที!มีอยู่
2.3 ผลที!พึงประสงค์ตอบสนองความต้องการของคนส่ วนมากแต่มีความ
ยืดหยุน่ สําหรับบุคคลบางคนเพื!อตอบสนองความต้องการที!แตกต่างไป
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3. ตัดสิ นใจลําดับความสําคัญของโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์ว่าเรื! องใดมีความ
จําเป็ นเร่ งด่วนและสําคัญโดยนําข้อมูลที!ได้วเิ คราะห์มาจากชุมชนและกลุ่มบุคคล
ขั-นตอนที! 4 กําหนดแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุนช่วยเหลือ
ในขั-น ตอนนี- ควรพิ จ ารณาความเพี ย งพอของทรั พ ยากรด้า นการเงิ น กํา ลัง คน
อุปกรณ์ เครื! องมือและความพร้อมใช้ของทรัพยากรด้วย นอกจากนั-นควรกําหนดบุคคลที!มีความรู ้
สาขาต่างๆ ที!เกี! ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมรวมทั-งตรวจสอบว่าผูน้ าํ ของโปรแกรมมีเวลาเพียง
พอที!จะอุทิศให้กบั โปรแกรมประเด็นนี- มีความสําคัญอย่างมากหากมองข้ามอาจจะทําให้เกิ ดการ
สะดุดในขั-นตอนต่างๆ ได้ซ! ึงสรุ ปได้ดงั นี1. พิจารณาทรัพยากรที!จะต้องนํามาใช้เช่ นคนเวลาเงินและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
หรื อไม่และทรัพยากรเหล่านี-มีอยูพ่ ร้อมเพรี ยงเวลาต้องการใช้หรื อไม่กาํ หนดบุคคลที!มีความชํานาญ
จากศาสตร์ต่างๆที!สามารถช่วยให้โปรแกรมมีประสิ ทธิภาพยิง! ขึ-น
2. พิจารณาว่า ผูท้ ี! จะเป็ นผูน้ ํา โปรแกรมไปใช้มี เวลาที! จะร่ วมโปรแกรมได้จริ ง
หรื อไม่
ขั-นตอนที! 5 การวางแผนการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั-นตอนนี- เป็ นการพิจารณาเลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที!ผูเ้ รี ยนควรได้รับและ
เรี ยงตามลําดับของประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาคือภูมิหลังที!อาจจะ
แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนเช่ นประสบการณ์เดิ มระดับการศึกษาสถานะทางสังคมเป็ นต้น นอกจากนีควรจะพิ จ ารณาการมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม เป้ า หมายให้ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะและภู มิ ห ลัง ของ
กลุ่มเป้ าหมายพิจารณาเลือกวิธีการแล้วจึงเลือกเทคนิ คของกิ จกรรมกําหนดอุปกรณ์เครื! องมือตาม
ความเหมาะสมและกําหนดบทบาทของคณะเจ้าหน้าที!ตามแผนการสอนสรุ ปได้ดงั นี1. พิจารณาและเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที!ผูเ้ รี ยนควรได้รับตามประสบการณ์
เดิมระดับการศึกษาสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและจัดลําดับเนื-อหาเพื!อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโปรแกรม
2. ตัด สิ น ว่า ผู พ้ ฒ
ั นาโปรแกรมจะมี บ ทบาทร่ ว มกับ ผู เ้ รี ย นมากน้อ ยเพีย งใดใน
กระบวนการเรี ยนการสอน
3. กําหนดวิธีการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเฉพาะเพื!อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โปรแกรมเช่นการฝึ กอบรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการสัมมนาการปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อการ
ผสมผสานวิธีการต่างๆที!ได้ยกเป็ นตัวอย่างวิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบตั ิงานที!เกี! ยวข้องกับการ
เรี ยนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนพยายามใช้วธิ ีการใหม่ๆเมื!อสถานการณ์เอื-ออํานวย
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4. กําหนดหน้าที!ของคณะเจ้าหน้าที!และวิทยากร
5. กําหนดและพัฒนาเอกสารที!จะต้องใช้เตรี ยมให้พร้อมและกําหนดเวลาที!จะใช้
ในการนําเสนอ
ขั-นตอนที! 6 วางแผนกิจกรรม
ขั-นตอนนี- เป็ นการเลือกกิ จกรรมโดยมีขอ้ ควรพิจารณา 3 ประการคือการกระตุน้
ความสนใจให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เพื!อให้ได้ผลลัพธ์ที!ตอ้ งการทั-งนี-ยงั ต้องมีการติดตามผล
(follow-up) อย่างเพียงพอและความต่อเนื!อง เพื!อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ตลอดจนศึกษาปั ญหา
และอุปสรรค เพื!อปรับแผนการปฏิบตั ิตามความจําเป็ นสรุ ปได้ดงั นี1. เลื อ กเนื- อหาวิ ช ากิ จ กรรมและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เ พื! อ ดึ ง ดู ด ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื!อบรรลุผลหรื อสามารถติดตามผลได้
2. ดําเนินการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื!องโดยให้ผูเ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วม
3. ทําปฏิทินกิจกรรม ซึ! งประกอบด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์เวลาสําหรับเตรี ยม
เอกสารการพบปะกลุ่ ม วิท ยากรและการจัด ลํา ดับ กิ จกรรมต่ า งๆอย่า งถู ก ต้อ งและต่ อเนื! อ งและ
ประเมินผล ตลอดจนต้องระบุความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน
4. นําโปรแกรมไปปฏิบตั ิและแก้ไขปรับปรุ งดัดแปลงถ้าจําเป็ น เพื!อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพให้มากที!สุด
ขั-นตอนที! 7 ประเมินความน่าเชื!อถือของการใช้ทรัพยากร
การประเมินโปรแกรมในแง่ มุมต่างๆตั-งแต่ตน้ จนจบเป็ นผลดีสําหรับการพัฒนา
โปรแกรม ผูจ้ ดั โปรแกรมควรประเมินในทุกขั-นตอน ซึ! งการประเมินแต่ละครั-งจําเป็ นต้องเตรี ยม
ประเด็นและตัวชี- วดั รวบรวมเกณฑ์ที!ใช้ประกอบการพิจารณาเครื! องมือและผูร้ ับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลทั-งนี- รูปแบบและเทคนิ คการประเมินขึ-นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่ น วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมหรื อ การใช้ประโยชน์จากผลการประเมินหรื อผูร้ ับผิดชอบการประเมิน เป็ นต้น สรุ ปได้
ดังนี1. วางแผนให้มีการประเมินผลทุกขั-นตอน เช่น ประเมินแผนการสอนก่อนนําไป
ปฏิ บ ัติป ระเมิ นความก้า วหน้า และคุ ณภาพของโปรแกรมขณะปฏิ บ ตั ิ ง านและวางแผนเพื!อ การ
ประเมินผลครั-งสุ ดท้าย
2. ในการประเมินผลทุกครั-งระบุวา่ มีเหตุผลอะไรที!มีการประเมินและจะนําผลไป
ใช้อย่างไร
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3. ระบุเกณฑ์ที!จะใช้ในการประเมินโปรแกรม เช่น ตัวบ่งชี- วดั และข้อมูลต่างๆ ที!
จะนํามาใช้และมีการสร้างเกณฑ์การสังเกตประกอบการประเมิน
4. กําหนดว่าจะต้องใช้ขอ้ มูลหลักฐานอะไรบ้างและจะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการ
อะไร จะใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลข้อมูลอย่างไร
5. ประเมินผลและกําหนดว่าควรเสนอผลให้กบั ใครในรู ปแบบใด
ขั-นตอนที! 8 การรายงานผลลัพธ์และคุณค่าของโปรแกรม
ขั-นตอนนี- เป็ นการรายงานผลลัพธ์ของโปรแกรมซึ! งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ
ขึ-นอยู่กบั บุคคลที!เรารายงานผลให้ทราบ เช่ น ประชาชน เจ้าหน้าที!ที!เกี! ยวข้อง องค์กรผูส้ นับสนุ น
การพัฒนาโปรแกรม สําหรับเนื- อหาในการนําเสนออาจเป็ นรู ปแบบที!ไม่เป็ นทางการ การรายงาน
กลุ่มในการประชุม จนถึงเป็ นรู ปแบบที!เป็ นทางการเช่น รายงานการวิจยั เต็มรู ปแบบทั-งนี-ควรมีการ
ติดตามผลภายหลังอาจเป็ นการติดตามรายบุคคลหรื อรายกลุ่ มเพื!อยืนยันผลสําเร็ จของโปรแกรม
ขั-นตอนนี-สามารถสรุ ปได้ดงั นี1. จัดทํารายงานหลายรู ปแบบตามลักษณะของกลุ่มบุคคลที!แตกต่างกัน เช่นกลุ่ม
วิทยากร ประชาชนกลุ่มที!ปรึ กษากําหนดนโยบายรู ปแบบการเสนอรายงานอาจเป็ นรู ปแบบทางการ
และไม่ เป็ นทางการไม่ ว่า จะเป็ นการทํา รายงานเป็ นเอกสารประเมิ นผลหรื อการพบปะสนทนา
รายงานควรประกอบด้วย 1.1) ความจําเป็ นในการจัดทําโปรแกรม 1.2) โปรแกรมเป็ นเรื! องอะไร
1.3) บทบาทของผูใ้ ห้ความรู ้ 1.4) ผลที!คาดหวัง 1.5) ประโยชน์ 1.6) การปฏิบตั ิงาน 1.7) ปฏิกิริยา
ของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมและผูท้ ี!เกี!ยวข้อง
2. ติดตามด้วยการตอบคําถามหรื อข้อสงสัยเพิ!มเติม โดยให้ผูท้ ี!มีความเหมาะสม
เพื!อให้ความกระจ่าง
ในส่ วนของขั-นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื!อสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน- ี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการพัฒนากระบวนการฝึ กอบรมสําหรับการจัด
การศึ ก ษานอกระบบ ของอาชัญ ญา รั ตนอุ บ ล (2540: 49-65) เข้า มาสัง เคราะห์ ร่วมด้วย ซึ! ง มี
รายละเอียด ดังนีขั-นตอนที! 1 ศึกษาปัญหาที!เกิดขึ-น
ก่อนการฝึ กอบรมผูจ้ ดั ควรศึกษาข้อมูลที!เป็ นปั ญหาเกี! ยวกับสภาพปั ญหาที!เกิ ดขึ-น
อย่า งละเอี ย ดลึ กซึ- ง ในลัก ษณะของความเป็ นมาสาเหตุ ข องปั ญหา โดยผูจ้ ดั ควรประสานความ
ร่ วมมือกับผูท้ ี!รับผิดชอบ และผูท้ ี!เกี!ยวข้องในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารงาน ผูป้ ฏิบตั ิ หรื อแม้แต่
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ผูร้ ับการฝึ กอบรมเอง เพื!อให้ได้ขอ้ มูลที!เป็ นจริ งและเชื! อถือได้ นอกจากนี- ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมควร
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื!นๆ ที!เชื! อถือได้เพิ!มเติม เช่ น เอกสารรายงานประจําเดือน เอกสารประจําปี
ของหน่วยงาน นอกเหนือจากสอบถามจากตัวบุคคลที!เกี!ยวข้อง
ขั-นตอนที! 2 ศึกษาหลักการ เป้าหมายขององค์กรหรื อหน่วยงาน
เมื!อผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเข้าใจปั ญหาที!เกิ ดขึ-นแล้ว ผูจ้ ดั การอบรมควรศึกษาปรัชญา
อุดมการณ์ หลักการ เป้ าหมาย นโยบายหลัก นโยบายรองขององค์การหรื อหน่ วยงานและแนวโน้ม
ขององค์การในอนาคต การวางแผนกําลังคน การวิเคราะห์บรรยากาศภายนอกและภายในองค์กร
หรื อหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการทํางานขององค์การ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์การ
หน่ วยงาน หรื อสถาบัน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที!จดั กับสภาพแวดล้อมภายนอก เพื!อเข้าใจ
ปั ญหาที!เกิ ดขึ- นได้อย่างชัดเจนยิ!งขึ-น ทําให้สามารถกําหนดกรอบแนวคิดหรื อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยการฝึ กอบรมอย่างชัดเจน
ขั-นตอนที! 3 วิเคราะห์มาตรฐานของงาน
ผู จ้ ัด การฝึ กอบรมควรต้อ งศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดของมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลากรตามที!ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดและชัดเจน เพื!อให้ได้ทราบผลของการ
ปฏิ บ ตั ิงานหรื อผลผลิ ตจากการปฏิ บตั ิง านนั-น เพื!อนํามาวิเคราะห์ว่า องค์การหรื อหน่ วยงานนั-น
ต้องการผลงานที!มีมาตรฐาน (job performance) ในระดับใด ปริ มาณมากน้อยเพียงใด คุณภาพควร
เป็ นอย่างไร ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรื อระเบียบปฏิ บตั ิเพียงไร และมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด โดยอาจศึกษาจากลักษณะงาน (job description) และลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน (job
specification)
ขั-นตอนที! 4 สร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการเรี ยนรู ้
สร้างบรรยากาศที!เป็ นกันเอง อบอุ่น ไม่เคร่ งเครี ยดในระเบียบหรื อกฎเกณฑ์มาก
จนเกิ นไป จะเป็ นบรรยากาศที!เอื-อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิ ดความต้องการและความสนใจที!จะ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีการบังคับมีอิสระ ยอมรับซึ! งกันและกัน หากมีการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมเลือกในสิ! งที!ตนต้องการจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ก็จะทําให้เกิดความรู ้สึกอยากเรี ยนรู ้เช่นกัน อีกปั จจัยหนึ!งที!เอื-อต่อการเรี ยนรู ้คือการยอมและ
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื!อได้ทราบว่าสิ! งที!เรี ยนรู ้ใหม่น- นั เหมาะสม
และสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที!ตนมีอยูแ่ ล้วหรื อไม่ อย่างไร ควรปรับปรุ งอย่างไร ในกรณี น- ี
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อาจใช้การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบุคคลนั-นเอง เพื!อนคนอื!นๆ ที!ได้รับการฝึ กอบรมหรื อวิทยากรก็
ได้
วิทยากรผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเป็ นผูห้ นึ!งที!สามารถสร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการเรี ยนรู ้
ได้เป็ นอย่างดี ผ่านการให้แรงเสริ มจูงใจและกระตุน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างเต็ม
ใจ และสนับสนุนให้พฤติกรรมที!เรี ยนรู ้ใหม่น- นั เกิดการปฏิบตั ิอย่างสมํ!าเสมอจนกระทําซํ-าเป็ นการ
กระทําที!ถาวรต่อไป
นอกจากนี- วิทยากรควรคํานึ งถึงการจัดการเรี ยนรู ้ที!มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื! อง ตลอดจนควรรู ้จกั เรี ยงลําดับเนื- อหาสาระวิชาอย่างเหมาะสม จากเนื- อหาที!เป็ นพื-นฐานไป
จนถึงเนื-อหาที!สลับซับซ้อนขึ-นตามลําดับ โดยการยกตัวอย่างแต่ละกรณี ให้เห็นชัดเจน
ขั-นตอนที! 5 วางแผนร่ วมกัน
กชกร สังขชาติ (2535; อาชัญญา รัตนอุบล, 2540: 57) เสนอว่าการวางแผนคือ
กระบวนการปฏิบตั ิจริ งไปสู่ วตั ถุประสงค์ที!วางไว้ โดยมีแนวทางที!แน่ นอน ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผลที!มีประสิ ทธิ ภาพ แผนงานจะช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิอยู่ในกรอบที!วางไว้ ด้วยเหตุน- ี ผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม และผูท้ ี!มีหน้าที!รับผิดชอบควรมีการวางแผนร่ วมกันภายใน
กลุ่ ม เพื!อการวางแผนจะได้มี แนวทางการปฏิ บตั ิ เดี ยวกัน และที!สําคัญคือควรต้องมีก ารวางแผน
ร่ วมกันกับผูร้ ับการฝึ กอบรมด้วย เพื!อให้สามารถจัดการฝึ กอบรมได้ตอบสนองความต้องการ และ
ความสนใจของผูร้ ับการฝึ กอบรม
การวางแผนการฝึ กอบรมเป็ นขั-นตอนที! มี ค วามสํา คัญและมี ป ระโยชน์อย่า งยิ!ง
เนื!องจากแผนการจะใช้เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูจ้ ดั การฝึ กอบรม วิทยากร ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ กี!ยวข้องได้ทราบถึงทิศทางการปฏิบตั ิงาน
ขั-นตอนที! 6 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมจะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี!ยวกับผูร้ ับการฝึ กอบรมในเรื! องพื-นฐาน
ทัว! ไป เช่ น คุ ณสมบัติ คุ ณวุฒิ เพศ วัย จํา นวน การทํางาน ประสบการณ์ เดิ ม พื- นฐานการศึ ก ษา
ความสามารถพิเศษ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เหล่านี- จากการแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ การพูดคุ ยอย่างไม่เป็ นทางการ การสํารวจ การทดสอบจากบุคลากรที!ทาํ งานและ
ประสบปั ญหาโดยตรง หรื อจากหัวหน้าหน่วยงาน เพื!อนร่ วมงาน หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากนีแล้วอาจวิเคราะห์ ค วามต้องการจํา เป็ นได้จากเอกสารการประเมิ นผลงานของแต่ ล ะฝ่ าย แต่ ล ะ
หน่วยงาน ซึ!งมักจะจัดทําเป็ นประจําปี
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ขั-นตอนที! 7 กําหนดวัตถุประสงค์
เมื! อ ทราบความต้ อ งการจํา เป็ นแล้ ว ผู ้จ ัด การฝึ กอบรมควรลงมื อ กํ า หนด
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมให้ชดั เจนว่าต้องการจะพัฒนาอะไร เพื!อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที! แ ท้จริ ง ของผู ร้ ั บ การฝึ กอบรม กํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการการฝึ กอบรม ระบุ
เป้ าหมาย หรื อจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมที!พึงปรารถนาภายหลังจากเสร็ จสิ- นโครงการฝึ กอบรม
วิจิตร อาวะกุล (2537; อาชัญญา รัตนอุบล, 2540: 58) เสนอลักษณะของวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรมไว้ดงั นี- 1) ต้องระบุพฤติกรรมที!คาดหวังจะให้เกิ ดขึ-นในตัวผูเ้ ข้าร่ วมอบรมหลังจากได้
สอนวิชานั-นๆ จบลงแล้ว 2) ต้องมุ่งไปที!การเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเป็ นหลัก
3) คําที!บ่งบอกพฤติกรรมต้องชัดเจนไม่กาํ กวม เช่น คําว่าสามารถ จําแนก บอก ย่อมชัดเจนกว่าคําว่า
เพื!อให้ทราบถึง เพื!อให้เข้าใจถึง เป็ นต้น 4) จะต้องช่วยให้วิทยากรมองเห็นวิธีการจัดประสบการณ์
ในการเรี ยนรู ้ เช่น การเตรี ยมการสอน การใช้เทคนิค และอุปกรณ์และระยะเวลาที!จะสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 5) จะต้องช่วยวิทยากรได้มองเห็นพฤติกรรมที!ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องแสดงออกซึ! ง
จะนําไปสู่ การปรับปรุ งการสอน และการประเมินผล 6) จะต้องระบุเกณฑ์ข- นั ตํ!าของพฤติกรรมที!
คาดหวังเพื!อใช้ในการวัดประเมินผลการอบรมได้ เพื!อจะได้ทราบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีพฤติกรรม
มีความสามารถดีตามวัตถุประสงค์ที!ปรารถนาแล้วหรื อยัง
ทั-ง นี- การระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมควรต้อ งระบุ ใ นลัก ษณะของการ
เปลี!ยนแปลงพฤติกรรมที!เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม ซึ! งพฤติกรรมจะต้องสังเกตและ
วัดได้ เพื!อให้ได้เห็ นการกระทําที!ชดั เจน และเป็ นพื-นฐานในการกําหนดเนื- อหาหลักสู ตร วิธีการ
เทคนิคการฝึ กอบรมที!เหมาะสม ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ สื! อประกอบการฝึ กอบรม การจัดกิจกรรม
การฝึ กอบรม และการประเมินผล ต่อไป
ขั-นตอนที! 8 สร้างหลักสู ตรและเนื-อหาในการฝึ กอบรม
การสร้างหลักสู ตรและเนื- อหาในการฝึ กอบรมจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ฝึ กอบรม ซึ! งควรนําหลักการ แนวคิดทฤษฎี ความต้องการจําเป็ น ฯลฯ โดยกําหนดในลักษณะของ
โครงสร้างของหลักสู ตรก่อน แล้วจึงแบ่งโครงสร้างของหลักสู ตรออกเป็ นหมวดหมู่วิชาต่างๆ จึง
กําหนดเนื-อหาสาระที!เหมาะสมภายใต้หมวดหมู่วชิ าตามความเหมาะสมต่อไป
หลัก สู ต รการฝึ กอบรมสํา หรั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจึ ง หมายถึ ง การ
ประมวลความรู ้ เ นื- อ หาสาระ และประสบการณ์ ค วามรู ้ ต ามที! หน่ ว ยงานองค์ก ารหรื อ ผูบ้ ริ ห าร
โครงการการฝึ กอบรมได้เ สนอให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มอบรมพึ ง ได้รั บ การพัฒ นา โดยให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมที!ได้กาํ หนดไว้
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หลักการฝึ กอบรมที!ดีจะช่วยให้ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมสามารถปฏิบตั ิหรื อดําเนินการได้
อย่า งถู ก ต้อ ง และได้ท ราบถึ ง แนวทางที! จ ะจัด วิธี ก าร เทคนิ ค กิ จ กรรมการฝึ กอบรมที! ท าํ ให้ผู ้
ฝึ กอบรมได้พ ฒ
ั นาความรู ้ ท กั ษะ ทัศ นคติ และความสามารถ ซึ! ง จะทํา ให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ข- นั ตาม
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรมตามที!ได้เสนอไว้ ซึ!งขั-นตอนในการสร้างหลักสู ตรมีดงั นี1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีหลักการ หน้าที! มาตรฐานของงาน ความต้องการจําเป็ น
ในการฝึ กอบรม
2. กําหนดโครงสร้างหลักสู ตร หรื อกําหนดหัวข้อตามข้อมูลที!ได้วเิ คราะห์
3. กํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตร แบ่ ง โครงสร้ า งของหลัก สู ตรออกเป็ น
หมวดหมู่ของวิชา
4. กํา หนดรายละเอีย ด ของเนื- อหาสาระ ให้ส อดคล้องกับหัวข้อวิชาในแต่ ล ะ
หมวดหมู่
5. กําหนดขอบเขตเนื-อหาวิชาตลอดจนประเด็นสําคัญของแต่ละหมวดหมู่
6. กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา
7. กําหนดเทคนิค วิธีการฝึ กอบรม กิจกรรม อุปกรณ์ สื! อการฝึ กอบรม ที!เหมาะสม
กับเนื-อหาของแต่ละหัวข้ออบรม
8. กําหนดวิธีการประเมินผล
9. นําหลักสู ตรไปใช้
10. ประเมินหลักสู ตร
11. ปรังปรุ งหลักสู ตร
ขั-นตอนที! 9 ออกแบบแนวทางการฝึ กอบรม
การออกแบบแนวทางการฝึ กอบรม หมายถึง การกําหนดวิธีการ เทคนิค ที!จะใช้ใน
การฝึ กอบรม วิธีการถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลให้แก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สํ า หรั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น เพื! อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ต าม
วัตถุ ป ระสงค์ที! กาํ หนดไว้ ซึ! ง วิธีก ารฝึ กอบรมควรคํานึ งถึ งปั จจัย ดัง นี- (สมพงษ์ เกษมสิ น, 2526;
อาชัญญา รัตนอุบล, 2540: 60)
1. พิจารณาความเหมาะสมของเทคนิค ที!จะนํามาใช้ ต้องเหมาะสมกับลักษณะ
ของหัวข้อ และสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา นั-นๆ ด้วย
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2. พิจารณาขนาดของกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ว่ามีมากน้อยเพียงใด ลักษณะ
ของการฝึ กอบรมนั-นเป็ นประการใด ควรจะแบ่งกลุ่ มย่อยหรื อไม่ กลุ่ มละเท่าใด และเลือกใช้การ
ฝึ กอบรมให้เหมาะสม
3. พิจารณาลักษณะของกลุ่ มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ว่ามีพ-ืนฐานความรู ้ ความ
ชํานาญ ประสบการณ์ แตกต่างหรื อคล้ายคลึ งกัน ควรเลือกใช้เทคนิ ค การฝึ กอบรมแบบใดจึงจะ
เหมาะสมและอํานวยประโยชน์สูงสุ ด
4. พิจารณาถึงความสารมารถ ความคุน้ เคยต่อเทคนิคการฝึ กอบรมที!จะนําไปใช้
ว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคุน้ เคยต่อวิธีการนั-นๆ หรื อไม่
5. พิจารณาถึงเวลาและอุปกรณ์ที!จะนํามาใช้ว่ามีเพียงพอและสะดวกแก่การ
จัดหาหรื อไม่
6. พิจารณางบประมาณที!มีอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายที!ตอ้ งจัดทําเพียงพอหรื อไม่
7. พิจารณาและประเมินค่าเกี! ยวกับทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมว่าเป็ น
อย่างไร มีปฏิกิริยาไหในทางต่อต้านขัดขืน เฉื! อยชา หรื อขวนขวายใคร่ รู้วิชาใหม่ๆ เจตคติของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมมีความสําคัญต่อการเลือกเทคนิคการฝึ กอบรมมากจึงไม่ควรมองข้าม เช่ นเดียวกับ
การรู ้จกั เลือกใช้โสตทัศนู ปกรณ์ที!เหมาะสมกับเทคนิ คการฝึ กอบรมและเนื- อหา ตลอดจนการเลือก
กิจกรรมและการประเมินผลที!ใช้ในการฝึ กอบรมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ขั-นตอนที! 10 การดําเนินการฝึ กอบรม
เมื!อวางแผนการและโครงการฝึ กอบรมเรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมสามารถเริ! ม
ดําเนินการฝึ กอบรมโดยเริ! มตั-งแต่การเปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เตรี ยมการต่างๆ ให้พร้อม
ไม่วา่ จะเป็ นการเชิญวิทยากร พิธีกร เตรี ยมกิจกรรม เตรี ยมสถานที! อุปกรณ์สื!อ ที!ใช้ในการฝึ กอบรม
เครื! องอํานวยความสะดวกต่างๆ เอกสารประกอบการฝึ กอบรม ตลอดจนการประเมินผล เป็ นต้น
บทบาทหน้า ที!ข องวิทยากรมีค วามสําคัญยิ!ง ที!จะทํา ให้ก ารฝึ กอบรมนั-นประสบ
ความสําเร็ จหรื อล้มเหลว กล่าวคือวิทยากรควรมีความรู ้และประสบการณ์การจัดกิ จกรรมสําหรับ
ผูใ้ หญ่อย่างแท้จริ ง มีความรู ้จริ ง มีการเตรี ยมการในการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีความตั-งใจ
จริ ง รับผิดชอบต่อเวลา ให้ความเข้าใจ ความช่ วยเหลื ออย่างเต็มความสามรถ มีความเป็ นกันเอง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีปฏิภาณไหวพริ บ มีอารมณ์ดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความเชื! อมัน! ในตัวเอง
ตลอดจนมี ค วามอดทน ยืด หยุ่น ปรั บ ตัว เข้า กับ สถานการณ์ การฝึ กอบรมได้เ ป็ นอย่า งดี และมี
ความคิดสร้างสรรค์ เคารพเห็นคุณค่าแห่งความเป็ นมนุษย์ของผูร้ ับการฝึ กอบรม เป็ นต้น
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ขั-นตอนที! 11 ประเมินผลและให้ผลย้อนกลับ
การประเมิ นผลและให้ผลย้อนกลับ เป็ นกระบวนการที! ท าํ ให้ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
วิทยากร ผูบ้ ริ หารโครงการ ตลอดจนผูท้ ี!เกี!ยวข้องต่างๆ ได้ทราบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เกิดการ
เรี ยนรู ้หรื อพัฒนาพฤติกรรม ความรู ้ ทัศนคติอย่างไรบ้าง นอกจากนี- ผลของการฝึ กอบรมที!ได้เมื!อ
นําไปเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมที!กาํ หนดไว้น- นั จะทําให้ทราบว่าได้เป็ นไปตาม
ระดับ หรื อ เกณฑ์ ที! ไ ด้ก ํา หนดไว้ห รื อ ไม่ อย่ า งไร อัน จะนํา ไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจ ปรั ง ปรุ ง หรื อ
เปลี!ยนแปลงโครงการฝึ กอบรมดังกล่าวต่อไป สอดคล้องกับ สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2533 ; อาชัญญา
รัตนอุบล, 2540: 60) ที!เสนอว่าการประเมินผลคือ
1. การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน
2. การควบคุมเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน
3. การศึกษาปัญหาในทางปฏิบตั ิ เพื!อแก้ไขแผนให้เหมาะสมยิง! ขึ-น
4. การศึก ษาแผนที! ได้ดาํ เนิ นงานไปแล้ว เพื!อให้ท ราบว่า ตอบสนองความ
ต้องการหรื อแก้ปัญหาที!มีอยูอ่ ย่างไร
5. การศึกษาดูผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั-งที!ต- งั ใจและไม่ต- งั ใจซึ! งอาจ
เป็ นเหตุผลของการวางแผนโครงการต่อไปอีก
การประเมินผลและให้ผลย้อนกลับในการฝึ กอบรมจะประเมินประเด็นต่างๆ เช่ น
ความสํา เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการการฝึ กอบรมที! ไ ด้เ สนอไว้ ผลที! ไ ด้อ อกมาตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด การประเมินคุณภาพของผลผลิตที!ได้จากโครงการการ
ฝึ กอบรม รวมถึงคุณภาพของการดําเนิ นปฏิบตั ิงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที!วิทยากร ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
รวมถึงคุณภาพของการดําเนินงานปฏิบตั ิต่างๆ ของเจ้าหน้าที! วิทยากร ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมด้วย กล่าคือ
ควรประเมินความก้าวหน้าของโครงการฝึ กอบรมจากสมรรถภาพของผูใ้ ห้การฝึ กอบรม วิทยากร
ปั ญหาทางการบริ หารขององค์การ รวมถึ งทรัพ ยากรต่ างๆ และงบประมาณด้วย นอกจากนี- ควร
จะต้องประเมิ นผลเมื! อโครงการเสร็ จสิ- น และประเมิ นผลกระทบทั-ง ทางตรงและทางอ้อมของ
ฝึ กอบรมดังกล่าวด้วย ซึ! งการประเมินสามารถจัดตั-งฝ่ ายประเมินเฉพาะเพื!อทําหน้าที!ประเมินผล
โดยตรงทุกขั-นตอนของกระบวนการฝึ กอบรม สําหรับการศึกษานอกระบบไม่ว่าจะเป็ นประเมิน
ก่อนการฝึ กอบรม ระหว่างการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
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ภาพที! 3 แสดงกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ศึกษาปั ญหาทีเกิดขึ9น

ดําเนินการฝึ กอบรม

ศึกษาหลักการเป้ าหมาย
ขององค์กร

ออกแบบแนวทาง
การฝึ กอบรม

วิเคราะห์มาตรฐาน
ของงาน
ประเมินผลและผล
ย้อนกลับ
สร้างบรรยากาศทีเอื9อ
ต่อการเรี ยนรู ้

สร้างหลักสูตรและ
เนื9อหา

วางแผนร่ วมกัน

กําหนด
วัตถุประสงค์

วิเคราะห์ความต้องการ

ทีมา: อาชัญญา รัตนอุบล, กระบวนการฝึ กอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั
ประชาชน จํากัด, 2540).
ในขั9นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติน9 ี ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบเชิงพัฒนาของ Patrick
Boyle (1981) และรู ปแบบกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ

49
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็ นขั-นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื!อสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติออกเป็ น 5 ขั-นตอนหลักดังนีขั-นตอนที! 1 เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุนทั9งสี ในชุมชน แนะนําตัว และเชือมโยงให้เกิด
เครื อข่ายความร่ วมมือ ในขั9นตอนนี9 เป็ นการประสานความร่ วมมือของเครื อข่ายการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ในพื9นทีทั9ง 4 ระบบสนับสนุ นได้แก่ 1) ระบบการศึกษา ได้แก่ ศูนย์กศน. ในพื9นทีซึ งเป็ น
หน่ วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึ งมีปรัชญาการศึกษาขององค์กรได้แก่
ปรัชญาคิดเป็ นทีเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิดหาวิธีการ หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยหลัก
เหตุผล ด้วยการค้นหาจากข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ เพือให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสุ ขซึ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด นอกจากนี9 กศน.ได้มีนโยบายทีเอื9อให้แรงงานข้ามชาติ
หรื อแม้กระทังบุคคลผูไ้ ร้ สัญชาติสามารถเข้าเรี ยนได้ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน 2) ระบบสุ ขภาพ
ระบบนี9 มีผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีสามารถให้ความช่ วยเหลือด้านองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพและสามารถ
ระบุถึงปัญหาทางสุ ขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติทีอยูใ่ นชุมชนทีพวกเขาทํางานได้เป็ นอย่างดี ใน
ระบบนี9 พบเครื อข่ ายความร่ วมมือได้แก่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข และองค์กรพัฒนาเอกชนทีส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติใน
พื9นที ฯลฯ 3) ระบบสังคมและสิ งแวดล้อม ระบบนี9มีผูท้ ีเกียวข้องอยูใ่ นระบบก็คือคนในชุมชน ผูน้ าํ
ชุมชน ฝ่ ายปกครองต่างๆ บุคคลเหล่านี9 จะต้องเห็นความสําคัญของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในการเป็ น
ส่ วนหนึงของชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดการสิ งแวดล้อมของชุมชน เพือให้ชุมชนโดยรวมสามารถ
อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีสุขภาวะทีดี 4) ระบบวัฒนธรรม ระบบนี9เป็ นระบบทีเกียวข้องและสัมพันธ์กบั
ผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติโดยตรง นักศึกษาเหล่ านี9 เป็ นบุคคลซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของ
ชุ มชนแรงงานข้ามชาติ การนําวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ความเชื อ เข้ามาปรับใช้ในฐานะทีเป็ น
เครื องมื อการสื อสารทางสุ ข ภาพด้ว ยวิธี ก ารสื อสารของคนในวัฒ นธรรมเอง จะช่ วยลดปั ญหา
ช่องว่างความไม่เข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กบั แรงงานข้ามชาติ
ในชุ ม ชน ทั9งนี9 ระบบทั9ง 4 ทีกล่ า วมานั9นดํา รงอยู่และทํางานอยู่ในชุ ม ชนอยู่แล้วหากสามารถนํา
ระบบเหล่ านี9 มาเชื อมโยงเป็ นเครื อข่า ยความร่ วมมือในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ก็ จะช่ วยให้
ปัญหาทางสุ ขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติทีเกิดขึ9นในพื9นทีก็จะสามารถบรรเทาไปได้ดว้ ยเช่นกัน
ทั9งนี9ผจู ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งแน่ใจว่าขอบเขตของงานหรื อภาระหน้าทีของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยมีนโยบายหรื อภาระงานทีเกี ยวข้องกับกลุ่ มแรงงานข้ามชาติหรื อไม่ อย่างไร เพือนํามา
กําหนดทิศทางและวางบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการสร้างความร่ วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
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ขั-นตอนที! 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ใน
ขั-นตอนนี- เป็ นศึกษาสภาพ สถานการณ์สุขภาพของแรงงานข้ามชาติท- งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
ด้วยวิธี การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยน การสอบถามจากผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ย ในพื-นที!
ตลอดจนการสอบถามถึงความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ รู ปแบบการสื! อสารที!เหมาะสมกับแรงงาน
ข้ามชาติในชุมชน เพื!อเป็ นข้อมูลสําคัญในการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั-นตอนที! 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้
ในขั-นตอนนี- ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะเป็ นผูก้ าํ หนดวัตถุประสงค์ของเนื-อหาที!ตรงตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและสภาพปั ญหาสุ ขภาพที!เกิ ดขึ-นในชุ มชน ร่ างโครงสร้างการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กําหนดเนื- อหา สื! อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที!ใช้ กําหนด
ทรัพยากรที!จาํ เป็ นทั-งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเวลา อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที!มี
อยูใ่ นชุมชนหรื อมีอยูใ่ นหน่วยงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ระบุบทบาทหน้าที!ของวิทยากรที!มาจาก
หน่ วยงานต่างๆ ลงในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชัดเจน วางแผนการจัดบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้ให้เกิดการยอมรับซึ!งกันและกันไม่ตดั สิ น คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ท- งั ในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที!ต- งั ไว้
ขั-นตอนที! 4 ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั-นตอนนี- เป็ นการนํา เอาแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที!ได้พฒั นาขึ-นไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนซึ! งเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในชุ มชน ผูจ้ ดั
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะต้องเตรี ยมเครื! องมือ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกําหนดการ ดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ตามที!ได้กาํ หนดไว้ในแผนฯ
ขั-นตอนที! 5 ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการจัด
กิ จกรรม ในขั-นตอนนี- เป็ นการประเมินว่าผลของการนํารู ปแบบการจัดกิ จกรรมนี- ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ผลอย่างไร วิทยากรผูท้ ี!นาํ รู ปแบบไปใช้มีปัญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนิ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไร เพื!อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และพัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ!งขึ- น หรื อใช้สํา หรั บ การวาง
แผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั-งต่อไป
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ภาพที! 4 แสดงการสังเคราะห์ข- นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั9นตอนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา
ของ Boyle (1981)
2. การกําหนดพื-นฐานสําหรับพัฒนา
โปรแกรม
1. วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย
3. พิจารณาและกําหนดผลที!ตอ้ งการ
จากการพัฒนาโปรแกรม
4. กําหนดแหล่งทรัพยากรและการ
สนับสนุนช่วยเหลือ
5. วางแผนการสอนและกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
6. วางแผนกิจกรรม
7. ประเมินความน่าเชื!อถือของการใช้
ทรัพยากร
8. รางานผลลัพธ์และคุณค่าของ
โปรแกรม

ขั9นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพือ
สร้างเสริ มความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ

1. เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุ น
ทั9ง สี ในชุ ม ชน แนะนํา ตัว และ
เชื อมโยงให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความ
ร่ วมมือ
2. ศึ กษาสภาพ บริ บท และความ
ต้องการด้านสุ ข ภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ
3. ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละประเมิ น
การเรี ยนรู ้

ขั-นตอนของกระบวนการฝึ กอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบ (อาชัญญา, 2540)

1. ศึกษาปัญหาที!เกิดขึ-น
2. ศึกษาหลักการและเป้าหมายของ
องค์กร
3. วิเคราะห์มาตรฐานของงาน
4. สร้างบรรยากาศที!เอื-อต่อการ
5. วางแผนร่ วมกัน
6. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น
7. กําหนดวัตถุประสงค์
8. สร้างหลักสูตรและเนื- อหา

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. ออกแบบแนวทางการ

5. ประเมินการนํารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และ
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรม

10. ดําเนินการฝึ กอบรม
11. ประเมินผลและให้ผล
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3. แนวคิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
3.1 ความหมายของการเรียนรู้
นักการศึกษาจํานวนมากมักให้นิยามความหมายของการเรี ยนรู ้ไปในทิศทางเดียวกันว่า
เป็ นกระบวนการเชิงประสบการณ์ทีนําไปสู่ การเปลียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังที
Rohwer, W. D., Rohwer, C. P., & B-Howe, J. R. (1980) มองว่าการเรี ยนรู ้เป็ นการเปลียนแปลงทาง
สติปัญญาทีค่อนข้างถาวร และสามารถสังเกตการเปลียนแปลงของพฤติกรรมนั9นได้จากพฤติกรรม
ของบุคคล
เช่นเดียวกับ Robert Slavin (1991), Anita Woolfolk (2014), และชนาธิ ป พรกุล (2544)
นิ ยามความหมายของการเรี ยนรู ้ ว่า เป็ นการเปลียนแปลงเชิ งสัมพัทธ์ของพฤติกรรมอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปและเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนไปอย่างถาวร อันเนืองมาจากการได้รับประสบการณ์
หรื อการฝึ กอบรม
ศิริชัย กาญจนวาสี (2543) กล่ าวว่า การเรี ย นรู ้ คื อการเปลี ยนแปลงพฤติก รรมอัน
เนืองมาจากประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ซึ งอาจเป็ นทั9งพฤติกรรมภายนอกที
สามารถสัง เกตเห็ นได้ และพฤติ ก รรมภายในที มองไม่ เห็ น และการเปลี ยนแปลงนี9 รวมถึ ง การ
เปลี ยนแปลงปริ มาณและคุ ณภาพของพฤติกรรมด้านการเรี ยนรู ้ ความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึกและ
ทักษะการปฏิบตั ิการ
ทิศนา แขมมณี (2545) ได้จาํ แนกความหมายของการเรี ยนรู ้ 2 นัยยะ ได้แก่
1. การเรี ย นรู ้ ในความหมายของ “กระบวนการเรี ย นรู ้ ” (Learning Process) ซึ ง
หมายถึง การดําเนินการอย่างเป็ นขั9นตอนหรื อการใช้วธิ ีการต่างๆ ช่วยให้บุคคลเกิดความรู ้
2. การเรี ยนรู ้ในความหมายของ “ผลการเรี ยนรู ้ ” (Learning Outcomes) ซึ งหมาย
รวมถึ ง ความรู ้ ความเข้า ใจในสาระต่ างๆ ความสามารถในการกระทํา การใช้ก ระบวนการต่ างๆ
ตลอดจนความรู ้สึกหรื อเจตคติอนั เป็ นผลทีเกิดขึ9นจากกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อการใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้
ดังนั9นการเรี ยนรู ้ในความหมายของทิศนา แขมมณี (2545) จึงเป็ นทั9งวิธีการ (Means) ที
นําไปสู่ เป้ าหมายและเป็ นเป้ าหมาย (Ends) ซึ งสัมพันธ์กนั และส่ งผลกระทบต่อกัน การเรี ยนรู ้ทาํ ให้
บุคคลเกิดความรู ้ ความเข้าใจในสาระหรื อกระบวนการต่างๆ ได้อย่างกระจ่างถ่องแท้และลึกซึ9 ง เกิด
ความรู ้สึกหรื อเจตคติทีเหมาะสมและเกิ ดการเปลียนแปลงทางด้านการกระทําหรื อพฤติกรรมไป
ในทางทีพึงประสงค์
ฤกษ์ ชั ย คุ ณู ป การ และคณะ (2546) ให้ ค วามหมายของการเรี ยนรู ้ ว่ า เป็ นการ
เปลียนแปลงสภาพของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลสื บเนืองมาจากประสบการณ์เดิม เป็ น
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กระบวนการทีคนเราเปลียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ เพือบรรลุผล
ตามความมุ่งหมาย คือการตอบสนองความต้องการของร่ างกายและตนเองได้
จากคํา นิ ย ามการเรี ยนรู ้ ที ได้ก ล่ า วมานี9 อาจกล่ า วได้ว่า การเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการ
(process) และวิธีการทีได้จากการนําเข้า (input) ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิ ประสบการณ์ หรื อจากการ
ถ่ายทอด เพือมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ (end) คือการเปลียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
หรื อเปลียนแปลงสภาพของบุคคลอย่างถาวรในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปนันเอง
3.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
Bloom et al. (1956) นักจิตวิทยาการศึกษาเห็นว่าผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลมีเงือนไขและ
ปั จจัยการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน โดยจําแนกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลออกเป็ น 3 ด้านหลัก
ดังนี9
1. ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เป็ นความสามารถด้านสมองในการคิดสิ ง
ต่างๆ ซึ งมีพฤติกรรมแยกย่อย 6 ขั9นได้แก่ ความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. ด้านจิตใจ (Affective Domain) เป็ นความสามารถในการรู ้ สึกต่อสิ งต่างๆ เจตคติ
ความเชือถือ หรื อค่านิยม โดยแบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 5 ขั9น ได้แก่ การรับรู ้ การให้ความสนใจ การ
ตอบสนอง การประเมินและการสร้างคุณค่า การจัดระบบและการสร้างลักษณะนิสัย
3. ด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิหรื อการ
เคลือนไหวร่ างกายจําแนกพฤติกรรม 5 ขั9นคือ การเลียนแบบ การทําตาม การหาความถูกต้อง การ
ทําซํ9า และการกระทําโดยธรรมชาติ
3.3 ประเภทของการเรียนรู้
Smith (1982) มองว่าการเรี ยนรู ้สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีลกั ษณะเด่นคือผูเ้ รี ยนเป็ นตัวของตัวเองสู ง มีความยืดหยุ่น
วิธีน9 ีใช้ได้ดีกบั ผูเ้ รี ยนทีมีแรงจูงใจสู ง และหัวข้อทีเรี ยนไม่ยากจนเกินไป
2. การเรี ย นรู ้ โดยกลุ่ ม มี ล ัก ษณะเด่ นคื อผู เ้ รี ย นได้พ บปะกับ คนอื นที มี ค วามสนใจ
ตรงกัน สมาชิกกลุ่มจะใช้ประสบการณ์และร่ วมกันเรี ยนรู ้กบั บุคคลอืน วิธีการเรี ยนรู ้แบบนี9 ใช้ได้ดี
กับผูเ้ รี ยนทีต้องการแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์ แต่ทว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบนี9
มักพบปั ญหาทีว่าบางกลุ่มมีผูน้ าํ ไม่เหมาะสม หรื อบางกลุ่มเกิ ดความขัดแย้งกัน หรื ออาจมีปัญหา
เรื องการสื อสารระหว่างกัน
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3. การเรี ยนรู ้จากสถาบันศึกษามีลกั ษณะเด่นคือมีผูเ้ ชียวชาญคอยกํากับดูแล มีอุปกรณ์
ต่างๆ เพียงพอ วิธีการเรี ยนรู ้น9 ีใช้ได้ดีกบั ผูท้ ีต้องการความรู ้ในลักษณะทีลึกหรื อต้องการวุฒิบตั ร
สอดคล้องกับ Cross (1996) ทีจําแนกการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมโดยหน่วยงานต่างๆ จัดขึ9น อาจมีการให้ประกาศนียบัตร ให้
หน่วยกิ ต ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้อาจเป็ นหน่วยงานในท้องถิน วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัย โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ มีหลักสู ตรเฉพาะเพือเพิมความรู ้ความสามารถให้กบั บุคคล
2. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เหมาะสําหรับผูใ้ หญ่ทีสมัครใจและพยายามทีจะเรี ยนรู ้ ซึ งมี
แนวโน้มทีจะเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Lifelong Learners) ขวนขวายหาความรู ้ตลอดเวลา
3. การเรี ยนรู ้จากสถาบันการศึกษา ผูเ้ รี ยนจะเข้าหลักสู ตรสถานศึกษาทีมีหลักสู ตร มี
วิธีการวัดผล และข้อกําหนดต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตาม
ต่างไปจาก Smith (1982) และ Cross (1996) ยังมีการจัดประเภทของการเรี ยนรู ้โดยใช้
ระดับการเรี ยนรู ้เป็ นเกณฑ์จดั ประเภทของการเรี ยนรู ้อย่าง Gagné, R. (1985) แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น
8 ชนิด ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้โดยอาศัยสัญชาตญาณเตือน (signal learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีอยู่ใน
ระดับตําทีสุ ด ง่ายทีสุ ด ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งลงมือกระทําเป็ นเพียงปฏิกิริยาทีเกิดขึ9นจากการตอบสนองสิ ง
เร้ า ได้โดยมี ก ารกํา หนดเงื อนไข (Conditioning) หรื อการที มนุ ษ ย์มี ข ้อตกลงกันก่ อนว่า สิ งนั9น
หมายถึงอะไร เช่น การเคาะระฆัง การเป่ านกหวีด สัญญาณไฟจราจร เป็ นต้น
2. การเรี ยนรู ้โดยอาศัยการลองผิดลองถูก (trial and error learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ที
เชื อมโยงระหว่า งสิ งเร้ า กับ ปฏิ กิ ริย าตอบสนอง หากมี ก ารผิด พลาดจากประสบการณ์ เดิ ม แล้ว
ประสบการณ์น9 นั จะคอยสอนไม่ให้ทาํ ผิดพลาดซํ9าเดิมอีก และบุคคลจะเลือกใช้ปฏิกิริยาตอบสนอง
หรื อพฤติกรรมอย่างอืนแทนจนกว่าจะได้ผลหรื อเป้าหมายจะประสบความสําเร็ จหรื อได้รับความพึง
พอใจ
3. การเรี ยนรู ้ทกั ษะกล้ามเนื9 อโดยอาศัยการเชือมโยง (motor-chain learning) เป็ นการ
เรี ยนรู ้โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ งเร้าตั9งแต่สองอย่างเข้าด้วยกันเป็ นลูกโซ่ ปฏิกิริยา
ต่อสิ งเร้ าอันทีหนึ งจะเป็ นสิ งเร้ าต่อปฏิ กิริยาอันทีสองปฏิ กิริยาตอบสนองอันทีสองจะเป็ นสิ งเร้ า
ให้แก่ปฏิกิริยาตอบสนองอืนๆ ต่อเนืองเป็ นลูกโซ่
4. การเรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาโดยอาศัยการเชื อมโยง (verbal chain learning) เป็ นการ
เรี ยนรู ้เกียวกับภาษา อาศัยความเชือมโยงคําทีรู ้แล้วกับคําใหม่ โดยอาศัยเหมือนกันหรื อความหมาย
เหมือนกัน
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5. การเรี ยนรู ้จาํ แนกแยกแยะ (multiple discrimination learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีจะ
เห็นความแตกต่างระหว่างสิ งต่างๆ ประเภทเดียวกัน โดยอาศัยความจําทีได้จากการสังเกต
6. การเรี ยนรู ้มโนทัศน์ (concept learning) เป็ นการเรี ยนรู ้เพือให้เกิ ดความคิดความ
เข้าใจต่อกลุ่มของสิ งเร้า การเรี ยนรู ้ทีสามารถสร้างมนโนทัศน์ให้แก่คาํ ทีใช้แทนสิ งต่างๆ อาจเป็ น
รู ปธรรมหรื อนามธรรม เป็ นการเรี ยนเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปโดยทัวไป (Generalization) ซึ งการทีคนเรา
จะมีความรู ้จะต้องผ่านประสบการณ์ทีเป็ นนามธรรม พร้อมทั9งสรุ ปความรู ้น9 นั ว่าเป็ นอย่างไร จึงถือ
ว่าเกิดการเรี ยนรู ้ในสิ งนั9น ถ้าไม่มีมโนทัศน์บุคคลจะไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู ้
ไปสู่ สถานการณ์ใหม่ได้
7. การเรี ยนรู ้หลักการ (Principle learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ระดับสู งขึ9นกว่าการเรี ยนรู ้
มโนทัศ น์ เพราะเกิ ดจากการเชื อมโยงมโนทัศน์ต่างๆ ตั9งแต่สองมโนทัศน์ข9 ึนไปทีสังสมมาแล้ว
รวมเข้าด้วยกันเป็ นหลักการ เช่น หลักการทางวิทยาศาสตร์ กฎทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
8. การเรี ยนรู ้ดว้ ยการแก้ไขปั ญหา (problem solving learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยน
นําหลักการต่างๆ ทีได้เรี ยนรู ้มาแก้ไขสถานการณ์ทีเกิดขึ9น โดยอาศัยกระบวนการทางสติปัญญาและ
การคิดหาเหตุผล การแก้ปัญหาทําได้หลายลักษณะอาจใช้ประสบการณ์เดิม วิธีการทางวิทยาศาสตร์
การลองผิดลองถูก การหยังเห็น โดยการพิจารณาสิ งทีเกียวข้องกับปั ญหาทั9งหมดด้วยความรอบคอบ
หาความสัมพันธ์และเชือมโยงส่ วนย่อยๆ มารวมกันเป็ นส่ วนรวม ซึ งจะช่วยให้เห็นช่องทางในการ
แก้ปัญหา การเรี ยนรู ้วธิ ีน9 ีเป็ นการเรี ยนรู ้ระดับสู งสุ ดของมนุษย์ทีต้องใช้หลายวิธีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
อย่างบูรณาการ
อย่างไรก็ดี เราจะพบว่า การเรี ยนรู ้น9 นั ล้วนแล้วแต่สามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนเอง กลุ่ม หรื อ
หน่ ว ยงานสามารถนํา ไปใช้ใ นการคิ ด แก้ไ ขปั ญ หาของตนเองและชุ ม ชน ตลอดจนการพัฒ นา
ความคิด ความรู ้ ทักษะความสามารถต่างๆ เพือเป้ าหมายทีต้องการให้แก่มนุษย์ ชุ มชน และสังคม
หนึงได้ ในการวิจยั นี9เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือเสริ มสร้างความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะให้ แ ก่ แ รงงานข้ า มชาติ ใ ห้ พ วกเขาสามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาสุ ขภาพที เกิ ด ขึ9 นใน
ชีวิตประจําวันได้ การเรี ยนรู ้ของบุคคลแต่ละช่ วงวัยทีแตกต่างกันย่อมมีรายละเอียดและธรรมชาติ
ของการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกันไปด้วย โดยผูเ้ รี ยนในงานศึกษานี9 อยูใ่ นวัยแรงงานซึ งจะได้กล่าวถึงการ
เรี ยนรู ้ในวัยผูใ้ หญ่ ซึงเป็ นการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนในตอนต่อไป
3.4 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูใ้ หญ่น9 นั เริ มจาก Edward L. Thorndike (1928) กล่าวถึง "การ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่" เขาตั9งข้อสังเกตว่าผูใ้ หญ่สามารถเรี ยนรู ้ได้ โดยเห็นว่าผูใ้ หญ่มีความสนใจและ
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ความสามารถในการเรี ยนแตกต่างออกไปจากการเรี ยนรู ้ของเด็กเป็ นอันมาก ผูใ้ หญ่จะใช้ท9 งั ศาสตร์
และศิลป์ ในการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการหาความรู ้ใหม่ๆ และสามารถวิเคราะห์สิงต่างๆ ด้วยประสบการณ์
จึงเริ มมีการตั9งคําถามกันในแวดวงการศึกษาว่า "ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้อย่างไร" (How Adult Learn)
ลินเดอร์ แมน (Edward C. Linderman) ได้รับอิทธิ พลค่อนข้างมากจากนักปรัชญา
การศึ กษาจอห์ น ดิ วอี9 (John Dewey) เขาเขี ยนหนังสื อชื อ"ความหมายของการศึ กษาผูใ้ หญ่ "
(Linderman, 1925) ซึ งกล่าวว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ควรเริ มต้น จากสถานการณ์ต่างๆ (Situations)
มากกว่าเริ มจากเนื9อหาวิชา ซึ งวิธีการเรี ยนการสอนโดยทัวๆ ไป มักจะเริ มต้นจากครู และเนื9 อหาวิชา
เป็ นอันดับแรก และมองผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนทีสองในการเรี ยนแบบเดิม ผูเ้ รี ยนจะต้องปรับตัวเองให้เข้า
กับ หลัก สู ตร แต่ ว่า ในการศึ ก ษาผูใ้ หญ่ น9 ัน หลัก สู ตรควรสร้ า งขึ9 นมาจากความสนใจ และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ผูเ้ รี ยนรู ้มีสถานการณ์เฉพาะในด้านการงาน งานอดิเรก หรื อสันทนา
การ ชี วิตครอบครัว ชี วิตในชุ มชน สถานการณ์ต่างๆ นี9 จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ปรับตัว ส่ วนด้านตํารา
และผูส้ อนนั9นถือว่ามีหน้าทีและบทบาทรองลงไป ส่ วนแหล่งความรู ้ทีมีคุณค่าสู งสุ ดในการศึกษา
ผูใ้ หญ่คือ ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเอง และมีขอ้ คิดทีสําคัญว่า "ถ้าหากการศึกษาคือชีวิตแล้ว ชีวิตก็
คือการศึกษา" (If education is life, then life is education) ประสบการณ์จึงเปรี ยบเสมือนตําราทีมี
ชีวติ จิตใจสําหรับผูใ้ หญ่นนเอง
ั
มัลคัมส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68; ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร, 2549: 94-96)
ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผูใ้ หญ่ทีเรี ยนรู ้ต่างจากเด็กไว้ดงั นี9
1. ผูใ้ หญ่มีความต้องการทีจะรู ้ (To need to know) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการรู ้วา่ ทําไมเขาถึงต้อง
เรี ยนรู ้สิงเหล่านั9น จะได้รับประโยชน์อะไรจากการเรี ยนรู ้ และจะสู ญเสี ยประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้
เรี ยนรู ้ในสิ งเหล่านั9น ผูใ้ หญ่จึงมีความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ในสิ งทีต้องการเรี ยนรู ้และพึงพอใจมากกว่า
จะให้ผอู ้ ืนมากําหนดให้ งานศึกษาของ Allen Tough (1979) สนับสนุนว่า เมือผูใ้ หญ่ตดั สิ นใจเรี ยนรู ้
เรื องอะไรแล้ว จะทุ่มเทอย่างมากในการเรี ยนรู ้สิงนั9น การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการชี9 นาํ ตนเองเป็ นลักษณะ
ปกติของผูใ้ หญ่ ดังนั9นขั9นตอนทีสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ คือผูท้ ีทําหน้าทีให้ผูใ้ หญ่เกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ (facilitator) จะต้องสร้างตระหนักรู ้วา่ สิ งทีเขาจําเป็ นต้องเรี ยนสําคัญกับเขาอย่างไร อย่างน้อย
ทีสุ ดอาจชี9 ให้เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้ทีจะช่วยแก้ไขประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานหรื อคุณภาพ
ชีวติ ของผูเ้ รี ยนให้ดีข9 ึน ผูอ้ าํ นวยความสะดวกอาจเปรี ยบเทียบเรื องจริ งหรื อเรื องสมมุติข9 ึนก็ได้ ทีจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นความต่างระหว่างปัจจุบนั และอนาคต เครื องมือทีใช้ก็เช่น ระบบประเมินบุคลากร
(personnel appraisal systems) การสับเปลียนงาน (job rotation) การประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิเคราะห์ (diagnostic performance assessments) เป็ นต้น
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2. ความคิดรวบยอดเกียวกับตนเอง (self-concept) ความต้องการทีอยูใ่ นส่ วนลึกของ
ผู ้ใ หญ่ ก็ คื อ พวกเขาอยากรู ้ สึ ก ว่ า สามารถนํา ตนเองได้ เพราะฉะนั9น บทบาทของครู จึ ง อยู่ ใ น
กระบวนการสื บหาหรื อค้นหาคําตอบร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน (Mutual Inquiry) มากกว่าการทําหน้าที
ส่ งผ่านหรื อสื อความรู ้แล้วทําหน้าทีประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรื อไม่เพียงเท่านั9น ในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่เป็ นการเปลียนแปลงการรับรู ้ของตนเอง (changes in self-concepts) จากการ
พึงพาผูอ้ ืนไปสู่ การชี9 นาํ ตนเอง (self-directedness) เพิมขึ9นโดย Knowles (อ้างถึ งใน สรรรัชต์ ห่ อ
ไพศาล, ƒ„„ƒ)กล่าถึง คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่ทีมีการเรี ยนรู ้แบบชี9นาํ ตนเองว่าควรมีลกั ษณะ …
ประการ คือ
2.1 มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลในด้านความคิด และทักษะทีจําเป็ นใน
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างการเรี ยนโดยผูส้ อนเป็ นผูช้ 9 ี นาํ ไม่ข9 ึนกับผูใ้ ด และเป็ นผูท้ ี
สามารถควบคุมและนําตนเองได้
2.2 มีแนวคิดว่าตนเองเป็ นบุคคลทีมีความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ข9 ึนกับผูใ้ ด และเป็ น
ผูท้ ีสามารถควบคุม และนําตนเองได้
2.3 มี ค วามสามารถในการสร้ า งความสัม พันธ์ อนั ดี ก ับ เพือน เพือที จะให้บุ ค คล
เหล่ า นั9นเป็ นผูส้ ะท้อนความต้องการในการเรี ยนรู ้ การวางแผนการเรี ย นของตนเองรวมทั9งการ
ช่วยเหลือผูอ้ ืน ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั9นกลับมา
2.4 มี ค วามสามารถในการวิเคราะห์ ค วามต้องการเรี ย นรู ้ อย่า งแท้จริ ง โดยการ
ร่ วมมือจากผูท้ ีเกียวข้อง
2.5 มี ค วามสามารถในการกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายการเรี ย นรู ้ โดยการบอกความ
ต้องการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเองซึงเป็ นจุดมุ่งหมายทีสามารถประเมินผลสําเร็ จได้
2.6 มีความสามารถในการเชือมความสัมพันธ์กบั ผูส้ อนเพือขอความช่วยเหลือ หรื อ
ขอคําปรึ กษา
2.7 มีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหล่งวิทยาการทีเหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน
2.8 มีความสามารถในการเลือกแผนการเรี ยนทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ประโยชน์
จากแหล่งวิทยาการต่างๆ ควรมีความคิดริ เริ มและมีทกั ษะการวางแผนอย่างดี
2.9 มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนําผลจากข้อมูลทีค้นพบไปใช้
อย่างเหมาะสม
3. ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน (Learner’s Experiences) ผูใ้ หญ่ทุกคนมีประสบการณ์
หลากหลายทีสังสมมาตั9งแต่วยั เด็ก ผูเ้ รี ยนจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากทั9งภูมิหลัง วิถีชีวิต
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แรงจูงใจ ความสนใจ นักการศึกษาจึงควรให้ความสําคัญกับเทคนิคและวิธีการสอนทีเน้นการเรี ยนรู ้
รายบุคคล และควรตระหนักเสมอว่า ประสบการณ์ของบุคคลถือเป็ นแหล่งความรู ้ทีสําคัญ การนํา
ประสบการณ์อนั เป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการเสริ มสร้างให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่น9 ัน วุฒิพล
สกลเกี ยรติ (2546: 113) มองว่าสิ งทีต้องเน้นเป็ นอย่างยิงในการศึกษาผูใ้ หญ่ก็คือ การตั9งอยู่บนกล
ยุทธ์ในการเรี ยนการสอนผูใ้ หญ่ทีรํารวยไปด้วยประสบการณ์อนั เป็ นทรัพยากรทีสําคัญต่อการเรี ยนรู ้
จุ ด เน้ น อี ก ประการหนึ งของการศึ ก ษาผู ้ใ หญ่ คื อ การใช้ เ ทคนิ ค ประสบการณ์ (experimental
technique) คือการใช้เทคนิ คทีจะดึงประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนออกมาให้เกิ ดประโยชน์ โดยผูใ้ หญ่
สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นหรื อประสบการณ์กบั ผูอ้ ืนได้ เป็ นการขยายโลกทัศน์ของผูใ้ หญ่ให้
กว้างขวางมากขึ9นโดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็ นพื9นฐาน และนําประสบการณ์เดิมนั9นไปเกียวโยงหรื อ
สัมพันธ์กบั ประสบการณ์ใหม่ๆ ทําให้ประสบการณ์ใหม่มีความหมายมากขึ9น เช่น การอภิปรายกลุ่ม
(group discussion) หรื อการเรี ยนรู ้ จากกลุ่ ม เพือน (peer-helping activities) สถานการณ์ สมมุ ติ
(simulation experience) กิ จกรรมการแก้ปัญหา (problem-solving activities) การใช้กรณี ตวั อย่าง
(case method) และการทดลอง (laboratory methods) มากกว่าการถ่ายทอดความรู ้โดยตรง แต่ในอีก
ทางหนึงประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนจะส่ งผลลบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเช่นกัน เช่ น ผูเ้ รี ยนอาจเกิ ดอคติต่อ
ความคิดหรื อความรู ้ใหม่ๆ นักการศึกษาผูใ้ หญ่จึงควรพยายามช่วยให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์และทําความ
เข้าใจนิสัยของตนเองและเปิ ดใจกว้างต่อสิ งใหม่ๆ โดยใช้วิธีการต่างๆ มาช่วย เช่น การฝึ กอบรมเพือ
การแก้ปัญหาร่ วมกัน (sensitivity training) วิธีการพัฒนาค่านิยม (value clarification) เป็ นต้น
4. ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ (Readiness to learn) ผูใ้ หญ่จะมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้
ก็ต่อเมือเป็ นสิ งทีเขาจําเป็ นต้องรู ้หรื อสามารถนําไปใช้ได้จริ งในชีวิตประจําวัน องค์ประกอบสําคัญ
ทีช่วยให้คนพร้อมเรี ยนรู ้คือ ช่วงพัฒนาการของวัย การเปลียนแปลงจากช่วงวัยหนึงไปสู่ อีกช่วงเวลา
หนึงจะมีความเกียวข้องกับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ดว้ ย
5. เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ (Orientation to learn) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ก็ต่อเมือการเรี ยนรู ้
เกิ ดประโยชน์ต่อชี วิตจริ ง และสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองได้ท9 งั
ประโยชน์ทีเกิดขึ9นในชีวิตประจําวัน (life-centered) หรื อการทํางาน การเรี ยนรู ้เป็ นไปในลักษณะ
แก้ปัญหา (task-centered) มากกว่าการเรี ยนรู ้เนื9อหาวิชาเฉพาะ
6. แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ (Motivation) การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่น9 นั
Stephen Lieb เขียนเรื อง The Principles of Adult Learning (Stephen Lieb, 1991; สุ จินดา ม่วงมี,
ƒ„‡ˆ: ‰Š-‰‹) ได้เสนอหลักการของการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ‡ ประการดังนี9
6.1 การสร้างแรงจูงใจ ผูส้ อนต้องสร้างความคุน้ เคยกับผูเ้ รี ยนและเตรี ยมผูเ้ รี ยนเพือ
การเรี ยนรู ้ เช่น กําหนดความรู ้สึก และนํ9าเสี ยงทีแสดงออกถึงการยอมรับ และเป็ นกันเองต่อผูเ้ รี ยน
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กําหนดสิ งทีเกี ยวข้องในการรับสัมผัสของผูเ้ รี ยนให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เนื องด้วยคนเรา จะ
เรี ยนรู ้ได้ดีทีสุ ดภายใต้ภาวะความเครี ยดหรื อความกดดันทีระดับตํา-ระดับกลาง ถ้าระดับความเครี ยด
หรื อความกดดันในการเรี ยนสู ง จะกลายเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ สื อวัสดุการเรี ยนทีใช้ควรจัดให้
ชัด สบายตา มี ส่ ว นช่ ว ยลดภาวะความเครี ย ดหรื อ ความกดดัน ได้อ ย่า งหนึ ง การวางแผนให้ มี
ระยะเวลาสําหรับหยุดพักบ่อยๆ แม้แต่การหยุดพักเหยียดขา แขน ลําตัว สัก ƒ นาทีก็สามารถช่วยลด
ภาวะความเครี ยด หรื อความกดดันเช่นกัน ช่วงการบรรยายควรให้มีการหยุดพักทุกๆ ‡„-ŒŠ นาที แต่
ถ้าสถานการณ์การเรี ยนการสอน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาก การหยุดพัก สามารถยืดไปหลังจาก
การเรี ยนการสอน ŒŠ-…Š นาทีแล้ว เป็ นต้น และการกําหนดความง่าย ความยากของบทเรี ยน หรื อ
กิ จกรรมการเรี ยนก่อนล่วงหน้าและวางแผน ช่ วงการให้รางวัล หรื อแรงเสริ มผูเ้ รี ยนในการสะสม
ความสําเร็ จ รวมทั9งการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) ทีเป็ นการเฉพาะเรื องไม่ใช่เรื องทัว ๆ ไป
6.2 การให้แรงเสริ ม (reinforcement) เป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นมากในกระบวนการ
เรี ยนการสอน การให้แรงเสริ มเป็ นตัวกระตุ ้นการแสดงออก และมีพ ฤติ กรรมทีเหมาะสม หรื อ
ถูกต้อง แรงเสริ มโดยทัวไปมี ƒ ประเภท คือ แรงเสริ มทางบวก และแรงเสริ มทางลบ กล่าวคือ แรง
เสริ มทางบวก โดยทัวไปจะใช้กบั ทักษะใหม่ๆ เพือเพิมพฤติกรรม ถ้าพฤติกรรมทีดีก็ให้รางวัลด้วย
การชมพูดยกย่องและอืนๆ เพือเสริ มพฤติกรรมนั9นให้มีต่อๆ ไป ส่ วนแรงเสริ มทางลบนั9นโดยทัวไป
แล้วมีการใช้แรงเสริ มทางลบในการสอนทักษะใหม่ เพือพยายามเปลียนแปลงพฤติกรรม ผลการของ
การใช้แรงเสริ มทางลบคือการหดหาย นันคือ ผูส้ อนใช้แรงเสริ มทางลบจนกระทังพฤติกรรมทีไม่ดี
หายไป อย่างไรก็ตามผูส้ อนควรพยายามเปลียนพฤติกกรมด้วยการประยุกต์ใช้แรงเสริ มทั9งทางบวก
และทางลบให้ต9 งั อยูบ่ นพื9นฐานความคิดทีดี เพือช่ วยผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่จาํ ในสิ งทีผูเ้ รี ยนกําลังเรี ยน หรื อ
สนใจอยู่ ดัง นั9นแรงจู ง ใจของผูเ้ รี ย นผู ใ้ หญ่ ที ดี น9 ัน ควรสร้ า งจากแรงผลัก ดัน ภายใน เช่ น ความ
ต้องการเพิมความพึงพอใจในงาน การเข้าใจตนเอง (self-esteem) ฯลฯ จะช่วยทําให้ผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่มี
ความสนใจในการเรี ยนรู ้ ม ากยิงขึ9น แต่แรงจูง ใจภายนอก เช่ น งานทีดี การได้รับ การสนับ สนุ น
เงินเดือนสู ง ก็เป็ นสิ งทีจะช่วยเสริ มให้ผเู ้ รี ยนผูใ้ หญ่มีเป้าหมายในการเรี ยนรู ้เพิมขึ9นอีกเช่นกัน
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ภาพที 5 แสดงองค์ประกอบสําคัญของแนวคิด Andragogy
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และความ
แตกต่ างของสถานการณ์

หลักการของ Andragogy
1.ความต้องการทีจะรู้
- ทําไม อะไร อย่างไร
2. ความคิดรวบยอดเกียวกับตนเอง
-ความเป็ นตัวของตัวเอง
-การชี9 นาํ ตนเอง
3. ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
-แหล่งวิทยาการ
-สติปัญญา
4. ความพร้อมในการเรี ยนรู้
-เกียวข้องกับวิถีชีวิต
-ช่วงวัยของพัฒนาการ
5. แนวโน้มการเรี ยนรู้
-เน้นปัญหาเป็ นสําคัญ
-เน้นบริ บท
6.แรงจูงใจในการเรี ยนรู้
- แรงจูงใจ/ค่านิยมภายใน
- ผลตอบแทนของบุคคล
ความแตกต่ างของผู้เรียน
พัฒนาการของผู้เรียน

ทีมา: Knowles, M.S., Holton, E.F., & Swanson, R.A., The adult learner: the definitive classic
in adult education and human resource development, 5th ed. (. Houston Tex.: Gulf Pub. Co.,
1998).
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4. การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
ดังนี9
สมนึก นนธิ จนั ทร์ (2544: 6-7) อธิ บายว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ทีมีท9 งั การสอน การเรี ยน และการวัดผลประเมินผลรวมเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นเกลียวเชือก
ผูกติดเป็ นกระบวนการเดียวกัน เกิดขึ9นพร้อมๆ กัน ดําเนินการไปพร้อมๆ กันดังภาพ
ภาพที 6 แสดงความสัมพันธ์ของการสอน การเรี ยนและการวัดและประเมินผล
การสอน

การเรียน

การวัดและประเมินผล

ทีมา: สมนึก นนธิจนั ทร์, การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจากสภาพผู้เรียนโดยใช้ Portfolio
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2544).
โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2546: 31) เรี ยกการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งว่าเป็ น การ
เรี ยนรู ้แท้ (Authentic Learning) ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูค้ ิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสิ นได้เอง มี
กระบวนการทีใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการคิดอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูอ้ ธิ บาย นําเสนอได้อย่างมี
หลัก วิช า ด้ว ยการเรี ย บเรี ย งด้ว ยตนเอง อธิ บ ายได้อย่า งครอบคลุ ม ชัด เจน มี ก ระบวนการที ดี มี
ความคิดรวบยอดและหลักการของวิชาทีเรี ยนรู ้ รวมทั9งผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิในชีวิตจริ งได้
นําเอาความรู ้ตางๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ คุณภาพงาน คุณภาพสังคม สิ งแวดล้อมอย่างเป็ นปกติวิสัย
จนกลายเป็ นหนึงเดียวกัน
ทิศนา แขมมณี (2550: 133) ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ว่า
เป็ นการดําเนินการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยการให้ผูเ้ รี ยนเผชิญปั ญหาในสภาพจริ ง บริ บท
จริ ง ร่ วมกันศึกษาเรี ยนรู ้ แสวงหาข้อมูลความรู ้ และวิธีการต่างๆ เพือใช้แก้ปัญหานั9นๆ ได้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็ นจริ ง ทั9ง นี9 อาจทํา โดยการใช้สถานการณ์ จาํ ลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ งให้
ผูเ้ รี ย นได้ร่ ว มกัน คิ ด แก้ไ ขปั ญ หาหรื อ เข้า ใจสวมบทบาทในสถานการณ์ จ าํ ลองเพื อเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์เชือมโยงสู่ สภาพจริ ง การแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาํ ลองนี9 จะ
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด การสนทนา การอภิปรายแลกเปลียนแนวคิด การตัดสิ นใจ และ
นําไปสู่ การนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2554: 9) อธิบายว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เป็ นแนวคิด
ในการเรี ยนการสอนทีเชื อมโยงเนื9 อหาทีเรี ยนกับโลกความเป็ นจริ ง โดยมุ่งให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ าง
ความรู ้ทีมีความหมาย ผูเ้ รี ยนได้ใช้วิธีการสื บสอบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสิ นใจได้
ด้ว ยตนเอง โดยใช้ก ระบวนการเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ และมี เ ป้ า หมาย
ความสําเร็ จของการทํางาน และผูเ้ รี ยนสามารถนําสิ งทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิในชีวติ จริ งได้
จากคํานิยามในเบื9องต้นอาจสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง จึงเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนทีทําให้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีผ่านการแสวงหาความรู ้ คิด วิเคราะห์ ประเมิน
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ และมีเป้าหมายเพือนําสิ งทีได้เรี ยนรู ้
ไปแก้ไขปัญหาหรื อไปปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องกับชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยน
4.2 หลักการพืนU ฐานของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทิศนา แขมมณี (2550: 133-7) กล่าวถึงหลักการพื9นฐานของการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ ง ไว้ดงั นี9
1. การเรี ยนรู ้ ใดๆ ก็ย่อมต้องสัมพันธ์กบั เรื องๆ นั9น เป็ นการเรี ยนรู ้ทีคํานึ งถึ งบริ บท
แวดล้อมทีสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง เพือให้ผเู ้ รี ยนนําไปใช้ในชีวติ จริ งได้
2. สภาพจริ ง ข้อมูลจริ งเป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ซึ งทุกคนจะต้องเผชิญ ดังนั9นการ
ให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญสภาพจริ ง ปัญหาจริ ง จึงเป็ นโอกาสทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง
3. การเรี ยนรู ้ ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมีความหมาย เพราะสามารถ
นําไปใช้ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ งทีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ อยากเรี ยนรู ้
4. การให้ผูเ้ รี ยนเผชิญปั ญหาและแก้ปัญหา จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะทีจําเป็ นต่อ
การดํารงชีวติ จํานวนมาก
ดัง นั9น การเรี ย นรู ้ ตามสภาพจริ ง จึ งเป็ นการเรี ยนรู ทีคํานึ ง ถึ ง ความเป็ นจริ ง กับสิ งที
ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสกับสถานการณ์จริ ง ผูเ้ รี ยนนําทักษะ ความรู ้ และประสบการณ์ไปใช้จริ งได้
4.3 องค์ ประกอบของการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งไว้
ดังนี9
1. ในชีวติ จริ ง บุคคลต้องเผชิญปัญหาทีจะต้องคิดตัดสิ นใจในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้ทีฝึ กการคิด การตัดสิ นใจ ลงมือกระทํา และทราบผลการกระทําจากปัญหา
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2. การเรี ย นรู ้ ตามสภาพจริ ง ผู เ้ รี ย นจะต้องปฏิ บ ตั ิ ก ารจริ ง เพือแก้ปั ญหา โดยการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล ใช้ทรัพยากรตามสภาพจริ งในการแก้ปัญหา
3. การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งบุคคลจะใช้ความรู ้ ทักษะ และเกิดความรู ้เหนือพัฒนาเจต
คติ ขณะแก้ปัญหาจึงเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กันในด้านต่างๆ ตามสภาพจริ ง
4. การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ยนจะเลือกเฉพาะสิ งทีมีความหมายกับตนเอง และ
จําเป็ น เหมาะสมต่อการนําไปใช้จริ ง ได้แก่ ทักษะในการเข้าใจผูอ้ ืน การอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ืน การ
แก้ปัญหา การตัดสิ นใจ
5. การเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ย นจะนํา ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ เ ดิ ม มาใช้ใ นการ
แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์และเกิ ดการเรี ยนรู ้ ทักษะ เจตคติพฒั นาขึ9นจากเดิ มแล้วพัฒนาขึ9นไป
เรื อยๆ
6. ข้อมูลย้อนกลับจากการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง จะถูกนําไปยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิในชีวติ จริ งซึงกิจกรรมปัญหาในการเรี ยนรู ้มีดงั นี9
6.1 กิจกรรมพัฒนาความท้าทายความสามารถทางวิชาการ (Academic Challenges)
โดยการนําเนื9 อหาสาระทีต้องการสอนมาปรับเปลียนให้อยู่ในรู ปของปั ญหาร่ วมมือแก้ไข แสวงหา
ข้อมูล นําข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการตัดสิ นใจ ลงมือกระทํา และประเมินด้วยมาตรฐานการ
ดํารงชีวติ จริ ง
6.2 การจัดกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จาํ ลอง (Scenario Challenges)โดย
การนําสาระทีต้องสอนมาจัดเป็ นสถานการณ์จาํ ลองทีสะท้อนความเป็ นจริ ง ชีวิตจริ ง และให้ผูเ้ รี ยน
สวมบทบาทในสถานการณ์จาํ ลองนั9นๆ เกิดการเรี ยนรู ้เข้าใจสภาพความเป็ นจริ ง
อย่า งไรก็ ดี จะพบว่า ลัก ษณะสํา คัญของการเรี ย นรู ้ ตามสภาพจริ ง นั9นประกอบด้ว ย
1) การให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็นจากการใช้คาํ ถามระดับสู ง และเกิดพัฒนาการ
ความคิดชั9นสู ง (Higher Order Thinking) 2) ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้อย่างลึกซึ9 งในเรื องราวทีเรี ยนจนเกิด
ความรู ้ทีลึกซึ9ง (Depth of Knowledge) 3) ผูเ้ รี ยนจะเกิดความสามารถในการเชือมโยงสิ งทีเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ของตนเองกับโลกความเป็ นจริ งได้ 4) เกิดการปฏิสัมพันธ์กนั และการแลกเปลียน
ความรู ้ความคิด ประสบการณ์เพือสร้างเสริ มความรู ้ (Substantive Conversation) 5) มีการสนับสนุน
จากสังคมเกิดขึ9นและให้กาํ ลังใจแก่ผูเ้ รี ยนเพือให้ได้ปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด (Social Support for Student
Achievement) (ทิศนา แขมมณี , 2550: 136; บุญเลี9ยง ทุมทอง, 2556: 344-5)
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4.4 ตัวบ่ งชีUของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่ าวถึงตัวบ่งชี9 ของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
ดังนี9
1. ผูส้ อนมีก ารนําผูเ้ รี ย นเข้า ไปเผชิ ญสถานการณ์ จริ ง ในบริ บทจริ ง หรื อมีก ารจัด
กิจกรรมในห้องเรี ยนทีจําลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ ง ให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาหรื อเข้า
มาร่ วมสวมบทบาทในสถานการณ์น9 นั ๆ
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู ้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆ
จากแหล่งความรู ้หลากหลาย ศึกษาทําความเข้าใจ ความรู ้ และข้อมูลความรู ้มาใช้ในการตัดสิ นใจ
3. ผูเ้ รี ยนทีมีการตัดสิ นใจกระทําอย่างใดอย่างหนึงเพือแก้ปัญหาร่ วมกัน
4. ผูเ้ รี ยนได้รับผลการตัดสิ นใจและกระทําของตนจากสังคม
5. ผูเ้ รี ยนมีการอภิปรายแลกเปลียนความรู ้ ความเข้าใจ สะท้อนความคิดเกียวกับการ
เรี ยนรู ้ของตน
6. ผูส้ อนมีการวัดผลประเมินผล ทั9งทางด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ
4.5 มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
นิวแมน และคณะ (Newmann et al., 1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554: 13-4)
พบว่าความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนจะเกิดขึ9นจากการใช้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหา และทดสอบสิ งต่างๆ ที
เกียวข้อง ในการเรี ยนซึงต่อมา เขาได้สร้างมาตรฐานเพือใช้เป็ นแนวคิดพื9นฐานในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี9
1. การสอนคิดขั9นสู ง การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ คว้า
ข้อมูล และใช้ความคิดในการสังเคราะห์ สรุ ปนัยทัวไป การอธิบาย และการสรุ ปรวม เพือสร้างความ
เข้าใจและความหมายใหม่ของผูเ้ รี ยน
2. การสอนแก่นความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึงแก่น
แนวคิ ด ของเนื9 อ หาวิ ช า ใช้ค วามรู ้ ที มากกว่ า ความรู ้ พ9ื น ฐานโดยต้อ งมี ก ารสํา รวจเชื อมโยง ดู
ความสัมพันธ์ เพือสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องซึงมีความซับซ้อน
3. การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลียนความรู ้ในเนื9 อหา
กับผูส้ อนและกับกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพือเป็ นการแลกเปลียนความรู ้ ความคิด ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความ
เข้าใจในประเด็นสําคัญต่างๆ มากขึ9นและชัดเจน
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4. เชือมโยงสู่ โลกภายนอก การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องเชือมโยงความรู ้ใน
เนื9 อหาวิชาสู่ ปัญหาสาธารณะหรื อประสบการณ์ ต่างๆ ทีเกี ยวข้องในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เพือ
สามารถนําความรู ้ทีเรี ยนรู ้ในชั9นเรี ยนไปอธิบายปัญหาต่างๆ นอกชั9นเรี ยนหรื อโลกแห่งความจริ งได้
5. สนับสนุนทางสังคม การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องสร้างบรรยากาศทีส่ งผล
ดีแก่การเรี ยนรู ้ได้แก่ การสร้างการยอมรับนับถือซึ งกันและกัน (mutual respect) ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนจะต้องกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนทีมีระดับความสามารถหรื อทักษะ
ทางการเรี ยนทีด้อยกว่าผูอ้ ืนเกิดความรู ้สึกทีดี ทีจะต้องสร้างคุณค่าของตนเอง โดยเพิมความพยายาม
ให้ม ากขึ9 น ผูส้ อนต้องคาดหวัง ว่า ผูเ้ รี ย นทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ ค วามรู ้ และทัก ษะที จํา เป็ นและมี
ความสําคัญได้ ดังนั9นปฏิกิริยาของผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนจึงควรจะแสดงออกมาในวิถีทางทีเป็ นมิตร และ
มีการเสริ มแรงให้แก่ผเู ้ รี ยน
4.6 ข้ อควรคํานึงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2549: 60) ได้เสนอข้อควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรี ยน
การสอนตามสภาพจริ งไว้ดงั นี9
1. การสร้างความหมายทีเป็ นกระบวนการทีต่อเนือง ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูก้ ระทําการด้วย
ตนเอง ทั9งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการกระตุน้ ให้อยากคิด อยากปฏิบตั ิ และสื บเสาะหาความรู ้ ด้วยการ
แก้ไขปัญหาทีท้าทายและสอดคล้องกับสภาพจริ ง
3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื องานทีปฏิบตั ิตอ้ งมีการบูรณาการความรู ้ท9 งั หมดจากหลายๆ
เนื9อหาหรื อสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ และเป็ นการรวบรวมทักษะต่างๆ ทีมีอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานทีต้อง
อาศัยความคิดทีซับซ้อนและความรู ้ทีลึกซึ9ง
4. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดหาวิธีปฏิ บตั ิ หรื อแก้ปัญหาตามแนวทางของตนเอง โดยมีผูส้ อน
เป็ นผูค้ อยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
5. ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ควรมีลกั ษณะทีซับซ้อน เพือให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิญกับเงือนไข
ทีซับซ้อน และความรู ้สึกทีหลากหลาย ซึงจะบูรณาการเข้าไปในกระบวนการเรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดใหม่ในบริ บททีคุน้ เคย และในบริ บทใหม่ จนกระทังสามารถ
ใช้ความคิดใหม่ได้อย่างมันใจ
7. ผูเ้ รี ยนจะทํางานด้วยกัน มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ท9 งั ทางกายภาพและทางสมอง
ทั9งนี9 การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งผูส้ อนจะต้องแน่ ในว่ากิ จกรรม
ครอบคลุมกับหลักการสําคัญของการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งนั9นคือความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนตาม
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สภาพจริ ง ได้แก่ ผูเ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ผา่ นการสื บสอบทางวิชาการ เกียวกับประเด็นประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีจัดให้โดย เชือโยงกับสภาพทีเป็ นจริ ง
4.7 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
Hart, D. (1994: 106) อธิ บายว่า การประเมินภาพตามสภาพจริ งเป็ นกระบวนการเก็บ
รวบรวมและจัดเตรี ยมข้อมูล เพือปฏิบตั ิตามความต้องการทีหลากหลายของการประเมินผล โดยเน้น
ทั9งการสะท้อนภาพและวัดการปฏิบตั ิของนักเรี ยนจากงาน (Task) และสถานการณ์ทีเกี ยวข้องกับ
ชีวติ จริ ง (Read – life)
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2540.175)
นิยามว่า การประเมินสภาพจริ งเป็ นการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของผูเ้ รี ยน
ตามสภาพความเป็ นจริ งทั9งในและนอกห้องเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นการประเมินแบบไม่เป็ นทางการ
การทํางานของผูเ้ รี ยน ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและการแสดงออก โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผู ้
ค้น พบและเป็ นผู ผ้ ลิ ต ความรู ้ ได้มี โอกาสฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ ง หรื อคล้า ยจริ ง ได้แ สดงออกอย่า งเต็ม
ความสามารถ
สมศักดิ• ภู่วิภาตวรรธน์ (2544: 93-8) นิ ยามว่า การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการ
ประเมินทีออกแบบมาเพือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะทีจําเป็ นของนักเรี ยนในสถานการณ์
ทีเป็ นจริ งแห่ งโลกปั จจุบนั และเป็ นวิธีการประเมินทีเน้นงานทีนักเรี ยนแสดงออกในภาคปฏิบตั ิ
(performance) เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้(process) ผลผลิต( products) และแฟ้มผลงาน( portfolio)
วิธีการประเมินตามสภาพจริ งจะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลและการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ดังนั9นวิธีการประเมินนี9 จะช่ วยในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ได้อย่างต่อเนือง
เอกริ นทร์ สี มหาศาลและสุ ปรารถนา ยุกตะนันท์ (2544: 12) กล่าวถึงการประเมิน
ตามสภาพจริ ง ว่ า เป็ นกระบวนการวัด ผลและสั ง เกตผลอย่า งมี ร ะบบ เป็ นวิธี ก ารประเมิ น ผล
ความสามารถด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งประเมินจากผลงานทีปฏิบตั ิจริ งมากกว่าประเมินจากผล
การทดสอบด้านข้อสอบแบบเลื อกตอบ เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริ งต้องมีผลสัมพันธ์กบั
พฤติก รรมและปฏิ บตั ิ จริ ง ในชี วิตประจํา วันของผูเ้ รี ยนการประเมิ นตามสภาพจริ ง จึง ครอบคลุ ม
พฤติกรรมการแสดงออกทีหลากหลายของผูเ้ รี ยน จึงมีการมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างและ
ประมวลองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยนและเกิดจากการเชือมโยงความรู ้เดิมทีผูเ้ รี ยนสังสมไว้กบั ความรู ้ใหม่
ผูเ้ รี ยนสามารถบูรณาการความรู ้ อืนๆ เพือสัง เคราะห์เป็ นองค์ค วามรู ้ ใหม่ เพือนําไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
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ทรงศรี ตุ่นทอง (2545: 26-7) สรุ ปนิยามความหมายของการประเมินตามสภาพจริ ง
ว่า เป็ นการประเมินปฏิ บตั ิภาระงานตามสภาพจริ ง ซึ งเป็ นสิ งทีมีความหมาย มีคุณค่า และมี
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง ต่อนักเรี ยน โดยต้องใช้ทกั ษะการคิดระดับสู งหรื อบูรณาการความรู ้ ใ น
สาขาวิชาต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิ เพือสร้างความรู ้ ไม่เพียงมุ่งประเมินความสําเร็ จของงานเท่านั9น
แต่ยงั สนใจความคิดทีอยูเ่ บื9องหลังการปฏิบตั ิภาระงานนั9นๆ จึงประเมินบันทึกการสะท้อนตนเองใน
การปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนด้วย
สุ วิมล ว่องวานิช (2546: 13) กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริ งเป็ นกระบวนการ
ตัดสิ นความรู ้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผูเ้ รี ยนในสภาพทีสอดคล้องกับชี วิตจริ ง โดยใช้
เรื องราว เหตุ ก ารณ์ สภาพจริ ง หรื อ คล้า ยจริ ง ที ประสบในชี วิต ประจํา วัน เป็ นสิ งเร้ า ให้ผู เ้ รี ย น
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรื อผลิ ตจากกระบวนการทํางานตามทีคาดหวังและ
ผลผลิตทีมีคุณภาพ จะเป็ นการสะท้อนภาพเพือลงข้อสรุ ปถึงความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรื อไม่ อยูใ่ นระดับความสําเร็ จใด
กล่ า วโดยสรุ ป การประเมิ นตามสภาพจริ ง จึ ง เป็ นกระบวนการประเมิ นความรู ้
ความสามารถและทัก ษะต่ า งๆของผู ้เ รี ย นผ่ า นการปฏิ บ ัติ กระบวนการเรี ย นรู ้ และผลงานที
สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตและสภาพชี วิตทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูส้ ร้างองค์
ความรู ้ ใ หม่ จ ากฐานความรู ้ เ ดิ ม การบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ที หลากหลาย และเชื อมโยงกั บ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง เพือนํามาแก้ไขปัญหาในสภาพจริ งหรื อในสถานการณ์จาํ ลองได้
4.8 หลักการของการประเมินตามสภาพจริง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2542: 183) กล่าวถึงหลักการ
ของการประเมินตามสภาพจริ งซึงเป็ นการประเมินทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้วา่
1. การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ไม่ เ น้ น การประเมิ น ทั ก ษะพื9 น ฐาน (Skill
Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดทีซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทํางาน
ความร่ วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั9งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
2. การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
3. การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปั จจุบนั
(Current Work) ของผูเ้ รี ยน และสิ งทีผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง
4. การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นการผูกติดผูเ้ รี ยนกับงานทีเป็ นจริ ง โดยพิจารณา
จากงานหลายๆ ชิ9น
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5. ผู ้ป ระเมิ น ควรมี ห ลายๆ คน โดยมี ก ารประชุ ม ระหว่ า งกลุ่ ม ผู ้ป ระเมิ น เพื อ
แลกเปลียนข้อมูลเกียวกับตัวผูเ้ รี ยน
6. การประเมินต้องดําเนินการไปพร้อมกับการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
7. นําการประเมินตนเองมาใช้เป็ นส่ วนหนึงของการประเมินตามสภาพทีแท้จริ ง
8. การประเมินตามสภาพจริ ง ควรมีการประเมินทั9ง ƒ ลักษณะ คือ การประเมินที
เน้นการปฏิบตั ิจริ ง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
4.9 ขัUนตอนการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริ งมีข9 นั ตอนดังนี9 (ชวลิต ชู กาํ แพง, 2550 อ้างถึงใน บุญ
เลี9ยง ทุมทอง, 2556: 352)
1. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับสาระ
มาตรฐาน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสะท้อนพัฒนาการด้วย
2. กําหนดขอบเขตของการประเมิน ต้องพิจารณาเป้ าหมายทีต้องการให้เกิ ดกับ
ผูเ้ รี ยน เช่น ความรู ้ ทักษะและกระบวนการ ความรู ้สึก คุณลักษณะ เป็ นต้น
3. กําหนดผูป้ ระเมิน โดยพิจารณาผูป้ ระเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่ น นักเรี ยนประเมิน
ตนเอง เพือนนักเรี ยน ครู ประจําชั9น ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ีเกียวข้อง เป็ นต้น
4. เลือกเทคนิคและเครื องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินเช่ น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม
แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูท้ ีเกียวข้อง แฟ้มสะสมงาน
5. กําหนดเวลา และสถานทีทีจะประเมิน เช่นประเมินระหว่างนักเรี ยนทํากิจกรรม
ระหว่างทํางานกลุ่ม/โครงการ วันใดวันหนึงของสัปดาห์ เวลาว่าง/พักกลางวัน ฯลฯ
6. วิเคราะห์ผลงานและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็ นการนําข้อมูลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ โดยกําหนดสิ งทีจะวิเคราะห์ เช่น กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟ้มสะสม
งาน
7. กําหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็ นการกําหนดรายละเอียดในการให้คะแนน
ผลงานว่าผูเ้ รี ยนทําอะไรได้สําเร็ จหรื อว่ามีระดับความสําเร็ จอยูใ่ นระดับใด คือมีผลงานเป็ นอย่างไร
การให้คะแนนอาจจะให้เป็ นภาพรวม หรื อแยกรายได้ ให้สอดคล้องกับงานและวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้
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5. ปรัชญาคิดเป็ น
5.1 ความหมายและความสํ าคัญของปรัชญาคิดเป็ น
“คิดเป็ น” เป็ นทั-งแนวคิดและปรัชญาที!ยึดหลักการที!วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้จะต้องทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างสมบูรณ์ที!สุด ทั-งในเรื! องอารมณ์ ความรู ้สึก จิตใจ และด้วยสติปัญญา
ซึ! งการมีส่วนร่ วมในที!น- ี หมายถึง “กระบวนการที!มนุ ษย์สามารถกระทําการ สามารถเปลี!ยนแปลง
และควบคุมสภาพแวดล้อมของตน” นอกจากนั-น นักมนุษยนิยมยังเชื!อเรื! องสิ ทธิ ของปั จเจกบุคคลที!
จะเรี ยนรู ้และการชี- นาํ ตนเอง (Self-Direction) หรื อการพึ!งพาตนเอง (Self-Reliance) (อุ่นตา นพคุณ,
2528) สําหรับ “คิดเป็ น” เป็ นปรัชญาพื-นฐาน ของสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทย ซึ! งเป็ นกระบวนการคิดที!เกิ ดขึ-นจากหลักการและแนวคิด
ของ โกวิท วรพิพฒั น์ (2517) ที!กล่ าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องการสอนคนให้คิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น”
โกวิท วรพิพฒั น์ (2517) อธิ บายว่า “คิดเป็ น” คือ คนที!รู้จกั ตนเองและมีความพยายาม
ที!จะหาทางแก้ไขปั ญหาหรื อพยายามที!จะปรับตัวเองและสังคมสิ! งแวดล้อมให้สมดุลกัน ก่อให้เกิ ด
ความพอใจทั-งตนเองและสังคมเป็ นการเปลี!ยนแปลงตนเอง และสังคมในทางที!สร้างสรรค์ ผูค้ ิดเป็ น
ต้องมีความสามารถในการใช้กระบวนการในการตัดสิ นใจ โดยนําเอาข้อมูลทั-ง 3 ด้าน คือ ข้อมูล
เกี! ย วกับ ตัว เอง ข้อ มู ล เกี! ย วกับ สั ง คมและสิ! ง แวดล้อ ม และข้อ มู ล ทางวิ ช าการมาใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจ การคิดเป็ นจึงถือเป็ นเรื! องของกระบวนการการใช้ปัญญา (Mental Ability)
ในการพิ จ ารณาตัด สิ นใจ เพื! อ การกระทํา ในเรื! องใดเรื! องหนึ! ง ในวิ ถี ท างที! เ หมาะสมที! สุ ด
กระบวนการตัด สิ นใจดัง กล่ า วนี- คื อ กระบวนการของการใช้เ หตุ ผลเปรี ย บเที ย บ (DeductiveInductive Reasoning) การหาเหตุผลนี- จะไม่มีขอ้ สรุ ปที!เฉพาะเจาะจงแต่เป็ นข้อสรุ ปที!เหมาะสมกับ
ปัจเจกบุคคล การที!จะให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การหาเหตุผลเพื!อการหาข้อสรุ ปสําหรับการตัดสิ นใจได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเองนั-น ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้จกั การเปรี ยบเทียบและหาทางเลือกที!ดีที!สุด ในการเรี ยนรู ้น- นั
จะต้องพยายามให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับสถานการณ์ที!จะต้องมีการคิดตัดสิ นใจกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ!ง โดยให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ เอาข้อมูลที!เกี!ยวกับตนเอง ข้อมูลทางสังคม และข้อมูลที!เกี!ยวกับวิชาการมา
พิจารณาเปรี ยบเทียบ เพื!อหาข้อสรุ ปที!เหมาะสมกับตนเองมากที!สุด
ฉะนั-น การคิดเป็ นจึงเป็ นผูท้ ี!รู้จกั แก้ปัญหาในชี วิตได้อย่างมีระบบสามารถหาสาเหตุ
ของปัญหา สามารถรวบรวมข้อมูลและทางเลือกต่างๆ รู ้จกั เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยโดยอาศัยค่านิยม
ความสามารถ และสภาพความเป็ นอยู่ของตนเอง และทราบว่าจะเลือกวิธีใดในการแก้ปัญหาจึงจะ
เหมาะสม การคิดเป็ นนั-นให้สํา คัญอยู่ที!ปัจเจกบุคคล โดยมองเห็ นว่าบุคคลโดยทัว! ไปนั-น ย่อมมี
ความแตกต่ า งกัน ทั-ง ในด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาความคิ ด แต่ ท- ัง นี- ท- ัง นั-น ทุ ก คนก็ ต้อ งการ
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ความสุ ข ความสุ ขจึงเปรี ยบเสมือนเป้ าหมายอันสุ ดท้าย (Ultimate Goal) ของมนุษย์เรา ซึ! งอาจถือได้
ว่า ความสุ ขเป็ นจริ งสู งสุ ด หรื อ Ultimate Reality การที!คนจะบรรลุถึงความสุ ขได้น- นั จะต้องอาศัย
กระบวนการคิดและการกระทําที!สมดุล นั-นก็คือ มีความพอใจในการคิดกระทําการใดๆ โดยไม่มีขอ้
ขัดแย้ง นอกจากนั-นการคิดเป็ นน่าจะมีรากฐานมาจากความเชื!อว่ามนุษย์ทุกคนควรมีเสรี ภาพในการ
คิดหรื อตัดสิ นใจแก้ปัญหา จึงเป็ นเรื! องของแต่ละบุคคลจะเลือก วิธีและทิศทางของการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ซึ! งบุ ค คลจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ข้อ จํา กัด บางประการเกี! ย วกับ ข้อ มู ล ตนเอง ข้อ มู ล สั ง คมและ
สิ! งแวดล้อม รวมทั-งข้อมูลทางด้านวิชาการประกอบ (อุทยั หนูแดง, 2528: 5-13)
5.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็ น” มี 6 ขั-นตอน ดังนีขั-นที! 1สํารวจปั ญหา เมื!อเกิดปัญหาจะต้องเกิดกระบวนการคิดเพื!อแก้ปัญหา
ขั-นที! 2 หาสาเหตุ ข องปั ญหา เป็ นการรวบรวมข้อมู ล ต่ า งๆ ที! เ ป็ นสาเหตุ ท าํ ให้เกิ ด
ปั ญหาขึ-น เพื!อทําความเข้าใจกับปั ญหาด้วยการวิเคราะห์ว่าปั ญหานั-นเกิดขึ-นได้อย่างไร มีอะไรเป็ น
สาเหตุของปัญหาบ้าง ซึ!งสาเหตุของปัญหาที!เกิดขึ-นอาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1. ข้อมูลตนเอง (Information of self) ข้อมูลประเภทตนเอง ถูกกําหนดขึ-นเพราะ
อิ ท ธิ พ ลทางศาสนา ปรั ช ญา และจิ ตวิท ยา โดยเฉพาะพระพุท ธศาสนา ซึ! ง ได้ส!ัง สอนให้บุ ค คล
พิจารณาและเฝ้ามองตนเอง และแก้ไขทุกข์ดว้ ยตนเอง มีอิทธิพลต่อการกําหนดข้อมูลประเภทนี- การ
“คิดเป็ น” ซึ! งมีจุดมุ่งหมายต้องการให้บุคคลใช้ขอ้ มูลต่างๆ เกี!ยวกับตนเอง ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพอนามัย ระดับการศึกษา ความรู ้ ความถนัด ทักษะ วัย
เพศ และอื!นๆ ซึ! งข้อมูลประเภทนี- ตอ้ งการให้พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสี ยของตนเองอย่าง
จริ งจังก่อนการตัดสิ นใจกระทําสิ! งใด
2. ข้อมูลสังคมและสิ! งแวดล้อม (Information on Society and Environment)
ธรรมชาติมนุษย์เป็ นสัตว์สังคมไม่ได้อยูต่ ามลําพัง ข้อมูลประเภทนี-จึงถูกกําหนดขึ-นเพื!อให้บุคคลใช้
ความนึกคิด คํานึงถึงสิ! งที!อยูน่ อกกาย คํานึงถึงผูอ้ ื!น ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมสังคมส่ วนรวม
หากบุคคลใช้ขอ้ ประเภทตนเองอย่างเดียวก็จะเป็ นคนเห็นแก่ตวั คนใจแคบ ดังนั-นอิทธิ พลของสังคม
และสิ! งแวดล้อมจึงมีผลกระทบต่อมนุษย์เสมอ สิ! งแวดล้อมของมนุษย์ประกอบด้วยปั จจัยที!แตกต่าง
กัน แต่ ก็ ส่ ง ผลกระทบชี วิตมนุ ษ ย์ทุ ก คน และในทางกลับ กัน การกระทํา ของมนุ ษ ย์ก็ ส่ ง ผลต่ อ
สิ! งแวดล้อมของตัวมนุ ษย์ดว้ ย ข้อมูลสังคมสิ! งแวดล้อมอาจแยกได้เป็ นข้อมูลสังคมและจิตใจ เช่ น
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ใ นการอยู่ใ นสั ง คมด้ว ยความถู ก ต้อ ง เหมาะสม และข้อ มู ล กายภาพ เช่ น
ภูมิอากาศ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น
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3. ข้อมูลวิชาการ (Technical or Book Knowledge) หมายถึง ข้อมูลและความรู ้อนั
มหาศาลที!มนุษย์เราได้สะสมรวบรวมไว้เป็ นเนื-อหาวิชาต่างๆ เป็ นหลักสู ตร เป็ นศาสตร์ แนวคิดเรื! อง
การคิดเป็ น ตระหนักว่า บุคคลนั-นถึงแม้วา่ จะเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคมสิ! งแวดล้อมเป็ นอย่างดีก็ตาม
แต่ถ้าขาดข้อมูลทาวิชาการไปอาจเสี ยเปรี ยบผูอ้ ื!นในการดํารงชี วิตและการแก้ปัญหา เพราะว่าใน
ปัจจุบนั นี-โลกได้เปลี!ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มนุษย์และสังคมถูกเปลี!ยนเพราะความเจริ ญก้าวหน้า
ทางวิชาการ ดังนั-นมนุ ษย์จาํ เป็ นที!จะต้องได้รับ ความรู ้ และข้อมูลทางวิชาการมาใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจเพื!อให้ไ ด้ค าํ ตอบที! ดีที! สุ ดในการดํา รงชี วิต จากความเชื! อพื- นฐาน เรื! องการใช้ข ้อมู ล 3
ประเภทพร้ อ มกัน ประกอบการตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หา เป็ นลัก ษณะเด่ น ของเรื! อ ง "คิ ด เป็ น" การ
กําหนดให้ใช้ขอ้ มูลประเภทต่างๆ วิเคราะห์และหาหนทางแก้ปัญหา และเพื!อป้ องกันไม่ให้บุคคลใช้
ข้อมูลพิจารณาปัญหาจากจุดยืนหรื อมิติเดียว
ขั-นที! 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื!อแก้ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั-ง 3 ด้าน คือข้อมูล
ด้านตนเอง ด้านสังคม และด้านวิชาการ เพื!อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ขั-นที! 4 การตัดสิ นใจทางเลือกในการแก้ปัญหา เมื!อได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วจึง
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีความพร้อมของข้อมูลที!จะนํามาใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหา
ขั-นที! 5 การตัดสิ นใจไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิแก้ปัญหา เมื!อตัดสิ นใจเลื อกทางใดแล้วต้อง
ยอมรับว่าเป็ นทางเลือกที!ดีที!สุดในข้อมูลที!มีในขณะนั-น
ขั-นที! 6 การปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา ขั-นนี- เป็ นการดําเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล
ไปพร้อมกัน ถ้าผลเป็ นที!พอใจและเกิดความสุ ข เรี ยกว่า “คิดเป็ น” แต่ถา้ ผลออกมาไม่เป็ นไปตามที!
คิดไว้ซ! ึงไม่เป็ นที!พอใจ จะต้องเริ! มต้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่
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ภาพที! 7 แสดงกระบวนการเรี ยนรู ้ตามปรัชญาคิดเป็ น
ปัญหา
หาสาเหตุของปัญหา

ความสุ ข
วิชาการ

ตนเอง
สังคม

หาทางแก้ไขปัญหา
ปฏิบตั ิ

ไม่พอใจ

การประเมินผล

พอใจ

ที!มา: อุ่นตา นพคุณ, แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการพัฒนาชุ มชนเรืF องคิดเป็ น
(กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528).
กล่าวโดยสรุ ป คิดเป็ นเป็ นแนวคิดเชิงปรัชญามนุษยนิยม เน้นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิด รู ้จกั
ตัดสิ น ปั ญหาบนพื-นฐานของตนเอง ไม่ไปอิงหรื อตามอย่างผูอ้ ื!น ซึ! งนําไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สํา หรั บ การศึ ก ษานี- ผูเ้ ขี ย นเห็ น ว่า สุ ข ภาวะหรื อความสุ ข ที! จะเกิ ดขึ- นจากการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื!อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติจึงเน้นการสร้าง
ทางเลือกให้กบั ผูค้ นที!มีความต้องการแตกต่างกันหรื อแนวทางความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะที!หลากหลาย
ด้วยวิถีที!เรี ยกว่าคิดเป็ น แก้ปัญหาได้ เกิ ดปั ญญาและความสุ ขที!แท้จริ งให้กบั กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
และสังคมโดยรวมได้
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6. แนวคิดเรื องความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ (Health Literacy)
6.1 ความหมายของแนวคิดความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2009) ได้ให้คาํ นิยาม “ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ” (Health
Literacy) ว่า เป็ นทัก ษะทางปั ญ ญาและสั ง คม ซึ งทัก ษะเหล่ า นี9 จะช่ ว ยกํา หนดแรงจู ง ใจและ
ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในส่ งเสริ มและรักษาให้เกิ ดสุ ขภาพทีดี
เป็ นการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพทีจะเข้าไปมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในวิถีชีวิตของปั จเจกชน และ
สร้างความตระหนักถึงปั จจัยกําหนดสุ ขภาวะ (health determinants) และกระตุน้ ให้ปัจเจกชนและ
กลุ่มบุคคลสามารถนําเอาปั จจัยกําหนดสุ ขภาวะไปประยุกต์ใช้ได้ การให้การศึกษาด้านสุ ขภาพจะ
สํา เร็ จ ได้ย่อ มเกิ ด ขึ9 น จากมี วิธี ก ารที เป็ นมากกว่ า การกระจายข้อ มู ล ข่ า วสารและทํา ให้เ กิ ด การ
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมหรื อการวิเคราะห์วิจารณ์เท่านั9น หากแต่การให้การศึกษาด้านสุ ขภาพ
(Health Education)ในรู ปแบบของความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะจะต้องนําไปสู่ ประโยชน์ของปั จเจกและ
สังคมเช่นการทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิงขึ9น และการทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่ ทุนทางสังคม
ได้ มุมมองนี9เป็ นเรื องของอํานาจและความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีส่ งผลกับการเข้าถึงข้อมูลและการใช้
ข้อมูลเหล่านั9น เช่ น การส่ งเสริ มให้ผูห้ ญิงเข้าใจถึงข้อมูลสุ ขภาพด้านการอนามัยเจริ ญพันธุ์ ความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะส่ งเสริ มให้เกิ ดการเสริ มพลังอํานาจ (empowerment) ซึ งเป็ นเป็ นเรื องทีจําเป็ น
สําหรับการยอมรับเรื องสุ ขภาพและการพัฒนาเป้ าหมายในระดับนานาชาติ ท่ามกลางภัยคุกคาม
เกิดขึ9น เช่นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ การเปลียนแปลงสภาพอากาศ และการเกิดโรคไม่ติดต่อ
จํานวนมาก
ดังนั9นสําหรับดอน นัทบีม (Nutbeam, 1998; Nutbeam, 2008) นิยามความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลกจึงเป็ นการทําความเข้าใจการรู ้หนังสื อทีไม่ใช่การรู ้หนังสื อพออ่าน
ออกเขียนได้และเป็ นมากกว่าการอ่านแผ่นประชาสัมพันธ์และการนัดหมายแพทย์ แต่เป็ นการทําให้
พวกเขารู ้จกั การเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพและพัฒนาความสามารถในการใช้ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะจึงได้รับการพิจารณาให้เป็ นการเสริ มพลังอํานาจอย่างแท้จริ ง (Nutbeam,
1998; Nutbeam, 2008) นอกจากนี9 ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ นชุดของทักษะทีเอื9อให้ผูค้ นมีส่วน
ร่ ว มในสั ง คมที ตนเองอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที มากขึ9 น และขยายไปสู่ ก ารควบคุ ม สถานการณ์ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้ ทําให้การอ่านออกเขียนได้ (รู ้หนังสื อ) จึงเป็ นเพียงพื9นฐานสําหรับการสร้างความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะในทักษะระดับต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ (Nutbeam, 2008)
ในประเทศไทย คําว่า Health Literacy มีการแปลไว้อย่างหลากหลายตามบริ บท และ
ปรัชญาของแต่ละหน่วยงานทีนําแนวคิดนี9มาใช้
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1. ความแตกฉานด้านสุ ขภาพ ซึ งเป็ นคํานิ ยามจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส., 2541)
2. การรู ้เท่าทันด้านสุ ขภาพ เป็ นคําทีสอดรับกับการดําเนินงานด้านการสื อสาร ซึง
มีการพัฒนาและดําเนินงานเรื องการรู ้เท่าทันสื อ (media literacy) ในแผนงานสื อสร้างสุ ขภาวะของ
เยาวชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
3. ความฉลาดทางสุ ข ภาวะเป็ นคํา ที เริ มมีก ารเรี ย กกันในแวดวงการศึ ก ษา เมื อ
กล่าวถึง literacy ในด้านสุ ขภาพ ศึกษาโดยมูลนิธิเพือพัฒนาการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา ภายใต้การสนับสนุ นของ สํานัก งานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ (2553)
เช่ นเดียวกับพจนานุ กรมศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิ ตยสถานได้ให้นิยามว่า ความฉลาดทางสุ ขภาวะ
(health literacy) หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ และพฤติกรรมของบุคคลทีสามารถเข้าถึง เข้าใจ ใช้
ความรู ้ ประเมินตนเอง และสื อสารข้อมูลด้านสุ ขภาพ ทั9งทีเป็ นสุ ขภาพส่ วนบุคคลและสุ ขภาพชุมชน
มีวิธีปฏิบตั ิทีสร้างเสริ มสุ ขนิ สัย ลดละเลิกพฤติกรรมทีไม่เป็ นคุณต่อสุ ขภาพ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ด้านสุ ขภาพปรับปรุ งตนเพือรักษาสุ ขภาพทีดีตลอดชีวิต พฤติกรรมทีแสดงความสามารถของบุคคล
ในการพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะคือ การปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องตามหลักสุ ขนิสัย สามารถติดตาม
เข้าถึงข่าวสารต่างๆ ด้านสุ ขภาพ เข้าใจและสามารถแลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์กบั กลุ่ม
เพือน มีทกั ษะทางสังคมเพือเข้าร่ วมกิ จกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ รู ้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถ
สื บค้นและใช้ขอ้ มูลหลายด้าน เลือกบริ โภคข่าวสารข้อมูล เพือลดความเสี ยงและเพิมคุณภาพชี วิต
การพัฒ นาความฉลาดทางสุ ข ภาวะเป็ นกระบวนการและกิ จ กรรมที ทํา ได้ท9 งั ในสถานศึ ก ษา
ครอบครัว ชุ มชน เป็ นนโยบายทีสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ในระบบการศึกษาและการศึกษา
ตลอดชี วิต กระบวนการสร้างเสริ มความฉลาดทางสุ ขภาวะมีลกั ษณะบูรณาการ เริ มจากการสร้าง
ทัก ษะอ่ า นออกเขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น การใช้ค อมพิ ว เตอร์ ซึ งเป็ นทัก ษะพื9 น ฐานของการเรี ย นรู ้
(functional literacy) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จับประเด็น และประยุกต์ความรู ้ สู่ การปฏิบตั ิ
จนเป็ นสุ ข นิ สัย ความสามารถในการตัด สิ นใจเชื อและเลื อกบริ โภคอย่า งพอดี เ หมาะสมกับ วัย
ตลอดจนการฝึ กทักษะทางสังคมเพือการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ความฉลาดทางสุ ขภาวะ จึงมีความสําคัญ
ต่อการดําเนินชีวติ และเป็ นวัตถุประสงค์ทีสําคัญอย่างหนึงของการจัดการศึกษา
4. ความฉลาดทางสุ ขภาพ เป็ นคําทีกําหนดขึ9นใช้ในโครงการศึกษาและพัฒนาองค์
ความรู ้เรื อง Health literacy เพือสร้างเสริ มภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ของกองสุ ขศึกษา
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข (ธันวาคม 2553) และซึ งในระยะหลังกองสุ ข
ศึกษาได้เปลียนแปลงคําว่าความฉลาดทางสุ ขภาพมาเป็ นคําว่า “ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ”
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อย่างไรก็ดี ในงานศึกษานี9จะใช้คาํ ว่า ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ(Health Literacy) เพือใช้
แทนคําว่าความฉลาดทางสุ ขภาวะซึงก็ยงั มีขอ้ ถกเถียงเรื องนัยยะของคําว่า “ฉลาด” ซึ งถูกมองว่าเป็ น
คํา ที แฝงไว้ด้วยอคติ หรื อทํา ให้ผูไ้ ด้รับการพัฒนาถู ก มองในเชิ ง ลบได้ เพือหลี ก เลี ยงข้อถกเถี ย ง
ดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงใช้คาํ ว่า “ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ” เฉพาะงานศึกษานี9 เท่านั9น ซึ ง Don Nutbeam
(2008: 2072 - 2078) มองว่าความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะคือ “ต้นทุนชีวิต” (personal asset) ทีสามารถ
สร้างได้จากการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื อสารด้านสุ ขภาพทีช่วยเสริ มพลัง (empowerment) ใน
การตัดสิ นใจเรื องสุ ขภาพ ขยายผลจากการควบคุมสุ ขภาพของพวกเขาเอง และส่ งอิทธิ พลต่อสุ ขภาพ
ทั9งในระดับบุคคล สังคมและสิ งแวดล้อม
โดยสรุ ปแล้วความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะจึงหมายถึง “ต้นทุนของชีวิต” (asset of life) ที
สามารถสร้างได้จากการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื อสารด้านสุ ขภาพ เพือใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
ด้า นสุ ข ภาพที เกี ยวข้องกับ ตนเอง ทํา ความเข้า ใจข้อมู ล ประเมิ นข้อมู ล สุ ข ภาพต่ า งๆ ได้อย่า งมี
วิจารณญาณ สามารถนําองค์ความรู ้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื อสาร
ข้อมูลทีตนเองมีความรู ้ความเข้าใจไปยังผูอ้ ืนเพือให้เกิดทางเลือกด้านสุ ขภาพในวงกว้าง จนเกิดการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพทีดีข9 ึน
6.2 ความเป็ นมาของแนวคิดความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
Health Literacy มีรากฐานสําคัญมากจากปั ญหาการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) ซึ ง
เป็ นตัวชี9 วดั หนึ งของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การรู ้หนังสื อน้อยหรื ออ่านออกเขียนได้ในรับตํา
(Low literacy) ส่ งผลกระทบทั9งทางตรงและทางอ้อมต่อสุ ขภาพ (Paker, 2000; Nutbeam.D, 2008.
2072) การเชือมโยงความไม่สามารถอ่านออกเขียนได้กบั ปัญหาด้านสุ ขภาพนี9เกิดขึ9นในแคนาดาและ
ทีอืนๆ ทัวโลก องค์กรสุ ขภาพของประเทศแคนาดาเห็นว่า การอ่านออกเขียนได้ส่งผลสําคัญกับการ
มีงานทํา การมีส่วนร่ วมของชุมชน และการดูแลสุ ขภาพของประชาชน อันจะเป็ นตัวบ่งชี9 สําคัญของ
การพัฒนาประเทศ ทั9งนี9แคนาดาได้มุ่งเน้นไปทีการสอนให้คนสามารถพูดสื อสารได้หลายภาษา ทั9ง
ภาษาถินและภาษาสากล การสื อสารดังกล่าวเป็ นเครื องมือสําคัญทีเอื9อให้ประชาชนแสวงหาความรู ้
ได้ด้วยตนเองและส่ งผลทําให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้ อีกทั9งยังช่ วยเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติอีกด้วย (Health Canada,1999; กองสุ ขศึกษา, 2554: 6)
ขณะทีในสหรัฐอเมริ กามีการส่ งเสริ มให้การอ่านออกเขียนได้เป็ นวาระแห่ งชาติโดยชู
นโยบายทีสําคัญอย่าง “ประชาชนสุ ขภาพดี ค.ศ. 2010 และ 2020” (Healthy People 2010 and 2020)
ซึ งเกิ ดขึ9นมากจากมีการประเมินระดับการรู ้หนังสื อในวัยผูใ้ หญ่ (National Assessment of Adult
Literacy 2003) และพบปัญหาการรับรู ้ ความเข้าใจ และการทําตามคําแนะนําของแพทย์ ส่ งผลให้คน
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เหล่านี9 มีความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะตํา (Low Health Literacy) กรณี ทีพวกเขาไม่สามารถอ่านฉลากยา
ได้ ไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําสังของแพทย์ได้ ทําให้เกิดผลกระทบในด้านการรักษาทาง
การแพทย์ วงการสาธารณสุ ขในวงกว้างและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประเทศด้วย (กองสุ ขศึกษา,
2554. 6-7) สอดคล้องกับข้อมูลจากหลายประเทศทีพัฒนาแล้วแสดงว่าระดับการรู ้หนังสื อตําส่ งผล
ให้เกิดการไม่ยอมใช้ขอ้ มูลและบริ การด้านสุ ขภาพทีจัดไว้ให้ และยังบ่งชี9 วา่ ประชาชนป้ องกันโรค
และการจัดการตนเองขณะทีเป็ นโรคได้นอ้ ยมาก (DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr, and Pignone,
2004; Nutbeam.D, 2008: 2072)
จากทีกล่าวมาข้างต้นการตีความคํานิ ยามคําว่า Health Literacy มีความแตกต่างกัน
ออกไป เนืองจากจุดกําเนิดของแนวคิดดังกล่าวแตกต่างกัน ดังที Don Nutbeam (2008) ได้กล่าวว่า
ในแง่หนึ งในทางการแพทย์มองว่าเป็ นเรื องของ “ความเสี ยง” ในขณะทีทางด้านสาธารณสุ ข การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ ขศึกษามองว่าความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ น “ต้นทุนของชีวติ ” (personal asset)
คํา ว่า Health Literacy มี ร ากฐานมาจากส่ วนหนึ งของการรั ก ษาทางการแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิงในสหรัฐอเมริ กา ทีมุ่งเน้นให้ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําทีแพทย์สังได้
อย่างถูกต้อง และสามารถสื อสารถึงความต้องการของตนเอง ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจด้านการ
ป้ องกัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยตนเองได้ เพือลดภาระของบุคคลากรทาง
การแพทย์และค่าใช้จ่ายทีมีอยู่อย่างจํากัดในทางการแพทย์นนอง
ั นอกจากนี9 วงการแพทย์มองว่า
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะหากผูป้ ่ วยมีนอ้ ยเกินไปถือเป็ นความเสี ยง (risk) ดังภาพต่อไปนี9
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ภาพที 8 แสดงรู ปแบบแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในฐานะความเสี ยง
6. พัฒนาผลลัพธ์ดา้ นการรักษาทางการแพทย์

5. เพิมความสามารถด้านการจัดการตนเองและ
การพัฒนาการปฏิบตั ิตามคําสังของแพทย์

4.จัดข้อมูล การสื อสาร และการศึกษา
ด้านสุขภาพทีเหมาะสม

1. การประเมินความรอบรู ้ทางสุขภาวะ
การอ่านอย่างคล่องแคล่ว การคิดคํานวณและความรู ้
พื9นฐานทีเกียวข้องกับสุขภาพ

3. พัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและปฏิสมั พันธ์ที
มีประสิ ทธิภาพกับบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพ

2.การปฏิบตั ิขององค์กร
ความอ่อนไหวต่อประเด็นความรอบรู ้ทาง
สุขภาพ

ทีมา: Nutbeam, D. “The evolving concept of health literacy,” Social Science &Medicine. 67, 12
(December 2008): 2072-2078.
รู ปแบบนี9 มองว่า ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะเป็ นปั จจัยความสี ยงทีจําเป็ นต้องกล่ าวถึ ง
และจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในทางการแพทย์ เริ มต้นด้วยการประเมินความความรู ้
เบื9 องต้นที เหมาะสมและ/หรื อการรู ้ หนัง สื อด้า นระดับ การอ่ า นของบุ ค คล โดยการใช้เครื องมื อ
ประเมินอย่าง REALM หรื อ TOFHLA มันสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของบริ บทการสื อสาร แม้
การจัดการการบริ การสุ ขภาพและสภาพแวดล้อมในทางการแพทย์น9 นั อ่อนไหวมากยิงขึ9นกับการรู ้
หนังสื อระดับตํา การจัดการการให้บริ การและการปรับตัวของบุคคลากรทางการแพทย์สามารถ
พัฒนาการเข้าถึงบริ การด้านการรักษาสุ ขภาพและเพิมคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยกับ
ผูจ้ ดั หาบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพได้ ส่ งผลให้เกิดการรักษาดีข9 ึนการนําไปสู่ การจัดการศึกษาให้กบั
คนไข้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล คล้ายกับเป็ นผลใน
การพัฒนาความสามารถของคนไข้ในการเชื อมันต่อคําแนะนําในการรักษาทางการแพทย์ ในทาง
กลับกันมันจะนําไปสู่ การพัฒนาผลลัพธ์ดา้ นสุ ขภาพเกิดการเชือมโยงกันส่ งผลให้การรักษาประสบ
ความสําเร็ จมากยิงขึ9น (Nutbeam, 2008)
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ในอีกแง่หนึงแนวคิดเรื อง Health Literacy เกิ ดขึ9นมากจากการสาธารณสุ ขและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพทีให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านสุ ขภาพและการสื อสารเป็ นหลัก โดยมองว่า ความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ น “ต้นทุนของชีวิต” (personal asset) สามารถสร้างได้ผา่ นการศึกษาของผูป้ ่ วย
ซึงอาจจะมีทางเลือกในการทําความเข้าใจมากยิงขึ9นในการจัดการตนเองกับโรค และสามารถพัฒนา
ทักษะของตนเองเพือเสริ มให้เกิ ดความมันใจในการปฏิ สัมพันธ์กบั นักจัดหาบริ การสุ ขภาพและ
ความสามารถของคนไข้ในการแสวงหาความรู ้ หรื อต่อรองในระบบการดู แลสุ ขภาพ (Nutbeam,
2008)
ปั จจัยพื9นฐานทีจําเป็ นของความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะคือการรู ้หนังสื อประกอบด้วยการ
อ่าน การเขียน การคํานวณ และความรู ้เบื9องต้นของบุคคล ซึ งเป็ นทักษะการเรี ยนพื9นฐานทีสามารถ
จะนํามาพัฒนาโดยการให้ความรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ และการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพทําให้เกิดความรู ้
และความสามารถทีเกียวข้องกับสุ ขภาวะ เมือความรู ้และความสามารถเพิมขึ9นก็จะส่ งผลให้มีความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะมากขึ9นตามไปด้วย และด้วยความรู ้และความสามรถทีเกิดขึ9นนี9 จะนําสู่ การปฏิบตั ิ
ทีทําให้คนเกิ ดทักษะในการทํางานร่ วมกับ บุค คลอื น และมี ความเชื อที ถู กต้องเกี ยวกับสุ ข ภาวะ
รวมทั9ง ยึดมันสนับ สนุ น สิ งที เป็ นความรู ้ และความสามารถด้า นสุ ข ภาวะนอกจากนี9 ค วามรู ้ และ
ความสามารถด้านสุ ข ภาวะทีเพิมขึ9 นยังทํา ให้บุคคลมีท กั ษะในการต่อรองและการจัดการตนเอง
(Nutbeam, 2008) ตามภาพที 9
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ภาพที 9 แสดงแบบจําลองแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในฐานะต้นทุนของชีวติ ของ Nutbeam
10.พัฒนาผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ มีทางเลือก
และโอกาสทางสุขภาพทีดีข9 ึน

8. การเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางสังคมเพือสุขภาวะ

7. เกิดการเปลียนแปลง
พฤติกรรมและการปฏิบตั ิ
ด้านสุขภาพ

9. มีส่วนร่ วมในการ

เปลียนแปลงบรรทัดฐาน
และการปฏิบตั ิของสังคม

6. พัฒนาความรอบรู ้ทางสุขภาวะ

4. มีทกั ษะต่างๆ ใน
การจัดการและ
ช่วยเหลือสังคม

3.ได้รับการพัฒนาความรู้
และขีดความสามารถ

5.มีทกั ษะต่างๆ ใน
การต่อรองและจัดการ
ตนเอง

2. มีขอ้ มูล สารสนเทศและการศึกษา
ทีเหมาะสม

1.การมีความเข้าใจขั9นพื9นฐานด้านการรู้
หนังสื อ การคิดคํานวณและความรู้
พื9นฐาน

ทีมา : Nutbeam, D. “The evolving concept of health literacy,” Social Science &Medicine. 67, 12
(December 2008): 2072-2078.
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6.3 หลักการของความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
ดอน นัทบีม (Nutbeam D., 2000) ได้ช9 ี ให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้เป็ นดัชนีทีสามารถสะท้อนและใช้อธิ บายความเปลียนแปลงของผลลัพธ์ (outcomes) ทาง
สุ ข ภาพที เกิ ดขึ9 นจากการดําเนิ นงานสุ ข ศึ ก ษา (health education) และกิ จกรรมการสื อสาร
(communication activities) เขาได้เขียนบทความวิจยั เรื อง Health literacy as a public health goal: a
challenge for contemporary health education and communication strategies into health 21stcentury
(Nutbeam D., 2000: 2008) เสนอรายละเอียดไว้ดงั นี9
เนื9อหาของการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ นการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ข องบุ ค คล และนํา ไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลงวิถี ชี วิตหรื อการใช้บ ริ ก าร
ทางด้านสุ ขภาพ สุ ขศึกษาควรคํานึงถึงตัวบ่งชี9ทางสุ ขภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ งแวดล้อมและ
นําไปสู่ การส่ งเสริ มให้เกิดกิจกรรมของบุคคลและหมู่คณะทีจะขยายไปยังตัวบ่งชี9 สุขภาพด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ งแวดล้อมโดยรวมด้วย ทั9งนี9 เป้ าหมายทีสําคัญของการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะหรื อ “ประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ” เป็ นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในระดับบุคคลทีทําให้เกิดประโยชน์
ส่ วนบุคคล เช่น มีทางเลือกในการส่ งเสริ มวิถีชีวิตการมีสุขภาพดี และการใช้บริ การสุ ขภาพทีจัดไว้
ให้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ประโยชน์ด้านสุ ขภาพยังขยายไปสู่ การมีระดับความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะที
เพิมขึ9น โดยประชากรจะได้รับประโยชน์ในด้านสังคม เช่น เกิดกิจกรรมของชุมชนด้านสุ ขภาพทีมี
ประสิ ทธิผล และส่ งผลให้เกิดการพัฒนาทุนทางสังคม
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อสร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะนั9น จะต้อ งมี
ตัวกําหนดพฤติกรรมทีบ่งชี9 ให้เห็ นถึ ง ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะ ซึ งจากการศึกษาแนวทางพัฒนา
ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครื อข่ายการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ƒ„„‰) ได้แบ่งพฤติกรรมทีบ่งชี9 ถึงการเป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะไว้ 5
พฤติกรรมหลัก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ƒ„„‰) ดังนี9
1. การเข้าถึง (Accessibility: Ac) หมายถึง การใช้ความสามารถในการฟัง การดู
การพูด การอ่ า น การเขี ย น การสื บ ค้น และการคํา นวณ ที มี ก ระบวนการใคร่ ค รวญ ตรวจสอบ
เชือมโยงด้วยหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความถูกต้องตามกฎระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม เพือให้ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีต้องการเกียวกับสุ ขภาวะ
ƒ. การเข้าใจ (Understanding: Un) หมายถึง การตีความ แปลความ อ้างอิง จําแนก
ประเภทและลัก ษณะสํา คัญของข้อมู ล และสารสนเทศเกี ยวกับ สุ ข ภาวะ ด้วยการคิ ดใคร่ ค รวญ
ตรวจสอบตามหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความถูกต้องกับกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม เพือประมวลความรู ้ ความคิดรวบยอดจากข้อมูลและสารสนเทศนั9น
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‰. การประเมิ น (Assessment: As) หมายถึ ง การตรวจสอบ อ้า งอิ ง ทํา นาย
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เชิ งตัดสิ นข้อมูลและสารสนเทศทีเกี ยวข้องกับสุ ขภาวะ โดยคิดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบด้วยหลักเหตุผล ความน่าเชือถือ ความชอบธรรมตามสิ ทธิ และหน้าทีตามกฎระเบียบ และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เพือเลือกและสรุ ปเป็ นหลักการและแนวปฏิบตั ิทีเหมาะสม
‡. การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Utilization: Ut) หมายถึง การนําความรู ้ ความเข้าใจ
เกี ยวกับการปฏิ บตั ิในบริ บทของการเสริ มสร้ างความสุ ขของชี วิต ไปประยุกต์ โดยคิดใคร่ ครวญ
ตรวจสอบด้วยหลักเหตุผลความน่ าเชื อถื อ ความชอบธรรมตามสิ ทธิ และหน้าทีตามกฎ ระเบียบ
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมเพือแก้ปัญหา ลดความเสี ยง และเพิมคุณภาพชีวติ
„. การสื อสาร (Communication: Co) หมายถึ ง การนําเสนอ เผยแพร่ ชักชวน
ต่ อ รอง และรณรงค์ก ารปฏิ บ ัติ ที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ ด้ว ยการคิ ด ใคร่ ค รวญ
ตรวจสอบตามหลัก เหตุ ผ ลความน่ า เชื อถื อ ความชอบธรรมตามสิ ท ธิ หน้า ที กฎ ระเบี ย บ และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เพือกระตุน้ ชักนําความคิดและวิธีปฏิบตั ิของครอบครัว ชุมชน สังคม
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ƒ„„‰ :„)
6.4 ระดับความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
ผลทีคาดหวังว่าจะเกิ ดขึ9นจากการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ Nutbeam (2008)
ได้เสนอว่า จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้ไปไกลกว่าการอ่านออกเขียน
ได้ โดยเขาเน้นทีความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในระดับปฏิสัมพันธ์และการวิพากษ์หรื อการใช้ขอ้ มูลอย่าง
มีวจิ ารณญาณ สําหรับนัทบีม ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะจึงสามารถจําแนกได้เป็ น 3 ระดับดังนี9
ระดับ 1 ความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะขัUนพืUนฐานหรื อ functional health literacy เป็ นสุ ข
ศึกษาซึ งอยู่บนฐานของการสื อสารข้อมูลข้อเท็จจริ งเกี ยวกับความเสี ยงทางสุ ขภาพ และวิธีการใช้
บริ การระบบสุ ขภาพ แต่วิถีการปฏิบตั ิดงั กล่าวยังมีขอ้ จํากัดในการมุ่งหมายเพือพัฒนาความรู ้ดา้ น
ความเสี ยงทางสุ ขภาพและการบริ ก ารสุ ข ภาพ และการปฏิ บ ตั ิตามคํา แนะนํา ทางการแพทย์ ซึ ง
โดยทัวไปกิ จกรรมเหล่านี9 จะส่ งผลดีในระดับบุคคล (เช่ นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในโปรแกรม
ต่างๆ ในการสร้างภูมิคุม้ กันและการคัดกรองโรค โดยมุมมองเหล่านี9 จะไม่นาํ ไปสู่ การสื อสารเชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ และไม่ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และเป็ นอิสระ เช่นรู ปแบบของการดําเนิน
กิจกรรมนี9มีการสร้างข้อมูลเฉพาะกิจและการศึกษาของผูป้ ่ วยแบบดั9งเดิม ( Nutbeam, 2008)
ระดับความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเช่ นนี9 จึงเป็ นการให้ความสําคัญกับทักษะพื9นฐานด้าน
การฟั ง พูด อ่ า นและเขี ย นที จํา เป็ นต่ อ ความเข้า ใจและการปฏิ บ ตั ิ ใ นชี วิต ประจํา วัน โดยคิ ก บุ ซ ช์
(Kickbusch, 2001: 292) อธิ บายเพิมเติมว่า “เป็ นความสามารถในการประยุกต์ทกั ษะด้านการอ่าน
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และความเข้าใจเกียวกับการคํานวณตัวเลข (numeracy skill) อาทิ การอ่านใบยินยอม (consent form)
ฉลากยา (medical label) การเขียนข้อมูลการดูแลสุ ขภาพความเข้าใจต่อรู ปแบบการให้ขอ้ มูลทั9ง
ข้อความเขียนและคําอธิ บายของแพทย์พยาบาลเภสัชกรรวมทั9งการปฏิบตั ิตวั ตามคําแนะนําได้แก่
การรับประทานยาตามกําหนด และการนัดหมาย”
ระดับ 2 ความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะขัUนการมีปฏิสัมพันธ์ หรื อ communicative/
interactive health literacy สะท้อนให้เห็นผลทีเกิ ดจากมุมมองสุ ขศึกษาทีพัฒนามาในช่ วงหลาย
ทศวรรษทีผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทักษะส่ วนบุคคลในสภาพแวดล้อมทีเอื9ออํานวย มุมมองนี9เป็ น
มุมมองทางการศึกษาทีเน้นพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการหาความรู ้ได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะ
การกระตุน้ และสร้างความมันใจในการทําตามคําแนะนําทีได้รับ กิ จกรรมส่ วนใหญ่จะส่ งผลดีต่อ
บุคคลมากกว่าผลดี ต่อประชากรโดยรวม ตัวอย่า งของกิ จกรรมมักพบในโปรแกรมสุ ขศึ กษาใน
โรงเรี ยนร่ วมสมัยทีพัฒนาระดับบุคคลและสังคมและผลเชิงพฤติกรรม (Nutbeam, 2008) ทักษะทีใช้
ในระดับนี9คือทักษะพื9นฐานและการมีพุทธิ ปัญญา (cognitive) รวมทั9งทักษะทางสังคม (social skill)
ทีใช้ในการเข้าร่ วมกิ จกรรมรู ้ จกั เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารแยกแยะลักษณะการสื อสารทีแตกต่างกัน
รวมทั9งประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารใหม่ๆ เพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ระดับ 3 ความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะขัUนวิจารณญาณ หรื อ critical health literacy เป็ นการ
พัฒนาการรับ รู ้ และทัก ษะที เกิ ดขึ9 นมาเพือไปสนับ สนุ นกิ จกรรมทางสัง คมและการเมื องอย่า งมี
ประสิ ทธิผล เช่นเดียวกับกิจกรรมของปัจเจกบุคคล ในกระบวนทัศน์น9 ีสุขศึกษาอาจเกียวข้องกับการ
สื อสารข้อมูลและการพัฒนาทักษะต่างๆ ทีช่วยตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางการเมืองและความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรมทางสังคมทีหลากหลายทีช่วยบ่งชี9 ให้เห็นถึงตัวกําหนดสุ ขภาพด้าน
สังคม เศรษฐกิจและสิ งแวดล้อม ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในระดับนี9ส่งผลดีต่อประชากรอย่างเห็น
ได้ชัด ขณะเดี ย วกันก็ เป็ นประโยชน์ต่อปั จเจกบุ ค คลด้วย สุ ข ศึ ก ษาในกรณี น9 ี นํา ไปสู่ ก ารพัฒนา
สมรรถภาพของปั จเจกบุคคลและสังคมในการปฏิ บตั ิตามตัวกําหนดสุ ข ภาพทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ทักษะในขั9นนี9 เน้นทักษะทางปั ญญาและสังคมทีสู งขึ9นสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ในการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบและควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดํารงชี วิตประจําวันได้ความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะระดับวิจารณญาณเน้นการกระทําของปั จเจกบุคคล (individual action) และการมี
ส่ วนร่ วมผลักดันสังคมการเมืองไปพร้ อมกันจึงเป็ นการเชื อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและ
สุ ขภาพของประชาชนทัวไป
ขณะทีวิธีของการศึกษา (Method of education) และการสื อสารถือเป็ นความท้าทายที
จะต้องหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสื อสารเชื9อเชิญให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ เกิดการมีส่วนร่ วมและการ
วิเ คราะห์ เ ชิ ง วิพ ากษ์ ซึ งคล้า ยกับ รู ป แบบการศึ ก ษา “ปลู ก จิ ต สํา นึ ก ด้า นวิจ ารณญาณ” (critical
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consciousness) ซึ งเป็ นแนวคิดทีมีชือเสี ยงของนักการศึกษาชาวบราซิ ลอย่าง Paulo Freire (Freire,
1970) ขณะเดียวกันมีการตั9งคําถามทีว่าความรู ้พ9ืนฐานของการอ่านออกเขียนได้ข9 นั พื9นฐานจะต้อง
นํามาใช้ในการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะด้วยหรื อไม่ งานศึกษาของ Freire และคนอืนๆ ได้
พัฒนารู ปแบบโปรแกรมการศึกษาในวิธีของเขา (Wallerstein and Bernstein, 1988) แสดงให้เห็นว่า
การนําแนวคิด “จิตสํานึกเชิ งวิจารณญาณ” (critical consciousness) ไปใช้ ทักษะด้านการอ่านออก
เขียนมีความจําเป็ นเพียงเล็กน้อยเท่านั9นหรื อบางครั9งไม่จาํ เป็ นเลย ก็สามารถดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
และให้ผลสําเร็ จทีใกล้เคียงกับการนิยามความหมายของความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเชิงวิจารณญาณที
กล่าวมาแล้ว
เมือได้พฤติกรรมทีบ่งชี9 แล้ว ในประเทศไทย สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(2553: 9-11) ได้นาํ แนวคิดนี-มาประยุกต์ใช้และได้มีการกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที!
นักการศึกษาหรื อครู สามารถจะนําแนวคิดนี- ไปปรับใช้ได้ ในรู ปแบบของตารางการวัดระดับความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะของดอน นัทบีม เพื!อใช้สาํ หรับวัดพฤติกรรมที!บ่งชี-ท- งั 5 ด้าน ดังตารางที! 2 นีตารางที! 2 แสดงพฤติกรรมบ่งชี-และระดับความฉลาดทางสุ ขภาวะ
พฤติกรรมบ่ งชี

การเข้ าถึง
(Accessibility: Ac)

การเข้ าใจ
(Understanding: Un)

ระดับปฏิบัตสิ ่ วนตัว
(Functional Health
Literacy: F)
ใช้ความสามารถในการฟั ง
การดู การอ่าน การพูด การ
เขี ยน การสื บค้น และการ
คํานวณ เพื! อ ให้ไ ด้ข ้อมู ล
และสารสนเทศ ที!ตอ้ งการ
เกี!ยวกับสุ ขภาวะ
ตี ค วามแปลความ อ้า งอิ ง
และแยกแยะลักษณะสําคัญ
ของข้อมูลและสารสนเทศที!
เ ข้ า ถึ ง เ พื! อ ใ ห้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล
สารสนเทศทางสุ ข ภาวะที!
ถูกต้อง

ระดับความฉลาดทางสุ ขภาวะ
ระดับปฏิสัมพันธ์
ระดับวิจารณญาณ
(Interactive Health
(Critical Health
Literacy: I)
Literacy: C)
แลกเปลี! ยนข้อมู ลและสารสนเทศ สื บค้น ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศ ด้าน
เกี!ยวกับสุ ขภาวะ เพื!อให้ได้แนวคิด สิ ทธิ และหน้าที!ซ! ึ งรัฐและกฎหมายกําหนด กับ
ความรู ้ ทางสุ ขภาวะ ในการดู แ ล แนวคิ ด และความรู ้ ด้า นสุ ข ภาวะ เพื! อให้ไ ด้
สุ ขภาพ แก้ปัญหา ลดความเสี! ยง ทางเลือกในการเอาชนะอุปสรรคเชิ งโครงสร้าง
และเพิ! ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง ของวัฒนธรรมและสังคมที! มีอิทธิ พลต่อความ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ฉลาดทาง สุ ขภาวะของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ร่ วมกั บ ผู ้ อื! น ตี ค วามแปลความ วิเคราะห์ แยกแยะ ชี- ประเด็นสิ ทธิ และหน้าที!ซ! ึ ง
อ้างอิง และจําแนกประเภท ข้อมูล รัฐและกฎหมายกําหนด ที!เชื! อมโยงกับแนวคิด
และสารสนเทศที! เข้าถึงเกี!ยวกับสุ ข และความรู ้ ด้านสุ ข ภาวะ เพื! อโต้แ ย้ง หรื อ
ภาวะ เพื!อให้ได้แนวคิดและความรู ้ สนับสนุ น และให้ไ ด้ข ้อสรุ ปในการเอาชนะ
ทางสุ ขภาวะ ในการดู แลสุ ขภาพ อุ ป สรรคเชิ ง โครงสร้ า งของวัฒ นธรรมและ
แก้ปัญหาลดความเสี! ยง และเพิ! ม สัง คมที! มี อิทธิ พ ลต่ อความฉลาดทางสุ ข ภาวะ
คุ ณภาพชี วิตของตนเองครอบครั ว ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ชุมชน และสังคม
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ตารางที! 2 แสดงพฤติกรรมบ่งชี-และระดับความฉลาดทางสุ ขภาวะ (ต่อ)
พฤติกรรมบ่ งชี

การประเมิน
(Assessment: As)

การใช้ ความรู้
(Utilization: Ut)

การสืF อสาร
(Communication: Co)

ระดับปฏิบัตสิ ่ วนตัว
(Functional Health
Literacy: F)
ตรวจสอบ อ้ า งอิ ง ทํา นาย
วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บ
เ ชิ ง ตั ด สิ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที!เข้าใจเพื!อเลือก
และสามารถสรุ ปเป็ นข้อมูล
และสารสนเทศที! ถู ก ต้อ ง
สําหรับนําไปใช้ส่วนตัว
ใช้ความรู ้ที!ผา่ นการประเมิน
แ ล้ ว ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ อ ย่ า ง
เหมาะสมเพื! อแก้ไ ขปั ญ หา
ล ด ค ว า ม เ สี! ย ง แ ล ะ เ พิ! ม
คุณภาพชีวิตให้กบั ตนเอง

บอกเล่าความรู ้ การปฏิ บตั ิ
ผลที!เกิดข้อจํากัดและเหตุผล
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู ้ เ พื! อ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที! ใ ช้แ ก้ปั ญ หา
ลดความเสี! ย ง และเพิ! ม
คุณภาพชีวิตของตนเอง

ระดับความฉลาดทางสุ ขภาวะ
ระดับปฏิสัมพันธ์
ระดับวิจารณญาณ
(Interactive Health
(Critical Health
Literacy: I)
Literacy: C)
ร่ ว มกับผู ้อื! นในการนํา สารสนเทศที! วิพากษ์และสรุ ปวิธีปฏิ บตั ิ เกี! ยวกับสิ ทธิ และ
ผ่านการตรวจสอบมาวิเคราะห์วิจารณ์ หน้าที!ซ! ึงรัฐและกฎหมายกําหนดที!สอดคล้อง
และสรุ ปทําให้ได้แนวคิดและความรู ้ กับแนวคิดและความรู ้ดา้ นสุ ขภาวะ เพื!อให้ได้
ทางสุ ขภาวะในการดู แ ลสุ ขภาพ แ นว ทา งใ นกา รเ อา ชน ะอุ ป สร รค เชิ ง
แก้ ปั ญ หา ลดความเสี! ย ง และเพิ! ม โครงสร้ า งของวัฒ นธรรมและสั ง คมที! มี
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความฉลาดทางสุ ข ภาวะของ
ชุมชน และสังคม
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ร่ วมกันแระยุกต์แนวคิดความรู ้ ความ เข้ า ร่ ว ม ริ เริ! ม กิ จ กร ร ม ส่ ง เ สริ ม ห รื อ
เข้าใจที!ผา่ นการประเมินเพื!อแก้ปัญหา เปลี! ย นแปลงความเชื! อ ทางสุ ข ภาวะ โดย
ลดความเสี! ย งและเพิ! ม คุ ณ ภาพชี วิ ต คํานึ งถึงสิ ทธิ และหน้าที! ซึ! งรั ฐและกฎหมาย
ของตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนและ กําหนด เพื!อเอาชนะอุปสรรคเชิ งโครงสร้ าง
สังคม
ของวัฒนธรรมและสังคมที!มีอิทธิ พลต่อความ
ฉลาดทางสุ ข ภาวะของตนเอง ครอบคั ว
ชุมชน และสังคม
ร่ วมกับผูอ้ ื!นสื! อแนวคิด
เลือกและใช้การสื! อสาร
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จากการ ที!มีพลังเพื!อเผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์
ปฏิบตั ิอย่างมีหลักการและเหตุผล เพื!อ เกี! ยวกับความฉลาดทางสุ ขภาวะ ที! คาํ นึ งถึ ง
ชักชวน ต่ อรอง และรณรงค์การ ความเชื! อ สิ ทธิ และหน้าที!ตามกฎหมาย และ
แก้ปั ญ หาลดความเสี! ย ง และเพิ! ม ที! ส่ง เสริ ม หรื อเปลี! ย นแปลงโครงสร้ างทาง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้กบั ครอบครั ว และ วัฒนธรรม ซึ!งมีอิทธิ พลต่อความฉลาดทางสุ ข
ชุมชน
ภาวะของตนเองครอบครัว และสังคมชุมชน

ที!มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะของเด็ก เยาวชน
และครอบครัวด้ วยพลังเครื อข่ ายการศึกษา (กรุ งเทพฯ: สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553).
7. นโยบายสร้ างเสริมความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
สถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพในระยะประมาณ 20 ปี ทีผ่านมา ประเทศต่างๆ ล้วนประสบ
ปัญหาโรคระบาดทีอุบตั ิข9 ึนใหม่และตัวเลขของผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากยิงขึ9นอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ ทําให้หลายประเทศมีภาระค่าใช้จ่ายเพือการรักษาพยาบาลเพิมสู งขึ9นอย่างรวดเร็ ว อีกทั9งยัง
ก่อให้เกิ ดปั ญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกหลายประการตามมา องค์การอนามัยโลก (World
Health Organization) จึงรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มของการทําให้ประชากรมี
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสุ ขภาพอนามัย ในแนวคิดซึ งเรี ยกว่า ความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะ (Health
Literacy) โดยให้ค วามหมายว่ า เป็ นทัก ษะทางสั ง คมและปั ญ ญาซึ งก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจและ
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ความสามารถของบุคคล เพือให้เข้าถึง เข้าใจ และใช้สารสนเทศทีได้รับ เพือส่ งเสริ มและดํารงรักษา
สุ ขภาวะ (World Health Organization, 1998 อ้างถึงใน สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553)
โดยในการประชุมเกี ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เมือเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2552 ทีประเทศเคนยา นักวิชาการจํานวนมากเสนอให้การพัฒนาแนวคิดด้านความรอบ
รู ้ทางสุ ขภาวะควรมีการบูรณาการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบสาธารณสุ ขและระบบการศึกษาซึ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วนได้แก่ 1) ระบบสาธารณสุ ข ทําหน้าทีหลักในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของประชาชน 2) ระบบการศึกษา ช่วยให้ประชาชนมีความรู ้และทักษะพื9นฐาน 3) ระบบวัฒนธรรม
และสั งคม สนับสนุนการขับเคลือนสองระบบแรก เมือขับเคลือนระบบทั9งสามแล้วจะได้ผลลัพธ์ที
สําคัญคือ การมีสุขภาวะทีดีของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพทั9งในระดับบุคคลและใน
ระดับประเทศ
ภาพที 10 แสดงองค์ประกอบและผลของการพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ระบบสุ ขภาพ

ระบบวัฒนธรรม
และสังคม

ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพ
และค่าใช้จ่าย
ความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะ

ระบบการศึกษา

ทีมา: WHO, “Health Literacy and Health Behavior” paper presented at the 7th Global Conference
on Health Promotion, the 2th track, Nairobi, Kenya (October, 26-30, 2009) accessed April 27,
2014, available from http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en
/Promotinghealthanddevelopment: closing the implementation gap
โดยปั จ จุ บ ัน กรมสนับ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จ ัด ทํา แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ พ.ศ. 2559 - 2568 (ฉบับร่ าง) ได้ต9 งั เป้ าหมายสําคัญภายใน
ปี พ.ศ. 2568 ไว้ 2 ข้อดังนี9 1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ (Health
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Literacy หรื อความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ) ในระดับดีมาก และ 2) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีพฤติกรรมสุ ขภาพทีพึงประสงค์ในระดับดีมาก โดยดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทีสําคัญ 4 ข้อ ได้แก่
1. สร้ า งวัฒนธรรมสุ ขภาพและส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพการเรี ย นรู ้ ทีเอื9อต่อการสร้ างเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพ ทีพึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Culture & Competency Building) ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
มุ่ ง เน้น ให้ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม วัย เกิ ด การเปลี ยนแปลงค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมสุ ข ภาพที ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม รู ้เท่าทันสื อ มีความรอบรู ้และทักษะด้านสุ ขภาพทีถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์
รวมทั9งมีพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพตนเองและครอบครัวทีถูกต้อง เหมาะสมตามกลุ่มวัย โดยมี
ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพือการเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพทีเหมาะสม
ตามกลุ่มวัย นอกจากนี9หน่วยงานด้านการสื อสาร ทั9งภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
และมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้เพือการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย
2. กําหนดควบคุมกํากับการใช้กฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมทีเอื9อต่อการสร้าง
เสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพทีพึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Regulation & Enforcement) มุ่งเน้นให้เกิดการ
ผลักดันให้ชุมชนข้อกําหนด กฎหมายทีเอื9อต่อการสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ ทีพึงประสงค์
ครอบคลุมทุกกลุ่ มวัย และเหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยมีหน่ วยงานทีรับผิดชอบและทุกภาคส่ วน
ควบคุม กํากับ บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง
3. พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการทีเอื9อต่อการสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพทีพึง
ประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Management) เน้นผลักดันให้องค์กรทัวประเทศมีระบบบริ หารจัดการทีเอื9อต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพทีเหมาะสมตามกลุ่มวัย มีกลไกในการการนําระบบบริ หารจัดการทีเอื9อ
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพไปปฏิบตั ิให้เกิดผล พัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตลอดจนคลังข้อมูลความรู ้ดา้ นพฤติกรรมสุ ขภาพและการดําเนิ นงานสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของประเทศ
4. เสริ มสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเอื9อต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
ทีพึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Environment & Enabling Factors) เน้นให้องค์กรทั9งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น และภาคประชาชน มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเอื9อต่อการสร้างเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพทีพึงประสงค์ให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มวัย มีองค์กร
ธุรกิจ/ผูผ้ ลิตต้นแบบสิ นค้า/บริ การสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพสําหรับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัย ตลอดจนสร้างค่านิ ยมในสังคม หรื อแรงเสริ มทางสังคมในการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย (กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ, 2557)
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กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณาสุ ขได้ให้ความสําคัญ
ความรอบรู ้ ด้านสุ ข ภาพ (Health Literacy หรื อความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะในงานศึ กษานี9 ) และ
พฤติกรรมสุ ขภาพให้แก่ประชาชนนับตั9งแต่พ.ศ. 2557 โดยใช้กระบวนการสุ ขศึกษาเข้ามาใช้ใน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและสุ ข ภาพภาคประชาชนเพือให้ป ระชาชนสามารถพึงตนเองได้ ซึ งใน
ปี งบประมาณ 2559 กองสุ ขศึกษามุ่งเป้าหมายไปทีประชาชน 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวัยเรี ยน (6-14 ปี ) ให้
มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ และกลุ่มวัยทํางาน (15-59
ปี ) มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (การออกกําลังกาย การบริ โภค
อาหาร การจัดการด้านอารมณ์ การงดสู บบุหรี และการงดดืมสุ ราและเครื องดืมแอลกอฮอล์) โดยมี
เป้าหมายหลักคือ
1. พัฒนาและควบคุมกากับคุณภาพงานสุ ขศึกษา ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพงานสุ ขศึกษา
ในสถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลชุมชน พัฒนา
พื9นทีต้นแบบเป้ าหมาย และรพ.สต.พื9นทีเรี ยนรู ้ปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพระดับประเทศแบบ
บูรณาการหมู่บา้ นปรับเปลี ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และโรงเรี ยนสุ ขบัญญัติในพื9นทีเดี ยวกัน ตาม
ตัวชี9วดั ทีกองสุ ขศึกษากําหนด
2. พัฒนาความรอบรู ้ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามกลุ่มวัย ส่ งเสริ มภาคี
เครื อข่ายเพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มวัย
เรี ยนและกลุ่มวัยทํางาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของสํานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเขต 12
แห่ ง สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด 76 แห่ ง พัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลเป็ นต้นแบบ
ตามกระบวนการพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลียนลดโรคฯ/โรงเรี ยนสุ ขบัญญัติ และพัฒนาให้เป็ นพื9นที
เรี ยนรู ้การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพระดับประเทศตามทีกองสุ ขศึกษากําหนด
8. แนวคิดสิ ทธิมนุษยชน
การจัดการศึกษาให้แก่แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ซึงมิใช่ประชากรทีถือกําเนิดในรัฐจะมี
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมได้หรื อไม่ หรื อหากกระทําได้พวกเขาเหล่านั9นมีสิทธิ บนพื9นฐานอะไร คําถาม
เหล่านี9เกิดขึ9นอยูบ่ ่อยครั9งกับแรงงานข้ามชาติทีเข้ามาทํางานในประเทศไทย ส่ งผลให้แรงงานเหล่านี9
ทีมักจะถูกละเลยและไม่สามารถเข้าถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ และสวัสดิการด้านต่างๆ ในสังคมไทยได้
โดยแรงงานส่ วนใหญ่มกั จะประสบปั ญหาในเรื องของสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจใน
กฎหมายการถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทํางานมากกว่าทีกฎหมายแรงงานของไทยกําหนดไว้
และการเข้าถึงการบริ การด้านสุ ขภาพ ซึงสิ งต่างๆ เหล่านี9 ไม่เป็ นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ ในส่ วนนี9
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ผูว้ ิจยั จะได้ทบทวนแนวคิดเรื องสิ ทธิ มนุษยชนซึ งมีความสําคัญยิงต่องานศึกษาทีมีแรงงานข้ามชาติ
เข้าไปเกียวข้องในฐานะมนุษย์ทีจะต้องอยูร่ ่ วมกันในสังคมโดยรวมนันเอง
8.1 คําจํากัดความของสิ ทธิมนุษยชน
แม้ว่าปั จจุบนั ยังไม่มีคาํ จํากัดความแน่ นอน ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าสิ ทธิ
มนุษยชนคืออะไร ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรสหประชาชาติ อันเป็ นทีมาของการจัดทําปฏิญญาสากล
ว่า ด้วยสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ก็ มิ ไ ด้ใ ห้คาํ จํา กัดความของคํา ว่า สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไว้แต่ อย่า งใด ตลอดจน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน และบรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศ หรื อด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ทั9งหลาย ทั9งในระดับภูมิภาค อาทิของสภายุโรป (ปั จจุบนั คือสหภาพยุโรป) ในระดับนานาชาติที
จัดทําโดยองค์การสหประชาชาติ อาทิ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัด การเลื อ กปฏิ บ ัติ ส ตรี ทุ ก รู ป แบบ ค.ศ. 1979 ฯลฯ ก็ มิ ไ ด้ ให้ค ํา จํา กัด ความของคํา ว่า สิ ท ธิ
มนุษยชนไว้ เช่นกัน
ในทางปฏิ บ ัติ จึ ง ยัง ขึ9 น อยู่ก ับ สถานการณ์ ภ ายในประเทศ อาทิ สั ง คม วัฒ นธรรม
ศาสนา ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิ จการเมือง การปกครอง ฯลฯ ทีจะนําไปสู่ การตีความ ความ
เข้า ใจ การยอมรั บ ความจริ งใจของแต่ ล ะประเทศที จะส่ ง เสริ มและคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศของตน และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี9 เอง สหประชาชาติจึงมิได้ให้คาํ จํากัดความคําว่า
สิ ทธิมนุษยชนไว้ เพราะเป็ นการยากยิงทีจะกระทําเช่นนั9น โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ทีสถานการณ์
ต่างๆ ของโลกได้เปลียนแปลงไป การให้คาํ จํากัดความจึงน่าจะเกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี เพราะทีผ่าน
มาสหประชาชาติได้เคยประสบปั ญหาในการใช้มาตรการด้านกฎบัตรสหประชาชาติ เพือยุติการ
ละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในบางประเทศก็ ได้ถูก โต้แย้ง ว่า กรณี ดงั กล่ า วไม่อยู่ใ นขอบข่ ายของสิ ท ธิ
มนุษยชนมาแล้ว ฉะนั9นสหประชาชาติจึงได้ใช้มาตรการส่ งเสริ มมนุษยชนในประเทศของตน ตาม
มาตรฐานกลางที กํา หนดขึ9 นในรู ป แบบของข้อตกลงระหว่า งประเทศต่ า งๆ ด้า นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จาํ ต้องให้คาํ จํากัดความคําว่าสิ ทธิมนุษยชนไว้แต่อย่างใด
ขณะทีประเทศไทย พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ.2542
ได้นิยามความหมาย สิ ทธิ มนุ ษยชน คือ ศักดิ• ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคของ
บุคคลทีได้รับการรับรองหรื อคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย หรื อตามกฎหมาย
ไทย หรื อตามสนธิ สัญญาทีประเทศไทยร่ วมลงนาม โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับ
พ.ศ. 255Š มาตรา 4 ระบุวา่ "ศักดิ•ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุม้ ครอง" มาตรา 26 ถึง 69 กล่าวถึงสิ ทธิต่างๆ ทีมนุษย์ควรได้รับเช่น ความยุติธรรม
ทางอาญา การศึกษาการไม่เลือกปฏิบตั ิ ศาสนา และเสรี ภาพในการแสดงออก
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คําว่า “สิ ทธิ มนุษยชน” มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื องกฎหมายตามธรรมชาติ (Natural
law) กฎหมายชนิ ดนี9 มีลกั ษณะสําคัญ ‰ ประการคือ 1) ใช้ได้ไม่จาํ กัดเวลา 2)ใช้ได้ทุกหนแห่ งไม่
จํากัดว่าต้องใช้ในรัฐใดรัฐหนึง และ 3) อยู่เหนือกฎหมายของรัฐ คือ รัฐจะออกกฎหมายมาให้ขดั
หรื อแย้งกับกฎหมายตามธรรมชาติมิได้ ทฤษฎีกฎหมายตามธรรมชาติจึงมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงให้
เห็นถึงหลักแห่งธรรม ความยุติธรรมและความถูกต้องนันเอง
ขณะทีในทางศาสนา “สิ ทธิมนุษยชน” หมายถึง สิ ทธิบางอย่างของมนุษย์ทีพระเจ้าเป็ น
ผูส้ ร้าง ทําให้มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่อาจโอนให้แก่กนั ได้ และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้ และรัฐ
ทั9งหลายจะต้องทําทุกวิถีทางให้มนุษย์มีสิทธิ เหล่านี9 อย่างเต็มที วิธีการเช่นนี9 ทาํ ให้มนุษย์ซึงเป็ นสัตว์
โลกทีใช้เหตุผลยอมรับว่าเป็ นหลักการทีดี และเชื อว่าจะทําให้มนุ ษย์อยู่ในสังคมอย่างสันติ และมี
ความสุ ข
ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารขยายความสิ ทธิ ท างธรรมชาติ เพิ มเติ ม เพื อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ การเคลื อนไหวในปั จจุบนั ทีว่า สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) หมายถึง สิ ทธิ ข9 นั
พื9 น ฐานที มนุ ษ ย์เ กิ ด มาพร้ อ มกับ ความเท่ า เที ย มกัน ในแง่ ศ ัก ดิ• ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์แ ละสิ ท ธิ เ พื อ
ดํารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ•ศรี โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรื องเชื9อชาติ สี ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา
และสถานภาพทางกาย และสุ ขภาพ รวมทั9ง ความเชื อทางการเมือง หรื อความเชื ออืนๆ ทีขึ9นกับ
พื9นฐานทางสังคม สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ งทีไม่สามารถถ่ายทอดหรื อโอนให้แก่ผูอ้ ืนได้ (ชะวัชชัย ภา
ติณธุ, 2548: 29)
ดังนั9นอาจกล่าวได้วา่ สิ ทธิ มนุษยชน ( Human Rights) หมายถึงสิ ทธิ ความเป็ นมนุษย์
หรื อสิ ทธิ ในความเป็ นคนของทุกคน ไม่วา่ จะมีเชื9 อชาติ แหล่งกําเนิด เพศ อายุ สี ผิว ความคิดเห็นที
แตกต่างกัน อันเป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคนทีติดตัวมาตั9งแต่เกิด สิ ทธิ มนุ ษยชนจึงเป็ น
สิ งทีไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนั ได้ และไร้ซึงพรมแดน ดังนั9นจึงไม่มีบุคคล องค์กร หรื อแม้แต่รัฐ
ทีจะล่ วงละเมิดความเป็ นมนุ ษย์ได้สิทธิ ทีมนุ ษย์พึงได้รับโดยพื9นฐานคือสิ ทธิ ในการเอาชี วิตรอด
ได้แก่ ปั จจัยสี (อาหาร เครื องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค และทีอยู่อาศัย) นอกจากนี9 ยงั ครอบคลุมถึงสิ ทธิ
ทางการศึกษา การมีงานทํา การไม่ถูกทรมาน และได้รับความเป็ นธรรม หรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ น
สิ งจํา เป็ นสํา หรั บ มนุ ษ ย์ทุ ก คนที ต้องได้รั บ ในฐานะที เป็ นมนุ ษ ย์ ซึ งจะทํา ให้ม นุ ษ ย์อยู่รอดและ
สามารถพัฒนาตนเองได้นนเอง
ั
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8.2 ความเป็ นมาของสิ ทธิมนุษยชน
1. สิ ทธิมนุษยชนสากล
ปลายสงครามโลกครั9งที 2 ผูน้ าํ ประเทศสมาชิก 50 ประเทศร่ วมลงนามในกฎบัตร
สหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) วันที 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 โดยมีเป้ าหมาย
หลักขององค์การสหประชาชาติซึงได้ถือกําเนิดขึ9นอย่างเป็ นทางการในวันที 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945
ว่า "เพือปกป้ องคนรุ่ นต่อไปจากภัยพิบตั ิของสงครามและเพือยืนยันความศรัทธาในสิ ทธิ มนุษยชน
ขั9นพื9นฐานในศักดิ•ศรี และคุณค่าของมนุ ษย์ และในสิ ทธิ อนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ตามกฎ
บัตรสหประชาชาติ มาตรา 1 ระบุว่า จุดมุ่งหมายประการหนึ งของสหประชาชาติคือ "เพื% อบรรลุ
ความร่ วมมือระหว่ างชาติ ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพ
ขัน. พืน. ฐาน สําหรั บมนุษย์ ทุกคน โดยไม่ คาํ นึงถึงเชื .อชาติ เพศ ภาษาหรื อศาสนา" ด้วยเหตุน9 ี จึงถือว่า
มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย ทีบรรดาสมาชิ กจะต้องปฏิบตั ิตาม อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติ
มิได้มีรายละเอียดเกี ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยตรง หรื อกลไกทีจะช่ วยให้ประเทศสมาชิ กปกป้ อง
คุ ม้ ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดัง นั9นองค์ก ารสหประชาชาติ จึง จัดตั9ง คณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(Committee on Human Rights) ขึ9น เมือ ค.ศ. 1945 เพือร่ างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เกียวกับเรื อง
สิ ทธิ มนุษยชนส่ งผลให้เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) ซึงสหประชาชาติได้มีมติรับรองเมือวันที 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนถือเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิต่อกันของบรรดานานาชาติ ถึงแม้วา่ จะมิได้มีผลบังคับทาง
กฎหมาย เหมือนอย่างสนธิ สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ก็ มีพลังสํา คัญทางศีลธรรม
จริ ยธรรมและมีอิทธิ พลทางการเมืองทัวโลกรวมทั9งเป็ นแนวคิด ในการร่ างรัฐธรรมนูญของบรรดา
ประเทศทีมีการร่ างรัฐธรรมนู ญในเวลาต่อมาหลังการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
แล้ว จึงเริ มมีการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนทวีความสําคัญมากขึ9นเป็ นลําดับ ได้มีความ
ร่ วมมือกันทั9งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพือพัฒนาบรรดามาตรการและกลไกทั9งในประเทศ
และกลไกระดับนานาชาติให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนได้ดาํ เนิ นไปอย่างมีไปอย่างมีระบบใน
มาตรฐานเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน โดยไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างในเรื องเชื9อชาติ สัญชาติ เพศ ผิว
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม หรื อสิ ทธิทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ
สําหรับทางด้านองค์กรสหประชาชาติได้ดาํ เนินการให้มีการส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิ มนุษยชนตามหลักการทีบัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนในหลายด้าน เช่น การ
จัดทําอนุ สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศเพือนําหลักการของปฏิญญาฯ มาดําเนินการให้สิทธิ
มนุ ษยชนได้มีผลเป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายอย่างเป็ นระบบ และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวทุกแห่ งใน
โลก โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดทําอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ค.ศ. 1989 อนุ สัญญาด้วยการขจัดการ
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เลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ทุกรู ปแบบ ค.ศ. ‹…”… กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ของพลเมืองและสิ ทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and
Cultural Rights) ซึ งเป็ นการวางรากฐานสําคัญในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในระยะ
ยาว การจัดประชุมหรื อสัมมนาระดับภูมิภาคหรื อระดับโลกเพือเป็ นการแสวงหาความร่ วมมือด้าน
สิ ทธิจากนานาชาติ ส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนให้มีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนกําหนดนโยบาย
และแผนปฏิ บ ัติ ก ารในเรื องดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ร ะบบและสอดคล้อ งกัน นอกจากนี9
สหประชาชาติยงั มีบทบาทโดยตรงและต่อเนืองในกรดําเนินการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน
และการยุติเหตุการณ์การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศต่างๆ ทั9งในทวีปยุโรป เอเชีย กลุ่มลาติน
อเมริ กาและในแอฟริ กา
2. สิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ ร่ ว มลงนามปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal
Declaration of Human Rights) วันที 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ด้วยเพือนําหลักการในปฏิญญาสากลมาใช้ในส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย
ดังนี9 ประการแรก นําเอาหลักบัญญัติในปฏิญญาสากลมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ประการทีสอง จัดตั9งองค์กรเพือส่ งเสริ มการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนระดับชาติ ตามหลักทีองค์การ
สหประชาชาติกาํ หนดไว้ ประการทีสาม เข้าเป็ นภาคีตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนที
สหประชาชาติได้จดั ทําขึ9น ซึ งประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนจํานวน 7
ฉบับด้วยกันได้แก่
1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women :CEDAW)
2. อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)
3. กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ พลเมื อ งและสิ ทธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
4. กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -ICESCR)
5. อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยการขจัด การเลื อ กปฏิ บ ัติ ท างเชื9 อ ชาติ ใ นทุ ก รู ปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
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6. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอืนทีโหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรื อยํายีศกั ดิ•ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment : CAT)
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities : CRPD)
ภายหลัง การลงนามสนธิ สั ญ ญา ประเทศไทยดํา เนิ น การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีขอ้ ความทีสอดคล้องกับปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน
เช่ น ในมาตรา 4 ระบุว่า “ศักดิ•ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง” อีกทั9งยังมีการจัดตั9งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติข9 ึนภายใต้รัฐธรรมนู ญฉบับปี
2540 รั ฐธรรมนู ญฉบับ นี9 จึง เป็ นความหวัง ของผูด้ ้อยโอกาสหรื อผู ไ้ ร้ อาํ นาจที ถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชน เป็ นหนึงกลไกสําคัญของรัฐทีมีบทบาทในระดับหนึงในด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน
ในสังคมไทย โดยมีผเู ้ กียวข้องได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผูต้ รวจการแผ่นดิน
รัฐสภา เป็ นต้น ทั9งนี9 ปัญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนก็ยงั ดํารงอยู่ในสังคมไทย อันเป็ นผลมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเผด็จการ อํานาจนิยม ระบบทุนนิยม หรื อวิถีพฒั นาที
มิได้เอาความเป็ นมนุ ษย์และศักดิ•ศรี ความเป็ นมนุ ษย์เป็ นทีตั9งวัฒนธรรมความเชื อทีล้าหลังจนก่ อ
มายาคติผิดๆ ทีไม่ศรัทธาคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์และความเท่าเทียมเป็ นผลให้เกิ ดความรุ นแรงและ
สนับสนุนการละเมิดต่อสิ ทธิ มนุษยชนจนฝังรากลึกมาถึงปั จจุบนั (จรัญ โฆษณานันท์, 2545: 522526)
8.3 ประเภทของสิ ทธิมนุษยชน
ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human RightsUDHR) เป็ นพื9นฐานของหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับสากลสิ ทธิ
มนุษยชนทีระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนจําแนกกว้างๆ เป็ น 2 ประเภทคือ
1. สิ ทธิของพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง หมายรวมถึงสิ ทธิ ในชี วิต เสรี ภาพและ
ความมันคงของบุ ค คล อิ ส รภาพจากความเป็ นทาสและการถู ก ทรมาน ความเสมอภาคในทาง
กฎหมายการคุม้ ครองเมือถูกจับกักขังหรื อเนรเทศ สิ ทธิ ทีจะได้รับการพิจารณาคดี อย่างเป็ นธรรม
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง สิ ทธิ ในการสมรสและการตั9งครอบครัว เสรี ภาพขั9นพื9นฐานในทาง
ความคิด มโนธรรม และศาสนาการแสดงความคิดเห็ น และการแสดงออก เสรี ภาพในการชุ มนุ ม
และเข้าร่ วมสมาคมอย่างสันติ สิ ทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรื อโดยการ
ส่ งผูแ้ ทนทีได้รับการเลือกตั9งอย่างเสรี
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2. สิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ครอบคลุมถึ งสิ ทธิ ในการทํางาน การ
ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสําหรับงานทีเท่ากันสิ ทธิ ในการก่อตั9งและเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน สิ ทธิ ใน
มาตรฐานการครองชีพทีเหมาะสมสิ ทธิ ในการศึกษา และสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม
อย่างเสรี
8.4 สิ ทธิของแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
1. สิ ทธิแรงงาน
สิ ทธิข9 นั พื9นฐานในการทํางานทีได้รับการรับรองระดับสากล ตามประกาศปฏิญญา
สากลว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข9 นั พื9นฐานในการทํางานของรัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2541 เพือส่ งเสริ ม การประกันสิ ทธิ ข9 นั พื9นฐานในการทํา งานในทุก ประเทศมี
สาระสําคัญ 4 ประการคือ 1) การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงานทีไม่สมัครใจทุกรู ปแบบ
การยุติการใช้แรงงานเด็ก 2) การขจัดการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 3) การมี
เสรี ภาพในการสมาคมและ 4) การมีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่ วมกัน
สิ ท ธิ แ รงงานที ได้รั บ การคุ ้ม ครองตามกฎหมายโดยหลัก ๆ มี ดัง ต่ อ ไปนี9
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551คุม้ ครองในด้านเวลาการทํางานเวลาพัก
วันหยุด วันลา การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน การพักงานค่าชดเชย
เป็ นต้น พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 คุม้ ครองเมือเกิดการเจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุจาก
การทํางาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 คุม้ ครองสิ ทธิ ประกันสังคมสําหรับแรงงานที
ทํางานตามข้อตกลง MOU เช่นแรงงานทีผ่านการพิสูจน์สัญชาติและแรงงานทีเดินทางเข้ามาทํางาน
ถูกต้องตามกฎหมายซึ งจะคุม้ ครองสิ ทธิ เมือลูกจ้างเจ็บป่ วยเสี ยชีวิตคลอดบุตรหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
ทีไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทํางาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 คุม้ ครองสิ ทธิ การ
รวมกลุ่มยืนข้อเรี ยกร้องต่อรองนายจ้างร้องเรี ยนต่อพนักงานตรวจแรงงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานมี
สิ ทธิสมัครเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานได้แต่ไม่มีสิทธิเป็ นผูจ้ ดั ตั9งและเป็ นกรรมการสหภาพแรงงาน
ได้ (องค์กรระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
2. สิ ทธิการศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที 5 กรกฎาคม 2548 ประเทศไทยได้ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่บุคคลทีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรื อไม่มีสัญชาติไทยซึ งเดิมเคยจํากัดไว้ให้
เฉพาะบางกลุ่มบางระดับการศึกษาเป็ นเปิ ดกว้างให้ทุกคนทีอาศัยในประเทศสามารถเข้าเรี ยนได้โดย
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ไม่จาํ กัดระดับประเภทหรื อพื9นทีการศึกษา (ยกเว้นกลุ่มทีหลบหนีภยั จากการสู ้รบจัดให้เรี ยนได้ใน
พื9นที) ด้านการจัดสรรงบประมาณอุดหนุ นเป็ นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาทีจัดการศึกษา
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลที ไม่ มี ห ลัก ฐานทางทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยตั9ง แต่ ร ะดับ ก่ อ น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวทีจัดสรรให้แก่เด็กไทย กรณี
มีก ฎหมายควบคุ มเฉพาะให้จาํ กัดพื9 นทีอยู่อาศัยสามารถเดิ นทางไปศึ ก ษาได้เป็ นระยะเวลาตาม
หลักสู ตรการศึกษาระดับนั9นโดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็ นครั9งคราวหลักเกณฑ์การออกนอกเขตเป็ นไป
ตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยให้หน่วยงานทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาดําเนินการออก
ระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษา
เข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และให้หน่วยงานฝึ กอาชีพทุกส่ วนราชการยอมรับหลักฐานทาง
การศึกษาทีออกให้แก่เด็กตามระเบียบฯ
อีกทางเลือกหนึ งสําหรับแรงงานข้ามชาติทีจะได้รับการศึกษาคือการเข้าศึกษาใน
การศึ ก ษานอกระบบหรื อการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ตาม พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ งสาระเกี ยวกับประโยชน์ของ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คื อสามารถยกระดับ การศึ ก ษาของแรงงานที ตํากว่า ระดับ ชั9น
มัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 39 ล้านคนและทีตํากว่าระดับชั9นประถมศึกษาปี ที6 มี 2.1-6 ล้านคนให้
สู งขึ9นอย่างน้อยระดับการศึกษาขั9นพื9นฐานทั9งสายสามัญและสายอาชี พได้ซึงมีการเปลียนชื อจาก
สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่ วนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดก็ได้เปลียนเป็ นสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั9งนี9 พ.ร.บ.ฉบับนี9 เน้นการปรับรู ปแบบการทํางานของกศน.
จากเดิมทีเป็ นผูจ้ ดั การศึกษาเพียงฝ่ ายเดียวแต่จะมีการส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายให้มามีส่วนร่ วมในการ
จัดมากขึ9นโดยมีการวางระบบประกันคุณภาพว่าใครก็ตามทีเข้ามาจัดก็ตอ้ งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
รวมถึงมีการวางระบบผูใ้ ห้บริ การทีชัดเจนว่าใครจะจัดหลักสู ตรใดรู ปแบบไหน (องค์กรระหว่าง
ประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
3. สิ ทธิด้านสุ ขภาพ
แรงงานข้ามชาติท9 งั ทีมีบตั รและไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพมีสิทธิ ได้รับการรักษาเมือ
เจ็บป่ วย สําหรับแรงงานทีมีบตั รประกันสุ ขภาพจะเสี ยค่าใช้จ่ายในการรับบริ การรักษาครั9งละ 30
บาทหรื อไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในกรณี รับบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคและเฝ้าระวังโรค
ส่ วนแรงงานทีไม่มีบตั รต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
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ภาพที 11 แสดงสิ ทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติและผูต้ ิดตามประเภทต่างๆ

ทีมา: องค์กรระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, คู่มือด้ านสิ ทธิและหน้ าทีแรงงานข้ ามชาติ
(สํ าหรับผู้ปฏิบัติงาน). (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ธรรมดาเพรส จํากัด, 2553).
แรงงานข้ามชาติสามารถตรวจและทําประกันสุ ขภาพได้ทีสถานพยาบาลของรัฐ
หรื อเอกชนที เข้าร่ วมโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ การประกันสุ ขภาพมีอายุคุม้ ครองไม่เกิ น 1 ปี โดยต้องตรวจและทําประกันสุ ขภาพ ณ
สถานพยาบาลแห่ งเดี ยวกันและอยู่ในพื9นทีจังหวัดทีได้รับอนุ ญาตทํางานหรื อจดทะเบียนเท่านั9น
ยกเว้นแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลสามารถตรวจและประกันสุ ขภาพได้ทีสถานพยาบาลที
เข้าร่ วมโครงการและประกันสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติทีใดก็ได้ในเขต 22 จังหวัดชายฝังทะเลได้แก่
ชลบุ รี ระยอง ตราด จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี ชุ มพร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช ระนอง ตรัง พังงา กระบี ภูเก็ต
สตูล สงขลา ปั ตตานี นราธิ วาส ทั9งนี9 บริ การทีบัตรประกันสุ ขภาพไม่ครอบคลุม ได้แก่ โรคจิตการ
บํา บัดรัก ษาและฟื9 นฟู ผูต้ ิ ดยาและสารเสพติ ดตามกฎหมายว่า ด้วยยาเสพติ ด ผูป้ ระสบภัยจากรถ
สามารถใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถผูป้ ระสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจาก
การทํางานทีสามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 การรักษาภาวะทีมีบุตรยากการผสม
เทียม การผ่าตัดแปลงเพศ การกระทําใดๆ เพือความสวยงามโดยไม่มีขอ้ บ่งชี9 ทางการแพทย์ การ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ทีเกิ นความจําเป็ นและข้อบ่งชี9 ทางการแพทย์โรคเดียวกันทีต้องใช้
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ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยในเกิ น 180 วันยกเว้นมีความจําเป็ นต้องรักษา
ต่อเนื องจากภาวะแทรกซ้อนหรื อข้อบ่งชี9 ทางการแพทย์การรัก ษาทียัง อยู่ในระหว่างการค้นคว้า
ทดลองการรักษา ผูป้ ่ วยไตวายเรื9 อรังระยะสุ ดท้ายด้วยการล้างไตและฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียม
การเปลียนอวัยวะ การทําฟันปลอม (องค์กรระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
ในพ.ศ. 2557 กฎหมายระบุให้แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องมีหลักประกันสุ ขภาพ
ภายใต้การคุม้ ครองของ พรบ. ประกันสังคม หรื อการตรวจและประกันสุ ขภาพเพือแรงงานข้ามชาติ
ตามทีกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด แรงงานข้ามชาติทีไม่เข้าข่ายตาม พรบ.ประกันสังคมจะต้องซื9 อ
ประกันสุ ขภาพ ประกาศสาธารณสุ ขระบุอตั ราค่าประกันสุ ขภาพคนละ 1,600 บาท ไม่รวมค่าตรวจ
สุ ขภาพคนละ 500 บาท (องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน 2557, 149)
4. สิ ทธิการจดทะเบียนการเกิด
กรณี เด็กเกิ ดในประเทศไทยนายทะเบียนมีหน้าทีรับแจ้งเกิ ดและออกสู ติบตั รให้
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ƒ„‰‡ และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที ƒ พ.ศ. ƒ„„‹ แม้เด็ก
นั9นจะไม่มีสัญชาติไทย เพือให้เด็กทุกคนสามารถได้รับการจดทะเบียนเกิ ด มีเอกสารรับรองการมี
สถานะบุคคล และมีชือในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรซึงเป็ นฐานข้อมูลของรัฐ จึงให้นายทะเบียน
ต้องรับแจ้งเกิดและออกสู ติบตั รให้ผแู ้ จ้ง ทั9งการแจ้งเกิดคนเกิดในบ้านคนเกิดนอกบ้านตามปกติ (ม.
18) การแจ้งเกิ ดเด็กในสภาพแรกเกิ ดหรื อเด็กไร้เดียงสาทีถูกทอดทิ9งโดยผูพ้ บ (ม. 19) การแจ้งเกิ ด
เด็กเร่ ร่อนทีอยู่ในอุปการะของหน่ วยงานของรัฐหรื อหน่ วยงานเอกชนทีจดทะเบียนตามกฎหมาย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด (ม.19/1) และ
การแจ้งเกิดคนในบ้านคนนอกบ้านล่าช้าเกินเวลาทีกําหนดไว้คือภายใน15 วัน(ม.19/3) และบัญญัติ
ว่า “มาตรา 20 เมือมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 หรื อมาตรา 19/3 ทั9งใน
กรณี ของเด็กทีมีสัญชาติไทยหรื อเด็กทีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสู ติบตั รเป็ นหลักฐานแก่ผูแ้ จ้งโดยมีขอ้ เท็จจริ งเท่าทีจะ
ทราบได้สาํ หรับการแจ้งการเกิดของเด็กทีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ให้นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งออกสู ติบตั รให้ตามแบบพิมพ์ทีผูอ้ าํ นวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยให้
ระบุสถานการเกิดไว้ดว้ ย” (องค์กรระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
5. สิ ทธิการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
“กระบวนการยุติธรรม” หมายถึ ง หน่ วยงานและองค์กรทีเกี ยวข้องกับความ
ยุติธรรมทั9งหมดตั9งแต่ตน้ ทางคือบุคคลผูก้ ระทําและถู กกระทํา(ผูเ้ สี ยหาย) ถึ งพนักงานสอบสวน
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(ตํารวจ) อัยการ ทนายความ ศาลและราชทัณฑ์สําหรับเด็กและเยาวชนกระบวนการจะยุติหรื อ
เริ มต้นทีสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนซึ งในทีนี9 จะเน้นไปทีกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามากกว่ากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งทีเป็ นเรื องการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน แรงงานข้ามชาติ
ทีอาศัย อยู่ในประเทศไทยชัวคราวเมือตกเป็ นผูเ้ สี ยหายมักไม่กล้า ใช้สิท ธิ เรี ย กร้ องตามกฎหมาย
เนื องจากไม่เข้าใจหรื อไม่ทราบสิ ทธิ ของตนเองเช่ นกรณี ประสบภัยจากรถจนได้รับบาดเจ็บหรื อ
เสี ยชีวิตซึ งตามกฎหมายคุม้ ครองทุกคนทีประสบภัยจากรถไม่วา่ จะเป็ นใครอยูใ่ นหรื อนอกรถหรื อ
บางรายถูกประทุษร้ายหรื อฆาตกรรมแต่ผูเ้ สี ยหายหรื อทายาทกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่าง
ใดโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติทีไม่มีใบอนุญาตทํางาน(หลบหนีเข้าเมือง) เมือเป็ นผูเ้ สี ยหายเจ้าหน้าที
รัฐบางแห่งก็ปฏิเสธการดําเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการยุติธรรมเพราะเห็นว่าแรงงานรายนั9นมี
สถานะเป็ นเพียงผูห้ ลบหนี เข้าเมืองหรื อกฎหมายไทยไม่คุม้ ครองแต่อย่างใดซึ งถือเป็ นความเข้าใจ
คลาดเคลื อนอย่า งมากทั9ง ยัง ขัด ต่ อหลัก นิ ติรั ฐที ทุ ก คนต้องอยู่ภ ายใต้ก ฎหมายเสมอกัน(องค์ก ร
ระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
งานศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน9 ี มีรากฐานมาจากการคํานึ งถึงสิ ทธิ ความเป็ นมนุษย์ของ
แรงงานข้ามชาติให้ได้รับการรู ้ การคุม้ ครองและปกป้องชีวติ ของพวกเขาเพือไม่ให้ถูกละเมิด โดยนํา
สิ ทธิ ในการในการศึกษา ซึ งหมายรวมไปถึ งการศึกษาตลอดชี วิต สิ ทธิ ด้านสุ ขภาพในการทีจะมี
สุ ข ภาพที ดี และมี สิ ท ธิ ใ นการเข้า รั บการรัก ษาพยาบาลเมื อเจ็บ ป่ วย และสิ ทธิ อืนๆ ที เกิ ดขึ9 นเพือ
ช่วยเหลือเกื9อกูลแรงงานข้ามชาติในฐานะเพือนมนุษย์ทีไร้ซึงความรังเกียจเดียดฉัน เมือบุคคลเหล่านี9
ต้องเข้ามาใช้ชีวติ อยูใ่ นรัฐไทย พวกเขาจะมีชีวติ ทีดีและสามารถนําพาชีวิตทีดีมาสู่ สังคมทีดีโดยรวม
อีกด้วย ในส่ วนนี9 ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงสิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ ต่างๆทีแรงงานข้ามชาติสามารถได้รับ
การคุม้ ครองในประเทศไทย และจะได้กล่าวถึงสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติต่อไป
9. สถานการณ์ แรงงานข้ ามชาติ
ในส่ ว นนี9 เป็ นการทํา ความเข้า ใจเกี ยวกับ สถานการณ์ ข องแรงงานข้า มชาติ ซึ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญของการศึกษานี9 โดยพยายามสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมในโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ การเคลือนย้ายของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือนบ้านเข้ามายังประเทศไทยด้วย
ปัจจัยผลักดัน (push factors) ของประเทศเพือนบ้านเองและแรงดึงดูด (pull factors) ทีสําคัญจากการ
พัฒนาของประเทศไทย ทีเอื9อให้เกิดการพึงพิงแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในภาคส่ วนต่างๆ ซึ งใน
ระหว่างนี9 เองการอพยพของแรงงานได้สร้างผลดีในเชิงเศรษฐกิ จให้แก่ประเทศเป็ นอย่างมาก และ
ในอีกด้านหนึงก็เกิดผลกระทบในด้านสังคม สาธารณสุ ขและโครงสร้างประชากรปรากฏขึ9นเป็ นเงา
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ตามตัวด้วยเช่นกัน ทําให้รัฐชาติเป้ าหมายต้องปรับเปลียนนโยบายและให้สิทธิ บางอย่างแก่แรงงาน
ข้ามชาติบนพื9นฐานทางด้านสิ ทธิมนุษยชน ซึงทั9งหมดนี9จะได้กล่าวถึงต่อไป
9.1 นิยามความหมายของแรงงานข้ ามชาติ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ƒ„„‹ นิยามว่า คนต่างด้าว หมายถึง
บุคคลธรรมดาซึ งไม่มีสัญชาติไทย และกําหนดไว้วา่ คนต่างด้าวจะทํางานได้เมือได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมการจัดหางานหรื อเจ้าพนักงานซึงอธิบดีมอบหมายเท่านั9น
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาฉบับที 97 ว่าด้วยการอพยพเพือการ
ทํางาน (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 ระบุวา่ แรงงานข้ามชาติ หมายถึง บุคคลที
ย้ายถิ นจากประเทศหนึ งไปยังอี กประเทศหนึ งเพือทีจะไปทํางานมากกว่าที จะไปใช้จ่ายเงิ นของ
ตนเอง และรวมถึ งบุค คลใดๆ ทีโดยปกติแล้วได้รับ การยอมรับว่า เป็ นผูอ้ พยพเพือทํางาน แต่ไ ม่
รวมถึงคนทีทํางานตามบริ เวณชายแดน จิตรกร หรื อสมาชิ กของกลุ่มผูช้ าํ นาญการทีเข้าเมืองระยะ
สั9น ชาวเรื อ และลูกเรื อเดินทะเลต่างชาติ นอกจากนี9 ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที 143 ยังไม่รวมถึ งบุคคลทีเข้ามาเพือการศึกษาหรื อการฝึ กอบรมและบุคคลทีเข้ามาทํางาน
ชัวคราวเฉพาะด้านอันเนืองมาจากการร้องขอของนายจ้างในประเทศไทย และต้องออกไปเมือเสร็ จ
สิ9 นการทํางานนั9นแล้ว
สํา หรับ องค์ก ารสหประชาชาติ ได้มี การกําหนดความหมายแรงงานข้า มชาติ ใ น
อนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของบรรดาแรงงานข้ามชาติ และสมาชิ กในครอบครัวของเขา
เหล่านั9น ไว้ในมาตรา 2 หมายถึงบุคคลซึ งจะถูกว่าจ้างให้ทาํ งาน กําลังถูกว่าจ้าง หรื อเคยถูกว่าจ้าง
ทํางาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐทีตนไม่ได้เป็ นคนของชาติน9 นั จะเห็นได้วา่ ความหมายแรงงาน
ข้ามชาติของสหประชาชาติมีความหมายกว้างกว่าความหมายแรงงานข้ามชาติขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศมาก โดยรวมถึ งคนงาน 8 ประเภท ได้แก่ คนงานทีทํางานตามบริ เวณชายแดน
คนงานตามฤดูกาล ชาวเรื อ คนงานทีทํางานในสถานทีทํางานนอกประเทศ คนงานทีทํางานโยกย้าย
ไปมา คนงานทีทํางานตามโครงการ คนงานทีมีกิจการของตนเอง และคนงานทีได้รับการว่าจ้าง
พิเศษให้ไปทํางานในประเทศทีตนไม่ได้มีสัญชาติน9 นั อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่รวมถึงบุคคลทีเดินทาง
ข้ามประเทศเพือทํางานในฐานะทีเป็ นผูล้ งทุน (Investor) ผูล้ 9 ีภยั หรื อบุคคลทีไม่มีสัญชาติ (Refugees
Or Stateless Person) นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูฝ้ ึ กอบรม และผูท้ ีทํางานภายใต้การว่าจ้างขององค์การ
ระหว่างประเทศ
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กฤตยา อาชวนิ จกุล และคณะ (2548) กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติ คือ คนข้ามชาติ
(Transnational people) ซึงเป็ นบุคคลทีเดินทางข้ามพรมแดนจากประเทศหนึงไปยังอีกประเภทหนึง
และบุคคลไร้สัญชาติซึงจะกลายเป็ นประชากรต่างชาติในประเทศปลายทาง
ดังนั9นอาจสรุ ปนิยามความหมายของ แรงงานข้ามชาติอย่างกว้างๆ ได้วา่ เป็ นบุคคล
ทีข้ามพรมแดนจากประเทศหนึงเพือมาทํางานยังประเทศปลายทาง
9.2 ประเภทของแรงงานข้ ามชาติ
ในแง่ของกฎหมาย มีการจําแนกแรงงานข้ามชาติทีเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพือ
ทดแทนแรงงานทางเศรษฐกิจในประเทศแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อยดังนี9
1. แรงงานข้ามชาติทีจดทะเบียน หรื อเรี ยกว่า “กลุ่มผ่อนผัน” หมายถึง แรงงานทีจด
ทะเบียนเพือได้สิทธิ อาศัยอยูช่ วคราว
ั
(ทร. 38/1) และได้รับหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
จากกระทรวงมหาดไทยโดยเริ มทีหมายเลข 00 แรงงานเหล่านี9 จะต้องผ่านการตรวจสุ ขภาพก่อน จึง
จะขอใบอนุ ญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานได้ โดยได้รับหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ 3 ฉบับ
คือ ใบอนุญาตให้พาํ นักอาศัยชัวคราว (ทร. 38/1) บัตรประกันสุ ขภาพและใบอนุญาตทํางาน ตัวเลข
เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีอยูร่ วม 886,507 คน (สารสนเทศสุ ขภาพไทย, 2556)
2. แรงงานข้ามชาติทีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (Nationality Verification : NV) หรื อ
“กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ” ตั9งแต่ พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้วางมาตรการทีจะปรับสถานภาพของแรงงานทีเข้า
เมืองผิดกฎหมายมาเป็ นแรงงานถูกกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
จาก สปป.ลาวและกัมพูชา เริ มดําเนินการตั9งแต่ พ.ศ. 2547 โดยแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาวจะ
ได้รับหนังสื อเดินทางชัวคราว (temporary passport) ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศลาว ขณะที
แรงงานชาวกัมพูชาจะได้เอกสารรับรองตัวบุคคล (certification of identification) ออกโดย
กระทรวงแรงงานของกัมพูชา (สารสนเทศสุ ขภาพไทย, 2556) สําหรับแรงงานจากประเทศเมียนมาร์
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเริ มขึ9นใน พ.ศ. 2552 โดยระยะแรกมีข9 นั ตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้
เวลานาน แต่ปัจจุบนั รัฐบาลเมียนมาร์ ยินยอมเข้ามาตั9งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยรวม 5
จังหวัดคือ กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ และสุ ราษฎร์ ธานี แรงงานจาก
ประเทศเมี ย นมาร์ ที ผ่า นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ ล้ว จะได้เ อกสารการเดิ น ทาง และบัต รประจํา ตัว
ประชาชนออกโดยรัฐบาลเมียนมาร์ เมือแรงงานข้ามชาติผา่ นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เท่ากับว่า
เป็ นแรงงานที ถู ก กฎหมาย เจ้า หน้า ทีไม่ ส ามารถจับกุม หรื อส่ ง กลับ และสามารถเดิ นทางได้ท วั
ประเทศไทย นอกจากนี9ยงั สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ แต่ถา้ ต้องการเดินทางกลับเข้ามา
ประเทศไทย ต้องยืนคําร้องขอกับเจ้าหน้าทีกองตรวจคนเข้าเมืองหลังจากทีกลับออกไปแล้ว แต่
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แรงงานกลุ่ มนี9 ตอ้ งรายงานตัวต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน และสามารถขออนุ ญาต
ทํางานได้เพียง 4 ปี เท่านั9น (2 ปี 2 ครั9ง) โดยต้องกลับไปประเทศตนเองนาน 3 ปี จึงจะสามารถขอ
กลับเข้ามาทํางานในประเทศได้อีกครั9งหลังจากระยะเวลาทีได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งาน 4 ปี หมดลง
ตัวเลขของแรงงานกลุ่มนี9เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 มีอยูร่ วม 653,174 คน (สารสนเทศสุ ขภาพ
ไทย, 2556)
3. แรงงานข้ามชาติเข้าประเทศผ่านบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (Memorandum of
Understanding ะ MOU) ระหว่างรัฐบาลไทย – กัมพูชา, ไทย – เมียนมาร์ และไทย – สปป.ลาว ใน
พ.ศ. 2545 และ 2546 ได้จดั ทํา กรอบการทํา งานสํา หรั บ แรงงานข้า มชาติ ไ ร้ ฝีมื อที จะเข้า มาและ
ทํางานในประเทศไทยอย่าง “ถู กกฎหมาย” ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงนี9 แรงงานจะได้รับ สวัส ดิ การ
สังคม สิ ทธิ ในการได้รับการรักษาพยาบาล และสิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติทีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานกลุ่มนี9 ถูกเรี ยกว่าสั9นๆ ว่า “กลุ่มนําเข้า” โดยมี
ตัวเลขเมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีอยูร่ วม 100,507 คน (สารสนเทศสุ ขภาพไทย, 2556)
ตั9งแต่ พ.ศ. 2548 เริ มมีการนําเข้าแรงงานจากสปป.ลาวและกัมพูชาตามบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือ แต่แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ตอ้ งใช้เวลาถึง 7 ปี ในการปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลง
และเพิงเริ มมีแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ในพ.ศ. 2553 เช่ นเดี ยวกับแรงงานข้ามชาติทีผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติ แรงงานทีเข้ามาผ่านบันทึกข้อตกลงไม่สามารถขยายระยะเวลาการทํางานเกินกว่า 4
ปี ได้ (2 ปี 2 ครั9ง) และต้องคอย 3 ปี ก่อนทีจะสามารถขอกลับเข้ามาทํางานในประเทศได้อีกครั9ง
หลังจากระยะเวลาทีได้รับอนุญาตให้ทาํ งาน 4 ปี หมดลง
4. แรงงานข้ามชาติทีไม่ได้จดทะเบียน หมายถึงแรงงานทีทํางานโดยไม่มีใบอนุ ญาต
ไม่วา่ จะมีเอกสารการพํานักชัวคราว (ทร. 38/1) หรื อไม่ก็ตาม จํานวนแรงงานข้ามชาติใต้ดินนี9ไม่มี
ตัวเลขชัดเจน แรงงานเหล่ านี9 มกั อยู่ด้วยความหวาดระแวงทีจะถูกจับกุม ถูกข่มขู่และถู กส่ งกลับ
(องค์กรระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถิน, 2553)
9.3 การอพยพของแรงงานข้ ามชาติจากประเทศเมียนมาร์
การหลังไหลของแรงงานข้ามชาติ ที เกิ ดขึ9 นในประเทศไทย มี ผลมากจากปั จจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูทีทําให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศอยูเ่ ป็ นระยะ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเมียนมาร์ ปัจจัยผลักดันทีเกิดขึ9นคือ ประเทศเพือนบ้านยังมีการสู ้รบระหว่างรัฐบาลกับ
ชนกลุ่มน้อยจึงเป็ นแรงเสริ มทีสําคัญในการอพยพเข้าสู่ ประเทศไทยมากยิงขึ9นประการต่อมาเป็ นผล
พวงสํา คัญของการบริ ห ารประเทศอันยาวนานของรั ฐ บาลทหารเมี ย นมาร์ ส่ ง ผลให้เ กิ ด สภาพ
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เศรษฐกิ จทีตกตําในเมียนมาร์ ประชาชนจึงต้องการแสวงหางานในประเทศเพือนบ้านทีสามารถ
สร้างรายได้ดีกว่าการทํางานในประเทศ
ขณะที ปั จ จัย ดึ ง ดู ด ที สํ า คัญ ในการอพยพคื อ ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศที มี พ รมแดน
ติดต่อกันระหว่างไทย – เมียนมาร์ มีพรมแดนติดต่อกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตรจึงมีการข้ามพรมแดน
ไปมาระหว่างกันได้อย่างง่ า ยดาย อี กทั9ง ประวัติศาสตร์ ที ผ่า นมาก็มี ก ารติดต่ อสัม พันธ์ก ันตลอด
พรมแดนระหว่างประเทศทําให้ไม่สามารถควบคุ มการผ่านเข้าออกไปมาตามกฎหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิผลการทีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยจึงเป็ นสิ งทีสามารถทําได้
โดยง่าย (ชาญวิทย์ ทระเทพ และคณะ, 2554)
นอกจากนี9 ปั จจัยด้านแรงดึ งดู ดแรงงานจากประเทศเมีย นมาร์ เข้า สู่ ป ระเทศไทย
เกิ ดขึ9 นจากปั จจัยภายในประเทศเอง นันก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิ จและการเจริ ญเติบโตของ
โรงงานและภาคการผลิตอืนๆ ผูป้ ระกอบการหันมาจ้างแรงงานข้ามชาติมากขึ9นส่ วนหนึ งเกิ ดจาก
การไหลเวียนของแรงงานคนไทยทีละทิ9งภาคการเกษตรเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมและบริ การทําให้
แรงงานไทยยังมีโอกาสเลือกงานมากยิงขึ9น ด้วยเงือนไขดังกล่าว ทําให้ผูป้ ระกอบการไทยจึงต้อง
เผชิ ญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในสาขาธุ รกิ จก่อสร้าง (พิมพ์ชนก บุลยเลิศ,2551)
และอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเลและการประมง (พวงเพชร์ ธนสิ น, 2552) ทีมีความต้องการ
แรงงานเพิมขึ9นอย่างต่อเนือง เมืออุปสงค์ต่อแรงงานสู ง แต่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะคนงานไทย
ทําให้แรงงานจากประเทศเพือนบ้านอย่างเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีแรงงานจํานวนมากทียากจน
และต้องการหางานทํา แรงงานข้ามชาติจึงเป็ นแรงงานทดแทนสําคัญในภาคการเกษตรรวมถึงงานที
ต้องการแรงงานราคาถู ก สามารถอดทนต่ อสภาพการทํา งานที ยาก (Difficult) เสี ยงอันตราย
(Dangerous) และสกปรก (Dirty) ได้ดี (วรางคณา อิมอุดม และคณะ, 2554) และหากมองปั จจัย
โครงสร้ างประชากรแล้วพบว่า ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) ซึ งมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ9 น เป็ นสัดส่ วนร้อยละ10 หรื ออายุ 65 ปี ขึ9นไปเกิ นร้ อยละ 7 ของจํานวน
ประชากรทั9งหมด) ทีกําลังจะกลายเป็ นสังคมสู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society ซึ งมีสัดส่ วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ9 นไปเพิ มขึ9 นเป็ นร้ อยละ 20 หรื ออายุ 65 ปี ขึ9 นไปเพิมเป็ นร้ อยละ 14)
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2555 พบว่าโลกมีประชากรจํานวน 7,058
ล้านคน มีผสู ้ ู งอายุ 65 ปี ขึ9นไปถึง 565 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 8 ในขณะทีผูส้ ู งอายุไทยมีอายุ 65 ปี ขึ9น
ไปสู งถึงร้อยละ 12.59 ซึ งมากทีสุ ดในประเทศอาเซี ยน (เนชันนิ วส์ , 2555) จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติพบ แรงงานผูส้ ู งอายุเพิมขึ9 นทุกปี โดยใน พ.ศ. 2554 พบว่ามีผูส้ ู งอายุที
ทํางานอยู่ 3.2 ล้านคน จากผูส้ ู งอายุท9 งั หมด 8.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 38.6 ซึ งในจํานวนดังกล่าว
เป็ นแรงงานนอกระบบถึงร้อยละ 90.3 ซึ งอาชีพของผูส้ ู งอายุนอกระบบส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที
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มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 67.0 รองลงมา พนักงานบริ การและพนักงานขายใน
ร้านค้าร้อยละ 19.9 และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความสามารถและทางฝี มือและธุ รกิจการค้าร้อยละ 6.8
(สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2555) แรงงานผูส้ ู งอายุทีทํางานอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจจะมีปริ มาณเพิมขึ9น
แต่แรงงานดังกล่ าวเป็ นแรงานทีมีฝีมือและทักษะทําให้งานชนิ ดทีขาดทักษะหรื อต้องการฝี มือตํา
ยังคงไม่ได้รับการทดแทนในเชิงโครงสร้างประชากรด้านผูส้ ู งอายุ ขณะเดียวกันอัตราเจริ ญพันธุ์รวม
(Total Fertility Rate) ของผูห้ ญิงไทยในขณะนี9 ลดลงเหลือเพียง 1.5 หมายถึงผูห้ ญิงไทย 1 คนมีบุตร
เฉลีย 1.5 คนซึงไม่เพียงพอทีจะทดแทนจํานวนประชากรทีต้องการ 2.1 คนการเปลียนแปลงนี9ทาํ ให้
สัดส่ วนประชากรวัยทํางานลดลงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (ชาญวิทย์ ทระเทพ
และคณะ, 2554)
9.4 แรงงานข้ ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ถือเป็ นแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีใหญ่ทีสุ ดและมีอยูม่ ากทีสุ ดใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใน พ.ศ. 2547 หลังจากทีคณะรัฐมนตรี มีประกาศให้ประชากรจากสามประเทศ
คือเมีย นมาร์ ลาว และกัม พูช าทีเข้า มาพักพิง และประกอบอาชี พ ในประเทศไทยมาขึ9นทะเบี ย น
แรงงานกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่มาขึ9น
ทะเบียนแสดงตนถึง 76,952 คน แต่มีการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2547 ให้แก่แรงงานข้ามชาติทีมาจาก
เมียนมาร์ เข้ามาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ 48,619 คนในบรรดาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์
พบว่าร้อยละ 99 เป็ นชาวไทใหญ่ขณะทีตัวเลขทีประมาณการโดย SHRF (Shan Human Right
Foundation) and SWAN (Shan Woman Action Network) เสนอว่าน่าจะอยูท่ ี 150,000 – 200,000
คนโดยคิดจากฐานทีว่าแรงงานทีเข้ามามีถินพํานักในประเทศไทยหลังวันที 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2547
นั9นไม่ได้รับอนุ ญาตให้ข9 ึ นทะเบียน หากรวมตัวเลขของแรงงานทีทะลักเข้ามาทุกปี แต่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ข9 ึนทะเบียนทําให้ตวั เลขทีแท้จริ งอาจเป็ นสามเท่าของตัวเลขจดทะเบียน (อัมพร จิรัฐติกร,
2556: 1)
ทั9งนี9 ปั จจัยสําคัญที ดึ งดู ดสําหรั บแรงงานไทใหญ่ จากรั ฐฉานประเทศเมี ยนมาร์ ก็คื อ
สถานะของเมื องเชี ย งใหม่ ทีเป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับ สองของประเทศมี พลเมื องอยู่เกิ นกว่าล้านคน
เชี ยงใหม่จึงเป็ นเมืองทีมีพลวัตรทางเศรษฐกิ จทีเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้มีความต้องการ
แรงงานทั9งภาคเกษตรภาคก่อสร้างและภาคบริ การเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี9 จงั หวัดเชียงใหม่ยงั มี
พรมแดนติดกับรัฐฉานในประเทศเมียนมาร์ ทาํ ให้การเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาขายแรงงานทําได้
ง่ายนอกจากนี9สาํ หรับชาวไทใหญ่แล้วภาษาและวัฒนธรรมทีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันระหว่างชาวไท
ใหญ่กบั คนเมืองภูมิประเทศและภูมิอากาศทีคล้ายคลึงกันทําให้ชาวไทใหญ่รู้สึกว่าสามารถปรับตัว
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กับสังคมเชี ยงใหม่ได้ไม่ยากเครื อข่ายของแรงงานชาวไทใหญ่ทีเพิมขึ9นจากการอพยพเข้ามาอย่าง
ต่อเนืองตลอดช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่านมาก็ยิงทําให้การอพยพเข้ามาขายแรงงานของชาวไทใหญ่ใน
จังหวัดเชียงใหม่เพิมขึ9นจนทําให้ทุกวันนี9ประมาณได้วา่ ในจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานชาวไทใหญ่เข้า
มาพํานักอาศัยและทํางานอยูม่ ากถึง 200,000 คน
9.5 นโยบายเรื องการจดทะเบียนแรงงานข้ ามชาติของรัฐไทย
นโยบายของรัฐไทยในเรื องการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทาํ งานและขั9นตอนวิธีการ
จดทะเบียนแรงงานมีการเปลียนแปลงมาตลอดก่อน พ.ศ. 2515 แรงงานข้ามชาติสามารถทํางานได้
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตต่อมาใน พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที 322/2515 ให้แรงงานข้าม
ชาติทีจะทํางานต้องขออนุญาตกรมแรงงานในปี พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติการทํางานคนต่างด้าว
ระบุอาชีพสงวนสําหรับคนไทย 36 อาชีพซึ งรวมถึงอาชีพกรรมกรใช้แรงงานต่อมาใน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองผ่อนผันให้ผหู ้ ลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายทํางานได้ชวคราว
ั
หลังจากเหตุการณ์จลาจลทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ พ.ศ. 2531 ประกอบกับ
เศรษฐกิ จในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างและประมงมีความต้องการแรงงานระดับล่าง
เป็ นจํานวนมากทําให้แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ เริ มลักลอบหลังไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็ น
จํานวนนับแสนภาคธุรกิจเอกชนจึงเรี ยกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติได้ทาํ ให้
ในทีสุ ดรัฐบาลได้หนั มาใช้นโยบายยืดหยุน่ ขึ9นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เปิ ดนโยบาย “ผ่อนผัน” ให้บุคคลทีมีสถานะเป็ นผูห้ ลบหนี เข้าเมืองผิด
กฎหมายสามารถทํางานได้ในลักษณะชัวคราวตามเงือนไขทีรัฐกําหนดในครั9งแรกเกิ ดขึ9นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติเฉพาะผูพ้ ลัดถินสัญชาติ
เมียนมาร์ หรื อผูห้ ลบหนี เข้าเมืองจากเมียนมาร์ ทีมีถินทีอยู่ถาวรในประเทศไทยได้ชวคราวเท่
ั
านั9น
และอนุ ญาตให้จา้ งได้เฉพาะในเขต 9 จังหวัดชายแดนทีมีแรงงานต่างชาติลกั ลอบเข้ามาทํางานอยู่
ก่อนแล้ว และต่อมามีการขยายสัญชาติของแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี อนุญาตให้มีการผ่อนผันจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือนบ้าน 3 ประเทศคือเมียนมาร์ กมั พูชาและลาวโดยพื9นที
จังหวัดทีอนุญาตจะเปลียนแปลงเป็ นครั9งๆ ไปและในครั9งนี9มีการวางแนวทางการปฏิบตั ิการอนุญาต
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเป็ นรายปี นับตั9งแต่ พ.ศ. 2539 ให้ทาํ งานได้ใน 43 จังหวัด
36 ประเภท (กฤตยา, 2548: 131)
หลังปี พ.ศ. 2539 นโยบายของรัฐมีการปรับและประกาศใช้หลายครั9งนันคือ มติครม.
เดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ผ่อนผันจ้างแรงงานข้ามชาติทีเข้าเมืองผิดกฎหมายต่อ 1 ปี มติครม. เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2542 ผ่อนผันจ้างแรงงาน 18 กิจการใน 37 จังหวัด มติครม. เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2543
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คงพื9นทีกิจการจํานวนเหมือนเดิม มติครม. เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2544 มีการผ่อนผันให้ข9 ึนทะเบียนได้
ทุ ก จัง หวัดทุ ก ประเภทกิ จการที กํา หนดโดยแรงงานสามารถขึ9 นทะเบี ย นเองได้ มติ ค รม. เดื อ น
สิ งหาคม 2545 อนุญาตให้ต่อใบอนุ ญาตทํางานเท่านั9นโดยให้คงจํานวนเดิมแต่ไม่อนุ ญาตให้จด
ทะเบียนเพิม มติครม. เดือนสิ งหาคม 2546 ผ่อนผันเหมือนเช่น พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547-2548 มีการปรับเปลียนครั9งใหญ่โดยรัฐบาลได้มีนโยบายการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวทั9งระบบโดยมีเป้ าหมายสําคัญเพือให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายโดย
กําหนดยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวทั9งระบบ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว 2) การกําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว 3) การสกัดกั9นแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางาน 4) การปราบปรามจับกุมดําเนิ นคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 5)
การผลักดันและส่ งกลับแรงงานต่างด้าว 6) การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว 7) การ
ติดตามประมวลผล (กฤตยา, ƒ„‡ˆ)
มาตรการดําเนิ นการเพือนําไปสู่ เป้ าหมายการใช้แรงงานต่างด้าวโดยถู กกฎหมายได้
กําหนดให้มีการดําเนินการเป็ น 2 ระยะคือ (กฤตยา, ƒ„‡ˆ) ระยะทีหนึงเป็ นการผ่อนผันให้แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาทุกคนทีอยูใ่ นประเทศไทยมารายงานตัว
จัดทําทะเบียนประวัติและกําหนดรหัสประจําตัวบุคคลซึ งไม่มีสัญชาติไทยและขออนุ ญาตทํางาน
ระยะทีสองเป็ นการปรับเปลียนสถานะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีมารายงานตัวและจัดทํา
ทะเบียนประวัติแล้วในระยะทีหนึ งให้เป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยมีมาตรการดังนี9
1) เจรจากับประเทศคู่ภาคี (ประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา) เพือให้ดาํ เนินการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการจ้างแรงงาน(MOU) ตามทีรัฐบาลไทยได้ทาํ
ข้อตกลงไว้ 2) การปรับเปลียนสถานะให้เป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกกฎหมายเพือให้ประเทศเมียนมาร์
ลาวและกัมพูชาดําเนินการพิสูจน์และรับรองสถานะคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีอยูร่ ะหว่างรอการ
ส่ งกลับโดยการออกหนังสื อเดิ นทาง (passport) เว้นแต่ประเทศต้นทางไม่สามารถออกหนังสื อ
เดิ นทางได้ใ ห้ใ ช้เอกสารรั บ รองบุ ค คลโดยประเทศต้น ทางแทนหนัง สื อเดิ นทางและกระทรวง
ต่างประเทศหรื อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองออกวีซ่าให้อยูใ่ นราชอาณาจักรโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
การทํางานเป็ นกรรมกร 3) การอนุญาตให้คนต่างด้าวทีปรับเปลียนสถานะเป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายคนต่างด้าวทีได้รับการปรับเปลียนสถานะและได้รับวีซ่าเพือการทํางานให้ขออนุญาต
ทํางานกับนายจ้างตามจํานวนทีได้รับอนุ ญาตให้จา้ งแรงงานต่างด้าวได้(ตามโควตา) 4) การเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการจ้างแรงงานต่างด้าว (Levy) เพือให้นายจ้างซึ งเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการใช้
แรงงานต่ า งด้า วมี ค วามรั บ ผิดชอบค่ า ใช้จ่า ยที เกิ ดจากแรงงานต่ า งด้า วเข้า มาใช้สิ งอํา นวยความ
สะดวกพื9 นฐาน(Infrastructure) และสิ งสาธารณู ป โภคต่ างๆเช่ นเดี ยวกับ ประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ
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มาเลเซี ยจึงควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว (Levy) จากนายจ้าง 5) การอนุญาตให้
มาทํางานแบบมาเช้า – กลับเย็นซึ งถือเป็ นการเดินทางเข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะ
บริ เวณพื9นทีชายแดนเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่ วยงานทีเกี ยวข้องเจรจาร่ วมกับ
ประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาเพือกําหนดเอกสารการเข้าเมืองและแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน
ต่อไป (6) การอนุ ญาตให้เข้ามาทํางานตามฤดู กาลซึ งถื อเป็ นการเข้า มาทํางานโดยถู กต้องตาม
กฎหมายในภาคเกษตรกรรมเช่ น สวนส้ม ไร่ ออ้ ย ฯลฯ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่ วยงานทีเกี ยวข้องเจรจาร่ วมกับประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาเพือกําหนดเอกสารการเข้า
เมืองและแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกันต่อไป (กฤตยา, ƒ„‡ˆ)
ในวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบให้บริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวดังนี9 แรงงานต่างด้าวทั9งหมดทีมีอยูใ่ นประเทศไทยทั9งทีจดทะเบียนไว้แล้วเดิมอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและทีลักลอบเข้าเมืองจะต้องมาจดทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องทั9งหมดเพือทีจะทํา
ให้ภาครัฐสามารถทราบถึงจํานวนของแรงงานต่างด้าวทีอยูใ่ นประเทศไทยให้ตรงตามความเป็ นจริ ง
ให้มากทีสุ ดโดยแรงงานต่างด้าวทีมาจดทะเบียนในครั9งนี9 จะเป็ นผูท้ ีมีสถานะเป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างรอ
ส่ งกลับเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้มีการจัดวางรู ปแบบใหม่ของการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติมีการขึ9นทะเบียนทั9งตัวแรงงานและครอบครัวรวมทั9งนายจ้างด้วยดังนี9 1) แรงงานที
มีนายจ้างพามารายงานตัวให้ข9 ึนทะเบียนตามทะเบียนบ้านของนายจ้าง 2) ส่ วนแรงงานข้ามชาติทีไม่
มีนายจ้างพามารายงานตัวหรื อทํางานรับจ้างรายวันไม่มีงานประจําสามารถขึ9นทะเบียนได้ดว้ ยตัวเอง
3) นายจ้างทียังไม่ได้จา้ งแรงงานหรื อเคยจ้างแต่จาํ นวนไม่พอสามารถมาขึ9นทะเบียนแจ้งความจํานง
ว่าต้องการจ้างแรงงานในกิ จการอะไรเป็ นจํานวนเท่าใดจากประเทศใดใน 3 ประเทศนี9 หรื อจะไม่
ระบุประเทศก็ได้ในส่ วนของการขึ9นทะเบียนแรงงานให้รวม “ผูต้ ิดตาม” ด้วยแบ่งเป็ น 3 ขั9นตอนคือ
ขั9นทีหนึง เปิ ดให้มีการขึ9นทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยให้แรงงานและผูต้ ิดตามมา
รายงานตัวทีเขตหรื อทีอําเภอทัวประเทศเพือขึ9นทะเบียนรับหมายเลขประจําตัวบุคคลซึ งไม่มีสัญชาติ
หรื อ ทร.38/1 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายผูม้ ารายงานตัวจะได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ นประเทศไทยได้ 1 ปี
ขั9นทีสอง ทุกคนทีต้องการทํางานให้ไปตรวจร่ างกายเสี ยค่าใช้จ่ายในการตรวจ 600 บาทและต้องจ่าย
ค่าประกันสุ ขภาพอีกคนละ 1,300 บาท ขั9นทีสาม คือการขอใบอนุ ญาตทํางานมีค่าใช้จ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียม 100 บาทและค่าใบอนุญาตทํางาน 1,800 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั9งหมด 3,800 บาทผล
ปรากฏว่ามีนายจ้างมาขึ9นทะเบียนจํานวน 248,746 คนแจ้งความจํานงว่าต้องการจ้างแรงงานรวม
1,598,752 คนในส่ วนของแรงงานข้ามชาติมีผูม้ ารายงานตัวสู งถึง 1,284,920 คน แต่มีผูม้ าถ่ายรู ป
และพิมพ์ลายนิ9 วมือเพียง 1,122,192 คน (จํานวนทีหายไปนี9 คาดว่าเป็ นแรงงานทีอยู่ในกิ จการ
ประมง) หักจากผูส้ ู งอายุและผูต้ ิดตามอืนเหลือจํานวนผูอ้ ยู่ในกําลังแรงงาน1,019,110 คน แต่จาก
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ข้อมูลวันที 31 พฤษภาคม 2548 มีแรงงานข้ามชาติผา่ นการตรวจร่ างกายและไปขอใบอนุญาตทํางาน
รวม 847,630 คน (คิดเป็ น 83% ของกําลังแรงงานทั9งหมดทีมาจดทะเบียน) ทีเหลือ 171,480 คนคือผู ้
ทียังไม่มาขอใบอนุญาต (กฤตยา, 2548: 132)
อย่างไรก็ดีวนั ที 20 ธันวาคม 2548 ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติปรับระบบการจ้าง
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาใหม่อีกครั9งหนึ งโดยในสาระสําคัญของมติดงั กล่าว
เปิ ดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติทีมี “บัตรประจําตัวบุคคลซึ งไม่มีสัญชาติไทย” หรื อ ท.ร. 38/1
สามารถขอใบอนุญาตทํางานได้โดยให้นายจ้างประกันตัวจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองเพือทํางาน
ได้ไม่เกิน 1 ปี โดยเสี ยค่าประกันตัวจํานวน 10,000 บาทและต้องผ่านการตรวจร่ างกายจากเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขโดยเสี ยค่าตรวจค่าประกันสุ ขภาพและค่าธรรมเนี ยมขอใบอนุ ญาตทํางานต่อเวลา 1ปี
รวม 3,800 บาทตามกฎเกณฑ์ทีประกาศไปแล้วก่ อนหน้านี9 ส่วนแรงงานข้ามชาติทีไม่มี บตั ร
ประจําตัวบุคคลซึงไม่มีสัญชาติไทยหรื อ ท.ร. 38/1 ให้นายจ้างเสี ยค่าประกันตัวจํานวน 50,000 บาท
และขั9นตอนและค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่ นเดียวกับทีกล่าวข้างต้นทั9งนี9 แต่ละจังหวัดจะได้ต9 งั ศูนย์บริ การ
เบ็ดเสร็ จ (one stop service) เพือจัดการทุกขั9นตอนในบริ เวณเดียวกันให้เสร็ จสิ9 น (สํานักงานบริ หาร
แรงงานต่างด้าว, 2548) จากปั ญหาค่าประกันตัวทีค่อนข้างสู งทําให้มีแรงงานข้ามชาติมารายงานตัว
เป็ นจํานวนทีน้อยมากจึงได้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ หารแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง
(กบร.) ซึ งทีประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตฯได้อีก 1 ปี ถึงวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ
เมือพิจารณาจากข้อเท็จจริ งและเหตุผลหลายด้านประกอบกันแล้วเห็นว่าไม่ควรเก็บค่าประกันตัว แต่
ทั9ง สองกรณี ย งั ต้องนํา เสนอคณะรั ฐมนตรี เพือขอความเห็ นชอบ แต่ ไ ม่ อนุ ญาตให้มี ก ารเปลี ยน
นายจ้างและถ้าไม่ได้ขออนุญาตในช่วงทีกําหนดก็จะถูกจับกุม
พ.ศ. 2548 ให้ผูจ้ ดทะเบียนแรงงานต้องเป็ นผูท้ ีเคยจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2547 เท่านั9น
การเปลียนแปลงทีสําคัญในปี นี9 คือ 1) กระทรวงศึกษาธิ การออกระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักเรี ยนให้ลูกของแรงงานข้ามชาติเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐได้เช่ นเดี ยวกับเด็กไทย 2) มี
กระบวนการเปิ ดให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศลาวและกัมพูชาได้ดาํ เนิ นการพิสูจน์สัญชาติเพือ
ปรับสถานะจากแรงงานข้ามชาติทีเข้าเมืองผิดกฎหมายไปสู่ การมีสถานะเป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 3) มีการดําเนินการในจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาและสถานะสิ ทธิ บุคคลซึ งมี
เป้าหมายทีจะจัดการในเรื องการไร้สถานะบุคคลของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย (กฤตยา, ƒ„‡ˆ)
พ.ศ. 2549 เปิ ดให้มีการจดทะเบียนแรงงานเพิมเติมจากผูท้ ีมี ทร. 38/1 แต่ไม่มีเอกสาร
การจ้างงานและผูท้ ีไม่มี ทร.38/1 ในลักษณะประกันตนซึ งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
อย่างกว้างขวางทําให้ในทีสุ ดก็ยกเลิกการจ่ายเงินประกันตนไปในปี นี9 มีการขยายการประกันสุ ขภาพ
ไปยังครอบครัวและผูต้ ิดตามของแรงงานข้ามชาติตามความสมัครใจ พ.ศ. 2550 มีการเปลียนแปลง
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ดังนี9 1) ให้ผจู ้ ดทะเบียนแรงงานต้องเป็ นผูท้ ีเคยจดทะเบียนต่อเนืองตั9งแต่ปีพ.ศ. 2547 หรื อพ.ศ. 2549
เท่านั9น 2) มีการยกเลิกการรายงานผลการตรวจการตั9งครรภ์แต่ให้การตรวจการตั9งครรภ์เป็ นไปตาม
กระบวนการวินิจฉัยเพือหลีกเลียงการเอกซ์เรย์ปอดและการกินยาป้ องกันโรคเท้าช้างทีอาจส่ งผลต่อ
ทารกในครรภ์ 3) มีมติ ครม. เปิ ดให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นกรณี พิเศษในพื9นทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส สตูล และจังหวัดสงขลาในเขตอําเภอจะนะ
นาทวี สะบ้าย้อย และเทพาซึ งแรงงานข้ามชาติตอ้ งทํางานเฉพาะในพื9นทีทีได้รับอนุ ญาตเท่านั9น
4) ในส่ วนของผูต้ ิดตามนั9นยุติการอนุ ญาตให้ผูต้ ิดตามอาศัยอยู่ในประเทศไทยยกเว้นบุตรทีเป็ น
ผูต้ ิดตามแรงงานข้ามชาติทีจดทะเบียนมาตั9งแต่ปี พ.ศ. 2547 5) เริ มมีการรับแรงงานข้ามชาติทีเข้า
เมืองถูกกฎหมายตาม MOU ระหว่างไทย – ลาว และไทย – กัมพูชา จํานวนประเทศละ 10,000 คน
และมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราหนังสื อเดินทางให้เหลือ 500 บาท
พ.ศ. 2551 มีการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่อาศัยและทํางานได้เป็ นการ
ชัวคราวโดยมีระยะเวลาในการผ่อนผันเพิมขึ9นเป็ น 2 ปี คือสิ9 นสุ ด พ.ศ. 2553 สําหรับแรงงานชาว
กัมพูชาได้กาํ หนดให้การพิสูจน์สัญชาติสิ9นสุ ดในเดื อนธันวาคมของ พ.ศ. 2551 แต่ในส่ วนของ
แรงงานลาวยังต่อเนืองถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 การเปลียนแปลงอีกด้านทีสําคัญคือแนวปฏิบตั ิ
ด้านการประกันสุ ขภาพได้เปิ ดกว้างให้กบั แรงงานข้ามชาติและครอบครัวทีไม่มีเอกสารใดๆ เลย
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้มากขึ9นโดยให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาตามความเหมาะสมในปี นี9 มีการ
ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ฉบับใหม่และมีผลบังคับใช้ใน
การควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวมาตราทีเกี ยวข้องการจ้างแรงงานต่างชาติในพระราชบัญญัติ
การทํางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทีเกียวข้องกับแรงงานจาก 3 ประเทศคือเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว
คือมาตรา 13 ซึงหมายถึงกลุ่มคนต่างๆดังต่อไปนี9 1) คนต่างชาติทีรอการเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย
การเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชี พ ณ ทีแห่ งใดแทนการเนรเทศ 2) กลุ่มคน
ต่างชาติทีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุ ญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวเพือรอการส่ งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองซึ งหมายถึงกลุ่มแรงงานจาก 3 ประเทศคือเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวกลุ่มนี9 ได้มีการขึ9น
ทะเบียนรับเลขประจําตัว 13 หลักขึ9นต้นด้วยเลข “00” ตั9งแต่ พ.ศ. 2547 3) ชนกลุ่มน้อยทีรอลง
รายการสัญชาติไทยหรื อรอพิสูจน์สัญชาติไทยงานตามมาตรา 13 (2) ซึ งสํานักบริ หารการทะเบียน
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทําทะเบียนบุคคลไว้แล้วคือตั9งแต่ พ.ศ. 2547 ที
รัฐบาลประกาศให้มีข9 นั ตอนกําหนดให้แรงงานข้ามชาติและผูต้ ิดตามต้องไปขึ9นทะเบียนบุคคลรับ
เลข 13 หลักทีขึ9นต้นสองหลักแรกด้วยเลข “00” ทําให้เกิดฐานข้อมูลรายบุคคลของแรงงานข้ามชาติ
ขึ9นโดยตัวเลขล่าสุ ดเมือเดือนกรกฎาคม 2551 มีอยูร่ วม 1,633,874 คนจังหวัดทีมีแรงงานข้ามชาติ
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จาก 3 ประเทศเพือนบ้านอาศัยอยูม่ ากทีสุ ด 5 ลําดับแรกคือกรุ งเทพฯ สมุทรสาคร ตาก เชียงใหม่
และชลบุรี (กฤตยาและกุลภา, 2552)
9.6 การพิสูจน์ สัญชาติ
หลังจาก พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมารัฐบาลไทยได้เริ มดําเนินนโยบายในการพิสูจน์สัญชาติ
ซึ งเป็ นนโยบายทีกําหนดให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชาทีทํางานอยู่ใน
ประเทศไทยทุกคนต้องเข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพือเปลียนสถานะสถานภาพจากผูห้ ลบหนี
เข้า เมืองเป็ นสถานะสถานภาพแรงงานที ถู กกฎหมายแรงงานต่ างด้า วเหล่ านี9 ส ามารถทํางานใน
ประเทศไทยและได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับแรงงานไทย
ใน พ.ศ. 2550 เริ มมีการรับแรงงานข้ามชาติทีเข้าเมืองถูกกฎหมายตาม MOU ระหว่าง
ไทย – ลาว และไทย – กัมพูชา จํานวนประเทศละ 10,000 คนและเริ มกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
อย่างจริ งจังแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวทีจะเข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
จะต้องมีหลักฐานดังนี9 ใบทร.38/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ ) ใบอนุญาตทํางาน (บัตรสี
ชมพู ) ทียังไม่หมดอายุ แรงงานเมียนมาร์ทีจะพิสูจน์สัญชาติได้ตอ้ งเป็ นกลุ่มทีมาจดทะเบียนและมา
ขอใบอนุญาตทํางานตามมติครม. วันที 18 ธันวาคม 2550 จะต้องเป็ นแรงงานทีมีนายจ้างอยูแ่ ล้ว
จากสถิติเมือเดือนมีนาคม 2559 พบว่ามีแรงงานข้ามชาติทีได้รับใบอนุ ญาตทํางาน
คงเหลือทัวราชอาณาจักรทั9งสิ9 น 1,548,810 คน ในจังหวัดเชียงใหม่มีขา้ มชาติท9 งั สิ9 น 99,784 คน ใน
จํานวนนี9มีแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ ทีได้รับการพิสูจน์สัญชาติเดิมทั9งสิ9 น 81,373 คน นําเข้า
ตาม MOU ทั9งสิ9 น 216 คน (สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2559)
10. นโยบายด้ านการจัดการศึกษาสํ าหรับแรงงานข้ ามชาติของกศน.
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา่ “ศักดิ•ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครอง” มาตรา 43 บัญญัติวา่ “บุคคลย่อม
มีสิทธิ เสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั9นพื9นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทัวถึ ง และมี คุณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ย” สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)ในมาตรา 10 พ.ศ. 2545 มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกคนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยรวมถึง “บุคคลทีไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรื อไม่มีสัญชาติไทย” สามารถเข้าเรี ยนได้โดยไม่จาํ กัดระดับประเภท ให้
จัด สรรงบประมาณเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ให้ ก ับ สถานศึ ก ษาในอัต ราเดี ย วกับ คนไทย และ
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พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 6
กําหนดให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยึดหลักสําคัญ
ประการหนึงคือ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางทัวถึง เป็ นธรรม
และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชี วิตของประชาชนจากกฎหมายทีเกี ยวข้องกับ “บุคคลทีไม่มี
หลักฐานทะเบี ยนราษฎรหรื อไม่มีสัญชาติ ไทย” กระทรวงศึกษาธิ การมอบหมายให้สํานักงาน
ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษทําหน้าทีขับเคลือนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ โดยดําเนิ นการร่ วมกับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรหน่วยงานภาคเอกชนและเครื อข่ายพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั9นพื9นฐาน ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั9นพื9นฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย จาก
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ สํานักงานกศน. พบว่า ในภาคเรี ยนที 2/2558 แรงงานข้ามชาติทีเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายพิเศษเข้ารับการศึกษานอกระบบทัวประเทศทั9งสิ9 น 2,223 คน ในจํานวนนี9มีผูก้ าํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา 1,239 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 558 คน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 426 คน (สํานักงานกศน., ระบบสารสนเทศ, 2559)
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ เป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะการสอนเสริ มในรายวิชาสุ ขศึกษา ให้แก่นกั ศึกษา
ซึ งเป็ นแรงงานข้ามชาติ ทีกําลังศึกษาในระดับการศึกษาขั9นพื9นฐาน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานกศน. ประจําปี งบประมาณ 2559 ดังนี9 ปรัชญาของกศน.
ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและปรัชญาคิดเป็ น วิสัยทัศน์คือ กศน. ร่ วมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กบั คนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทัวถึง และมีคุณภาพ พันธกิ จทีเกียวข้องมีดงั นี9
1) จัดและส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพือสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ 2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายและชุมชนในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) ส่ งเสริ มและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมาใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาหลักสู ตร รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื อและนวัตกรรม การ
วัดและประเมินผลในทุกรู ปแบบ
เป้ าหมายของการศึกษานี9 สอดคล้องกับเป้ าหมายของการดําเนิ นงานของสํานักงานกศน.
ดังนี9 ข้อที 1 ประชาชนผูด้ อ้ ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาใน
รู ปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั9นพื9นฐานทีมีคุณภาพอย่างทัวถึงและเท่าเทียม ข้อที 2
ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายพิ เศษได้รับ โอกาสทางการศึ ก ษาในรู ป แบบการศึ ก ษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัยทีเป็ นไปตามสภาพ ปั ญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม ข้อที 3 ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการขับเคลือนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปรัชญาคิดเป็ น อาทิ หมู่บา้ นตามรอยพระยุคลบาท หมู่บา้ นแห่ งการอ่าน บ้านหนังสื อชุมชน แหล่ง
การเรี ยนรู ้ชุมชน ข้อที 4 ประชาชนได้รับการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เพือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยมี กศน.ตําบล ศูนย์การเรี ยนชุมชน และ
แหล่งการเรี ยนรู ้อืนในชุ มชนเป็ นกลไกในการจัดการเรี ยนรู ้ ข้อที 5 ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรี ยนรู ้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีเหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์ ข้อที 6 ชุมชนมีการจัดการความรู ้ของชุมชน เพือพัฒนา
ไปสู่ ความมันคงและยังยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ งแวดล้อม ข้อที
7 ชุมชนและทุกภาคส่ วน ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการจัด ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อที 8 หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและนําสื อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มาใช้ในการเพิมโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการดํา เนิ น งานของการศึ ก ษานี9 สอดคล้อ งกับ ตัว ชี9 วัด ที 2 จํา นวนของคนไทย
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (กลุ่มเป้าหมายทัวไป กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มคนไทยทัวไป เป็ นต้น) ทีเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ /ได้รับ บริ การกิ จกรรมการศึก ษาต่อเนื อง และการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ที
สอดคล้องกับสภาพ ปั ญหา และความต้องการ ตัวชี9 วดั ที 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนและผูร้ ับบริ การทีมี
ผลสัมฤทธิ•ตามจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ของแต่ละหลักสู ตร/กิจกรรม ตัวชี9 วดั ที 5 ร้อยละของชุมชนทีมี
การจัดการความรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้อนั เป็ นผลเนื องจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี9 วดั ที 10 จํานวนองค์กรภาคส่ วนต่างๆ ทั9งในและต่างประเทศ
ทีร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี9 วดั ที
11 จํานวน/ประเภทของสื อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาทีมีการจัดทํา /พัฒนาและนําไปใช้เพือ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน/ผูร้ ับบริ การการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี9 วดั ที
12 จํานวนนักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัวไปทีเข้าถึงบริ การความรู ้นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื อสาร
การวิจยั นี9มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการดําเนินของการสํานักงานกศน. ภายใต้
กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวติ โดยใช้กศน.ตําบลเป็ นฐานแบบมีส่วนร่ วม ดังนี9
ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนา กศน.ตํา บลให้เป็ นกลไกการขับ เคลื อนการจัดการศึกษาและ
ส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษาเพือสร้างและกระจายโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตใน
ชุมชน โดยมีจุดเน้นในการดําเนินงานดังนี9 ข้อที 1.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย กศน.ตําบล/แขวง
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โดยเน้นการประสานเชือมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน และภาคีเครื อข่ายอืน ทีดําเนินการใน
รู ปแบบคณะกรรมการ เพือการทํางานร่ วมกัน การส่ งต่อผูเ้ รี ยน และการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ ในอันทีจะเสริ มสร้างสมรรถนะสําหรับการให้บริ การทางการศึกษาทีสนองตอบต่อ
ความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และข้อที 1.3 พัฒนากระบวนการดําเนินงานใน กศน.
ตําบล โดยให้ความสําคัญกับการใช้วงจรคุณภาพเดมมิง (PDCA) เพือการวางแผน การปฏิบตั ิงาน
การติดตามประเมินผล และการนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนือง
ยุทธศาสตร์ ที 2 ลดความเหลือมลํ9า สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี
จุดเน้นการดําเนิ นงานทีสอดคล้องดังนี9 ข้อที 2.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย “ปรับวิธีเรี ยน เปลียนวิธีจดั การเรี ยนรู ้” โดยการ
พัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาสื อ การพัฒนาสื อเทคโนโลยีเพือการศึกษา การพัฒนาระบบ ICT การ
พัฒนาบุคลากรผูเ้ กียวข้อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินเทียบระดับการศึกษาการพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอน
ผลการเรี ยน และให้ความสําคัญกับการวิจยั เพือการพัฒนางานในรู ปแบบต่างๆ ข้อที 2.4 ใช้สือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื อสารทีทันสมัยและเหมาะสมเป็ นเครื องมือในการ
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจัดการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้ม
เติมเต็มความรู ้) ETV วิทยุกระจายเสี ยง Social Media ในรู ปแบบต่างๆ Application บน Smart
Phoneสื อ Off line ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการสร้างองค์ความรู ้ทีหลากหลาย มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับความจําเป็ นและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ ที 4 จัดการศึกษาเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
จุดเน้นการดําเนิ นงานทีสอดคล้องดังนี9 ข้อที 4.4 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาคุณภาพชี วิตใน
ชุมชนในรู ปแบบกลุ่มสนใจในเรื องต่างๆ อาทิ การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพอนามัย ความรู ้
เรื องภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ความสามัคคีปรองดอง ความพอเพียง ข้อที 4.6
ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุ กทีหลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์
ต่อเนือง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนและความจําเป็ นเร่ งด่วนต่างๆ ของ
แต่ละชุมชน รวมทั9งมีการบูรณาการความรู ้ในชุมชนเพือเชือมโยงกับหลักสู ตรต่างๆ ของ กศน. และ
ใช้ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ กศน.ตําบล/แขวง ทีดําเนินการอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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11.งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติน9 นั ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนงานศึกษาทีเกียวข้อง 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที 1 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
ส่ วนที 2 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ส่ วนที 3 งานวิจยั ต่างประเทศ
11.1 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการพัฒนารู ปแบบ
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ (2553) วิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพแบบองค์รวมของผูป้ ่ วยเบาหวานในชุ มชนวัดปุรณาวาส มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการดูแล
สุ ขภาพของตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานและเพือพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาสและนําผลการวิจยั มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสร้าง
เสริ มสุ ขภาพเพือป้ องกันการเจ็บป่ วยและการป้ องกันโรคและการดูแลผูป้ ่ วยเรื9 อรังในชุ มชนโดย
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาสจํานวน 20 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหาร การ
ออกกําลังกาย การพักผ่อน การคลายเครี ยด และการรักษาอย่างต่อเนืองและกิจกรรมกระบวนการ
เสริ มพลังร่ วมกับทฤษฎีการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์ สถิติทีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล 1.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือนํามาสร้างเป็ นรู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นการวิจยั แบบมี
ส่ วนร่ วมกับ กลุ่ มตัวอย่างโดยการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดการดู แลสุ ขภาพแบบองค์รวมและ
ทฤษฎีส่งเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์นาํ มาสร้างเป็ นรู ปแบบและทดลองปฏิบตั ิจริ ง 2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถีร้อยละหาค่าเฉลียค่าเบียงเบนมาตรฐานและ
พิสัยของคะแนนพฤติกรรม 3. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมสุ ขภาพเช่นการบริ โภคอาหาร
และการออกกําลังกาย การพักผ่อนและคลายเครี ยดและการรักษาต่อเนือง การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ด้วยการแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Paired T-test ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที 1 เป็ นการศึกษารู ปแบบการดูแลสุ ขภาพตนเองของ
ผูป้ ่ วยพบว่า
ผลการศึกษาเกียวกับการรับรู ้โรคเบาหวานของผูป้ ่ วยแสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยมีการรับรู ้
สาเหตุและอาการของโรคเบาหวานและการปฏิ บตั ิตนจากประสบการณ์ ทีผ่านมาเนื องจากเคยมี
บุคคลในครอบครัวเพือนญาติเป็ นโรคเบาหวานแต่เมือรับประทานยาแล้วอาการดีข9 ึน
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พฤติกรรมการดู แลตนเองและปั จจัยทีเป็ นอุปสรรค คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งพฤติกรรม
ออกเป็ น 5 พฤติกรรม ตามแนวคิดการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมคือ รับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การพักผ่อน การคลายเครี ยด และการรักษาอย่างต่อเนือง พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้วา่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็ นพฤติกรรมทีมีความ
ซับซ้อนทีมีปัจจัยทีมีอิทธิพลทั9งตัวผูป้ ่ วยเองและสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการออกกําลังกาย พบว่า
ผูป้ ่ วยเกือบทั9งหมดขาดการออกกําลังกายเป็ นประจํา ทั9งนี9เนืองจากการออกกําลังกายประจําเป็ นการ
ปรับเปลี ยนวิถีชีวิตทีมีลกั ษณะเฉพาะพฤติกรรมการพักผ่อนพบว่ามี กลุ่ มตัวอย่างบางส่ วนมีการ
พักผ่อนไม่เพียงพออีกทั9งผูป้ ่ วยบางคนมีภาวะเครี ยดพฤติกรรม การรักษาอย่างต่อเนืองพบว่าผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานยาไม่ถูกต้อง
การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมของผูป้ ่ วยเบาหวานในชุ มชนวัด
ปุ รณาวาสนี9 เป็ นการพัฒนารู ป แบบจากข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ที ได้จากการศึ ก ษาและภายใต้ก รอบ
แนวคิดแบบจําลองการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์ พบว่ามี 4 องค์ประกอบหลักคือ 1) ปั จจัย
เกียวกับตัวผูป้ ่ วยเองซึ งมี 4 องค์ประกอบย่อยคือการรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิการรับรู ้อุปสรรค
ในการปฏิบตั ิการับรู ้ความสามารถของตนเองและความรู ้สึกทีมีต่อพฤติกรรม 2) อิทธิ พลจากกลุ่ม
อ้างอิง 3) อิทธิ พลจากสถานการณ์ 4) ความจําเป็ นและทางเลือกอืนซึ ง 4 องค์ประกอบนี9สอดคล้อง
กับแบบจําลองการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์
ด้านการประเมินคะแนนพฤติกรรมสุ ขภาพประกอบด้วย คะแนนพฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร คะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกาย คะแนนพฤติกรรมการพักผ่อน
คะแนนพฤติกรรมการคลายเครี ยด และคะแนนพฤติกรรมการรักษาอย่างต่อเนืองของกลุ่มตัวอย่าง
ทั9งก่อนและหลังการร่ วมโครงการวิจยั พบว่า คะแนนรวมพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลัง
การทํากิ จกรรมเพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพมากกว่าก่อนการทํากิ จกรรมแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
บุบผา อนันตสุ ชาติกุล (2554) ได้ศึกษารู ปแบบและการจัดการศึกษาแก่ ทายาทรุ่ นที
สองของผูย้ า้ ยถินจากประเทศเมียนมาร์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพือให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ เพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสันติสุข
ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญกับการธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ดว้ ยวิธีการศึกษา
จากเอกสารของหน่วยงานทีเกียวข้อง การสนทนากลุ่ม สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและสัมภาษณ์
แบบไม่เป็ นทางการกับผูส้ อน ผูป้ กครอง นักเรี ยน และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการสื บสาว
เชือมโยงบุคคล (snowball) ในพื9นที 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (อําเภอแม่อาย และอําเภอเชียง
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ดาวเป็ นแรงงานภาคเกษตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อําเภอปายและอําเภอปางมะผ้า ซึ งเป็ นแรงงานใน
ภาคเกษตรกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่และปะโอ) จังหวัดเชี ยงราย (แรงงานก่อสร้างในอําเภอแม่สาย )
จังหวัดตาก (กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยงในโรงงาน อําเภอแม่สอด) จังหวัดสมุทรสาคร (แรงงานโรงงาน
อาหารทะเล) จังหวัดระนอง (แรงงานประมง) ผลการศึกษาพบรู ปแบบการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่ น
ทีสองของผูอ้ พยพจากประเทศเมียนมาร์ทีสําคัญ 3 รู ปแบบได้แก่
1) “การศึกษาในกระแสหลัก” เป็ นรู ปแบบทีนําไปสู่ การหลอมรวมปลูกฝังความเป็ น
ไทยภายใต้แนวคิดเอกวัฒนธรรม เพือความมันคงของชาติ โดยใช้หลักสู ตรการเรี ยนการสอนแบบ
เดี ยวกับเด็กไทย เน้นการสอนและการสื อสารภาษาไทยและปลูกฝั งวัฒนธรรมไทยเป็ นหลัก ไม่
อ่อนไหวตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเด็กไร้สัญชาติ พบดําเนินการในการจัดการศึกษาขั9น
พื9นฐานในสถานศึกษาของรัฐเกือบทั9งหมดทุกพื9นทีการศึกษา
2) รู ปแบบทีปลูกฝังความเป็ นไทยแนวพหุ วฒั นธรรม แม้จะไม่สมบูรณ์ หลักสู ตรมี
ความยืดหยุน่ ให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้รากเหง้าทางวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง ให้ทางเลือก
เพือการอยูใ่ นประเทศไทยหรื อกลับคืนมาตุภูมิ รู ปแบบนี9พบในโรงเรี ยนรัฐบางแห่ ง ได้แก่โรงเรี ยน
บ้านท่าอาจ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีหลักสู ตร 3 ภาษา และมีโครงการ School within School รับ
นัก เรี ย นไร้ สั ญ ชาติ จ ากศู น ย์ก ารเรี ย น และโรงเรี ย นวัด ศรี ม งคล จัง หวัดสมุ ท รสาคร เปิ ดสอน
หลักสู ตรทวิภาษา (ภาษาแม่ควบคู่ภาษาไทย) โดยมีผูส้ อนเป็ นคนไทย คนมอญ และคนเมียนมาร์
โรงเรี ยนลักษณะนี9เรี ยกว่า “โรงเรี ยนขยายทางเลือก”
3) รู ปแบบทีคํานึ งถึงการกลับมาตุภูมิหรื อไปประเทศทีสาม จัดอยู่ในโรงเรี ยนขยาย
ทางเลือกซึ งมีชือเรี ยกในพื9นทีว่า “ศูนย์การเรี ยน” (Learning Center) โดยองค์กรเอกชนไม่แสวงหา
ผลกําไร มูลนิธิ หรื อโดยผูอ้ พยพทีมีศกั ยภาพพบส่ วนมากในพื9นทีชายแดนทีติดต่อกับประเทศเมียน
มาร์ ซึ งมีผูอ้ พยพเมียนมาร์ จาํ นวนมาก ได้แก่ ศูนย์การเรี ยนในจังหวัดตาก สมุทรสาคร ระนอง ใช้
หลักสู ตรของเมียนมาร์ และภาษาเมียนมาร์ ในการเรี ยนการสอน มีการสอนภาษาไทยเพือสื อสารกับ
คนไทยได้ สํา หรั บ ศู น ย์ก ารเรี ย นขนาดใหญ่ ที มี ค วามพร้ อ มคุ ณ สมบัติ ข องผู ส้ อน จะมี ก ารใช้
หลัก สู ตรภาษาอัง กฤษในการสอน ตั9งแต่ระดับประถมศึ กษาถึ ง มัธยมศึ กษาตอนปลาย นักเรี ย น
สามารถไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศได้ และในระยะหลังมีการเพิมทางเลือกเพือ

115
การปรับตัวและทํางานในประเทศไทย ศูนย์การเรี ยนในลักษณะนี9 พบในอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เท่านั9น
การจัดการศึ ก ษาสํา หรับ เด็ก ไร้ สัญชาติ ในภาครัฐและนอกภาครั ฐส่ วนใหญ่ย งั ขาด
คุ ณภาพและทิศ ทางทีเหมาะสมในการตอบสนองความต้องการและความด้อยโอกาสการเข้าถึ ง
การศึกษาของบุคคลทีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร แต่นาํ นโยบายไปปฏิบตั ิ แต่การนํานโยบายไป
ปฏิ บตั ิยงั ขาดการดําเนิ นงานทีเป็ นระบบและรู ปธรรมชัดเจน เห็นได้จากไม่มีกิจกรรมการพัฒนา
ผูส้ อนให้มีความรู ้ ความตระหนักหรื อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีคํานึงถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ให้อ่อนไหวต่ อความด้อยโอกาสของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ เรี ย นรู ้ ก ารกระทํา ที ไม่ เป็ นการ
แบ่งแยกกีดกันหรื อมีอคติทางชาติพนั ธุ์
พรรษา เอกพรประสิ ทธ์ (2554) ศึกษาเรื อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนของบอยล์เพือเสริ ม สร้ างความรับ ผิดชอบต่ อสังคมสําหรับ ประชาชนผูจ้ ดั รายการวิท ยุ
ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิด
ของบอยล์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับประชาชนผูจ้ ดั รายการวิทยุชุมชน 2) เพือทดลองใช้โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนตามแนวคิดของบอยล์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนและความ
รับผิดชอบต่อสังคมสําหรับประชาชนผูจ้ ดั รายการวิทยุชุมชน 3) เพือศึกษาปั จจัยเงือนไขและปั จจัย
ทีเกียวข้องของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดของบอยล์เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการจัดรายการวิทยุและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับประชาชนผูจ้ ดั รายการ
วิทยุชุมชน กลุ่ มตัวอย่างคือประชาชนทีมีส่วนเกี ยวข้องกับงานด้านวิทยุชุมชนแบ่งออกเป็ นกลุ่ ม
ทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุมจํานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดของบอยล์เพือ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการจัด รายการวิท ยุชุ ม ชนและความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม สํา หรั บ
ประชาชนผูจ้ ดั วิทยุชุมชนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน เนื9 อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระยะเวลา แหล่ งความรู ้และสื อสภาพแวดล้อม การวัดและการประเมินผล และองค์ประกอบการ
เรี ยนรู ้เพือเสริ มสร้างความรับผิดชอบชอบต่อสังคมคือ ETHICAL MODEL ประกอบด้วย 1.
Experience ประสบการณ์ 2.Transform การปรับเปลี ยนกรอบความคิด 3.Hypothesis การตั9ง
สมมุติฐาน 4. Idea การคิด 5.Change การเลือกตัดสิ นใจ 6.Avowal การยืนยันยอมรับ 7. Learning
for change การเรี ยนรู ้เพือการเปลียนแปลง
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2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการเรี ยนรู ้พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนหลังการทดลอง
สู งกว่าก่อนทดลองและคะแนนหลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
3. ปั จจัยทีเกี ยวข้องกับโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดของ
บอยล์เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุ มชน และความรับ ผิดชอบต่ อสัง คม
สําหรับประชาชนผูจ้ ดั รายการวิทยุชุมชนคือผูเ้ รี ยน ผูส้ อน เนื9 อหาสาระ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ
เงือนไขในการนําไปใช้ได้แก่ ผูเ้ รี ยน การเป็ นแบบอย่างทีดีของผูส้ อนและการเรี ยงลําดับเนื9อหา
วีระกุล อรัณยะนาค(2555) ศึกษาเรื อง การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวในงานศึกษานี9 ได้แก่ แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ เขมร
และลาวทีทํางานในสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพชี วิต และเพือพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน
ต่างด้าว ซึงแบ่งวิธีการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขั9นตอนได้แก่
1. ศึกษาสภาพและความต้องการในการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิต แรงงานต่างด้าวโดย
วิธีการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวจํานวน 50 คน ผลการวิจยั พบว่าแรงงานต่างด้าว
มี ค วามต้อ งการในการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ในด้า นสุ ข ภาพ ด้า นการศึ ก ษา ด้า นรายได้แ ละ
เศรษฐกิจ
2. ออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ทฤษฎี Andragogy ของ
Knowles ปรัชญาคิดเป็ นของโกวิท วรพิพฒั น์ และขั9นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
ของ Boyle
3. การทดลองจัดกิจกรรมเพือสร้างเสริ มคุณภาพชีวติ แรงงานต่างด้าว โดยใช้วจิ ยั เชิง
ทดลอง แบบกลุ่มเดียวจํานวน 20 คน จากการทดลองพบว่า ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.27/81.40
4. กิจกรรมการประเมิน คุณภาพชี วิตของแรงงานต่างด้าวทีผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวทีผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 20 คนและนายจ้าง
จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่า ด้านสุ ขภาพมีการพัฒนาคือ มีบตั รประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว
ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี มีการเลือกใช้ยาตรงโรค มีการรับประทานอาหารทีเป็ นประโยชน์
รู ้จกั การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข ด้านการศึกษามีการพัฒนาคือ
การฟั งภาษาไทย การพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทยทราบถึงสิ ทธิ ในการเรี ยน มีช่องทางในการ
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รับรู ้ข่าวสาร ทราบถึงช่องทางในการศึกษาอบรมตามความสนใจ และหารายได้เสริ มจากการทํางาน
ล่ วงเวลา ด้า นรายได้และเศรษฐกิ จมีก ารพัฒนาคือมีก ารออมมี การจดบันทึ กรายรั บ รายจ่ า ยและ
ประหยัด
คีรีบู น จงวุฒิเวศย์และพรรณภัทร ปลังศรี เจริ ญสุ ข (2557) ศึก ษาเรื อง การพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตแบบมีส่วนร่ วมกับชุ มชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรี ยนรู ้ในท้องถินเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เชิ งสร้ างสรรค์ ดําเนิ นการในพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ งในภูมิภาค
ตะวันตก ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบดังกล่าวเป็ นรู ปแบบทีใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีให้ความสําคัญกับ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยคํานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแหล่งเรี ยนรู ้กบั ชุมชน มีการ
เชื อมโยงเนื9 อหาทีจัดแสดงแหล่ งเรี ยนรู ้ น9 นั ๆ กับองค์ค วามรู ้ และวัฒนธรรม วิถี ชีวิตของผูค้ นใน
ท้องถินชุมชนทีแหล่งเรี ยนรู ้น9 นั ตั9งอยู่ มีวิธีการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย เพือให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับ ผูเ้ รี ย นหรื อกลุ่ ม เป้ า หมายที มี ค วามหลากหลายของช่ วงวัย ความต้องการหรื อ ความสนใจที
แตกต่าง มีการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตทีครอบคลุมทั9งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพือ
นําไปสู่ การเรี ยนเพือรู ้ เพือปฏิบตั ิได้จริ ง เพือการอยูร่ ่ วมกัน และเพือเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
หลักการทีใช้น9 นั เกี ยวข้องกับแนวคิดการศึกษาตลอดชี วิต การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
และการเรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ มีข9 นั ตอนการพัฒนารู ปแบบประกอบด้วย 1) การวางแผนร่ วมกันกับ
ชุ มชน 2) ศึกษาสภาพแหล่งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรี ยนรู ้ ของท้องถิน 3) พัฒนากิ จกรรมเพือการ
เรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ 4) ดําเนินกิจกรรม ประเมินผล และสรุ ปผล และ 5) นําเสนอเพือรับฟังความ
คิดเห็นและเผยแพร่ ปัจจัยของการนํารู ปแบบไปใช้มีปัจจัยภายในได้แก่ 1) องค์ความรู ้ขอ้ มูลของสิ ง
ทีจัดแสดง 2) การบริ หารจัดการ และ3) การมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิน ปั จจัยภายนอกได้แก่ การ
ให้ความสําคัญของหน่ วยงานต่างๆ ทีจะใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ น
เงือนไขในการรู ปแบบไปใช้คือ 1) ความเหมาะสมของสถานทีและสภาพแวดล้อม 2) ทัศนะต่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต 3) การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ 4) การประสานงานและระดมทรัพยากรและ 5)
อิส ระในการสร้ า งสรรค์กิจกรรม ตัวบ่ง ชี9 ค วามสํา เร็ จได้แก่ ความแปลกใหม่ ข อกิ จกรรม ความ
หลากหลาย สะท้อนอัตลักษณ์ ข องชุ ม ชน เป็ นประโยชน์ มีส่ วนร่ วมทุ ก ขั9นตอน ก่ อให้เกิ ดการ
เปลียนแปลง และนอกจากนี9ในด้านของความยังยืนพบว่าของการจัดกิจกรรมในแหล่งเรี ยนรู ้จะต้อง
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มีความสามารถในการขยายผล การยอมรับ การระบุกิจกรรมในแผนการทํางานของชุมชน มีการจัด
กิจกรรมตามประเพณี อย่างต่อเนืองเป็ นประจํา
11.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
งานศึกษาทีเกี ยวข้องกับความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในประเทศไทย มีการศึกษาด้าน
การพัฒนาสุ ขภาวะในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป มีท9 งั การศึกษาด้านการเข้าถึงบริ การและข้อมูล
ทางด้านสุ ขภาพ การพัฒนาระบบการสื อสารและนักสื อสารสุ ขภาพทีเป็ นคนในกลุ่มชาติพนั ธุ์เอง
และกลุ่มประชาชนทัวไป ตลอดจนการพัฒนาเครื องมือในการชี9 วดั ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในกลุ่ม
บุคคลทีหลากหลายด้วย ดังจะได้กล่าวถึงดังนี9
ขวัญชีวนั บัวแดงและคณะ(2552) วิจยั เรื อง การพัฒนานักสื อสารสุ ขภาพไทใหญ่
ในพื9นทีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ งเป็ นการวิจยั และพัฒนาระบบสื อสารสุ ขภาพสู่ ประชาชน ทีมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบการสื อสารสุ ขภาพในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสและมีภาษาและวัฒนธรรมทีแตกต่างจากกลุ่ม
คนไทย ซึ งกลุ่มเป้ าหมายของการศึกษานี9 คือแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ทีอพยพมาจากประเทศเมียน
มาร์ เข้ามาทํางานในพื9นทีจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจํานวนกว่าหนึงแสนคน สถานภาพบุคคลทีเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ทํางานหนักและไม่สามารถใช้ภาษาไทย ทําให้แรงงานกลุ่มนี9 เข้าไม่ถึงสถานบริ การ
สาธารณสุ ขและข้อมูลข่าวสารทีสื อสารตามระบบปกติเพือให้แรงงานไทใหญ่สามารถพึงตนเองได้
ในทางสุ ขภาพและมีสุขภาวะทีดียิงขึ9น งานวิจยั นี9 จึงมีวตั ถุประสงค์ทีจะพัฒนานักสื อสารสุ ขภาพที
เป็ นคนไทใหญ่ พัฒนาเครื อข่ายการสื อสารสุ ขภาพระหว่างองค์กรภาคีภาครัฐเอกชนและชุมชนและ
พัฒนาระบบและกลไกการสื อสารสุ ขภาพทีหนุนช่วยให้การทํางานของนักสื อสารสุ ขภาพเป็ นไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
โดยขั9นตอนการดําเนินการวิจยั เริ มจากการค้นหานักสื อสารสุ ขภาพไทใหญ่(นสส.
ไต) ทีมีจิตอาสาสนใจในการพัฒนาตนเองและทํากิจกรรมการสื อสารสุ ขภาพและสามารถปลีกตัวมา
ร่ วมงานได้จากนั9นจึงจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนสส.ไตและสนับสนุนให้จดั กิจกรรมการ
สื อสารสุ ข ภาพซึ งประกอบไปด้วยการจัดรายการวิท ยุชุ ม ชนการผลิ ตละครวิทยุและการจัดเวที
สาธารณะระยะเวลาการวิจยั ตั9งแต่วนั ที 1 มีนาคม ถึง –ธันวาคม 2551
การพัฒ นานสส.และการทํา กิ จ กรรมการสื อสารสุ ขภาพทํา ให้ เ กิ ด ผลตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้แ ก่ การที นสส.ไตมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการสื อสารมากขึ9 น สามารถขยาย
เครื อข่ ายการสื อสารสุ ข ภาพได้ก ว้า งขวางขึ9 นทั9ง ในระหว่า งนสส.ด้วยกันและระหว่างนสส.กับ
เจ้าหน้าทีของรัฐนักวิชาการและเจ้าหน้าทีองค์กรภาคีอืนๆ และได้พฒั นากระบวนการฝึ กอบรมที
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อาศัยวิทยากรทีมีความรู ้หลายด้านได้แก่ ด้านสุ ขภาพด้าน แนวคิดและเทคนิ คการสื อสารทีมา
ร่ วมกันวางเนื9อหาและกระบวนการพัฒนานสส.
สุ ดท้ายการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการดําเนินงานการสื อสารสุ ขภาพในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติโดยเสนอให้เพิมปริ มาณและคุณภาพของนสส. โดยการพัฒนาสถาบันทีให้การฝึ กอบรม
การส่ งเสริ มให้แรงงานข้ามชาติเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้มากขึ9น เป็ นต้น เสนอให้เพิม
บทบาทขององค์การปกครองส่ วนท้องถิน(อปท.) และในการส่ งเสริ มสุ ขภาวะของแรงงานข้ามชาติ
ให้พฒั นาช่ องทางการสื อสารสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ9น เสนอให้พฒั นาคลังข้อมูลทีให้
ข้อมูลทีถูกต้องและเป็ นประโยชน์ต่อการสื อสารสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติและเข้าถึงได้ง่ายและ
เสนอให้เพิมการสื อสารกับสังคมในลักษณะทีจะนําไปสู่ การลดอคติทางชาติพนั ธุ์และส่ งเสริ มความ
เข้าใจในความเป็ นมาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
นฤมล ตรี เพชรศรี อุไร และเดช เกตุฉาํ (2554) ศึกษาเรื องการพัฒนาเครื องมือวัด
ความฉลาดทางสุ ขภาพเกียวกับโรคอ้วนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 3 (ระยะที 1 ) เป็ นการศึกษานํา
ร่ องเพือศึกษาความเหมาะสมองค์ประกอบของความฉลาดทางสุ ขภาพตามแนวคิดของ Nutbeam
(2008) และพัฒนาเครื องมือทดสอบความฉลาดทางสุ ขภาพเกียวกับโรคอ้วนสําหรับนักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 พบว่า โมเดลวัดความฉลาดทางสุ ข ภาพเกี ยวกับ โรคอ้วนในกลุ่ ม นัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดี ม าก ได้ 4 องค์ป ระกอบจาก 6
องค์ประกอบทีมีความเหมาะสมสู งคือ 1) ทักษะการจัดการตนเอง 2) ทักษะการเข้าถึงข้อมูลและ
บริ การสุ ขภาพ 3) ทักษะการสื อสารเพือเสริ มสร้างสุ ขภาพและลดความเสี ยงต่อสุ ขภาพ และ 4) รู ้เท่า
ทันสื อ มีค่าความเทียงตรงทั9งฉบับในระดับสู งมาก (r= 0.86) และมีอาํ นาจจําแนกดีมากสามารถใช้
จําแนกระดับความฉลาดทางสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี แต่พบว่า 2 องค์ประกอบทีเหลือยังต้องการมีการ
พัฒนาเพิมขึ9น องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสุ ขภาพและการป้ องกันโรคอ้วน และ
องค์ประกอบด้านทักษะการตัดสิ นใจเพือสุ ขภาพ จากผลการศึกษาดังกล่ าวชี9 ให้เห็นว่าการพัฒนา
เครื องมือวัดความฉลาดทางสุ ขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถเป็ นตัวชี9วดั ระดับประเทศได้
สุ สัณหา ยิ9ม แย้ม (ก) (2555) วิจยั เรื อง การพัฒนาระบบการสื อสารสุ ข ภาพด้า น
อนามัยเจริ ญพันธุ์สําหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ ซึ งมี
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาระบบการสื อสารสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์สําหรับแรงงานข้ามชาติไท
ใหญ่โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนพื9นทีวิจยั คือจังหวัดเชี ยงใหม่
เน้นเขตเมืองและชานเมืองได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอสันทราย และอําเภอสันกําแพง ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ตวั แทนจากกลุ่มภาคีหลักได้แก่ นักวิชาการจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ จาํ นวน 5 คน และนักวิชาการจากคณะการสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จํานวน 2 คน ตัวแทนจากสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ เครื อข่ายโครงการชิลด์และเครื อข่ายมูลนิธิ
แมพจํานวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างจากภาคีรองได้แก่ นักจัดรายการใหญ่ของวิทยุชุมชนจํานวน 28 คน
พนักงานสุ ขภาพต่างด้าว (พสต.) และอาสาสมัครสุ ขภาพต่างด้าว (อสต.) จํานวน 25 คน ใช้
เครื องมือในการวิจยั คือการสัมภาษณ์การสังเกตการอบรมแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Training)
ประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์เดิ ม (Experiential Learning Cycle) ผสมผสานกับ
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) โดยการเรี ยนรู ้ท9 งั ในห้องเรี ยนและภาคสนามร่ วมกับการประชุม
ปรึ กษาหารื อ (Meeting) การสะท้อนความคิด (Reflection) การจัดเวทีสรุ ปบทเรี ยน (Lesson Learn)
และการทําแบบประเมินผลการฝึ กอบรมเพือเปรี ยบเทียบความรู ้ และทักษะก่ อน – หลังในการ
สื อสารสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์การดําเนินกิจกรรมเน้นการทํางานแบบพหุ ภาคี ประกอบด้วย
แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ แกนนําไทใหญ่ นักสื อสารไทใหญ่ และนักวิชาการโดยมีกลุ่มภาคีหลักทํา
หน้าทีเป็ น “สามเหลียมเขยื9อนภูเขา” เพือผลักดันการทํางานเชิงระบบทําการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจยั ทําให้เกิ ดการพัฒนาระบบสื อสารสุ ขภาพด้าน
อนามัยเจริ ญพันธุ์สําหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ดงั นี9 1) เกิ ดการประสานงานของสามภาคีหลัก
ร่ วมกับโครงการชิ ลด์และเจ้าหน้าทีจากมูลนิ ธิแมพ 2) เกิ ดนักสื อสารสุ ขภาพไทใหญ่ทีมีความ
ตระหนักและมีความรู ้พ9ืนฐานด้านการดูแลสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ 3) มีสือรณรงค์สุขภาพ
ประเภทต่างๆได้แก่สือเสี ยงสื อสิ งพิมพ์และสื อรณรงค์เช่น ละคร และสปอตรณรงค์ แผ่นพับ ภาพ
พลิก และบอร์ ดสุ ขภาพทีเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ ทําให้ได้ระบบสื อสาร
สุ ขภาพทีมีประสิ ทธิ ภาพและมีพลังในการขับเคลื อนการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพให้กระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และทัวถึงและยังยืน
ในปี เดียวกัน สุ สัณหา ยิ9มแย้ม (ข) (2555) ศึกษาเรื องการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและ
พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ ของแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ โดยงานวิจยั ชิ9 นนี9
เห็นว่าแรงงานสตรี ไทใหญ่มีขอ้ จํากัดด้านสิ ทธิ ทางกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานทีไม่มีบตั รประกอบ
กับความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงอาจก่อให้เกิดปั ญหาของการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพด้าน
อนามัยเจริ ญพันธุ์ส่งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพ โดยการวิจยั รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมี โครงสร้ างสัมภาษณ์ ก ับแรงงานข้า มชาติสตรี ไทใหญ่ จาํ นนวน 314 คนและใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมจํานวน 48 คน ผลการวิจยั พบว่าสตรี ร้อย
ละ 42.7-55.4 ไม่ทราบถึงบริ การด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ในแต่ละเรื องทีมีอยูใ่ นสถานบริ การขณะที
ร้อยละ 19.9-41.1 ของสตรี ทีทราบว่ามีบริ การเคยใช้บริ การสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ในแต่ละ
เรื องอย่างน้อยหนึ งครั9ง โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2-97.1 มีความพึงพอใจในบริ การ
สุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ทีได้รับสําหรับอุปสรรคในการรับบริ การสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญ
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พันธุ์ทีสําคัญได้แก่“ลําบากใจทีจะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ทีเป็ นผูช้ าย” และ“อายเพราะต้อง
เปิ ดเผยอวัยวะทีควรปกปิ ด” ดังนั9นเมือสตรี มีปัญหาสุ ขภาพด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์สตรี เกือบครึ งหนึง
ซื9 อยามารับประทานเอง (41.7%) ตรวจรักษากับบุคลากรแผนปั จจุบนั (40.4%) และรับการดูแลโดย
หมอพื9นบ้าน (17.5%) ผลการวิจยั คณะผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะควรมีการพัฒนาระบบการสื อสาร
สุ ขภาพและการจัดบริ การสุ ขภาพเฉพาะแรงงานข้ามชาติสตรี เพือแรงงานกลุ่มนี9สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริ การสุ ขภาพได้โดยง่ายและจูงใจให้มีพฤติกรรมอนามัยเจริ ญพันธุ์ทีดี
นภาพร วานิ ชย์กุลและสุ ชาดา ภัทรมงคงฤทธิ• (2556) ศึกษาความแตกฉานทาง
สุ ขภาพ (Health Literacy) ของคนไทย เนืองจากเครื องมือประเมินความแตกฉานทางสุ ขภาพส่ วน
ใหญ่เป็ นการอ่านข้อมูลทางสุ ขภาพมากกว่าการหาข้อมูล เข้าใจข้อมูลทีได้รับ และนําไปใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตให้เกิ ดสุ ขภาวะทีดีได้ โดยการพัฒนาแบบประเมินความแตกฉานทางสุ ขภาพของคน
ไทยในบริ บทการดูแลจัดการสุ ขภาพตามวัฒนธรรมความเป็ นอยูพ่ 9ืนบ้านทีอาจมีความแตกต่างกันใน
ภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพือให้เข้าใจในความซับซ้อนของการใช้ขอ้ มูลทางสุ ขภาพของคนไทย
มาจัดการโรค ความเจ็บป่ วย พิการและสร้างเสริ มสุ ขภาพของคนไทย และนําไปสู่ การการนําไปใช้
เพือเป็ นตัวชี9 วดั ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพและนําเป็ นข้อมูลพื9นฐานในการกําหนดนโยบายการบริ การเพือ
สร้างเสริ มคุณภาพชี วิตคนไทยต่อไป งานวิจยั ชิ9 นนี9 จึงเน้นให้เกิ ดความเข้าใจความแตกฉานทาง
สุ ขภาพในบริ บทของคนไทยด้วยการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้ าหมายทั9ง 5 กลุ่มได้แก่ คน
ทัวไป ผูป้ ่ วยโรคเรื9 อรัง คนพิการทางการเคลือนไหว การได้ยิน และการมองเห็น เกียวกับสิ งทีช่วย
ให้ประชาชนผูป้ ่ วยและคนพิการสามารถนําข้อมูลทางสุ ขภาพไปใช้ในการจัดการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการวิจยั พบว่าลักษณะของกลุ่มทีเสนอความคิดเห็นทั9งกลุ่มคนไทยทัวไป ผูป้ ่ วย
โรคเรื9 อรัง คนพิการทางการมองเห็น ทางการเคลือนไหว และทางการได้ยินพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง(56.10%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (37.20%) ยกเว้นกลุ่มคนพิการทางการ
เคลือนไหวและทางการได้ยนิ ทีส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 40 ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่ วน
ผูป้ ่ วยโรคเรื9 อรังแสดงถึ งสังคมผูส้ ู งอายุร้อยละ 70 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเชิ ง
สถานภาพทางสังคม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (61.60%) มีเศรษฐานะอยูใ่ นระดับ
พอมีกินมีใช้ (75.86%) และมีอาชี พรับจ้างและค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว (30.77% และ 26.92%
ตามลําดับ) ยกเว้นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื9 อรังส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (51.16%)
ทั9ง 5 กลุ่มเป้าหมายไม่มีการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>.05) นอกจากนั9นการรับรู ้ ภาวะสุ ขภาพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติตามเพศ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และเศรษฐานะ(p>.05) จากการทําแผนทีความคิดด้วยการ
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วิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบหลายตัวแปร (Multivariate Cluster analysis)ในกลุ่มเป้ าหมายทั9ง 5 กลุ่ม
ตามจังหวัดทีเข้าร่ วมการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ความเห็นทั9งหมด 25 กลุ่มพบ องค์ประกอบสําคัญของ
บุคคลทีแสดงถึงสมรรถนะในการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลสุ ขภาพและสามารถนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ตนเองและคนใกล้ชิดในการรักษาสุ ขภาพในทุกกลุ่มรวมทั9งหมด 17 องค์ประกอบหลัก 1) การ
เข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพจากแหล่งข้อมูลหลากหลายต่างๆ 2) การประเมินความน่าเชื อถือของข้อมูล
สุ ขภาพ 3) การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิการดูแลสุ ขภาพ 4) ความรับผิดชอบของตนต่อสุ ขภาพ 5) การ
รักษาสิ ทธิ ข9 นั พื9นฐานด้านสุ ขภาพ 6) การเข้าถึงการบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพ 7) การสื อสารทีมี
คุณภาพกับทีมสุ ขภาพ 8) การใช้แหล่งประโยชน์ชุมชน/คนใกล้ชิดในการดูแลสุ ขภาพ 9) ครอบครัว/
คนใกล้ชิดสนับสนุนการดูแลสุ ขภาพ 10) การนําความรู ้สู่การปฏิบตั ิซึงประกอบด้วย การใช้ยาอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ การจัดการความเครี ยด การเคลือนไหวออกแรงเพือสุ ขภาพ การเข้าถึงอาหารสุ ขภาพ
การใช้สมุนไพร/อาหารเสริ มปลอดภัย การนอนทีมีคุณภาพ การจัดการกับสิ งเสพติด ความคล่องตัว
ในการเดินทางปลอดภัย องค์ประกอบทีพบเฉพาะในกลุ่มผูพ้ ิการทางการเคลือนไหวการมองเห็น
และการได้ยินพบองค์ประกอบร่ วมเฉพาะกลุ่มคนพิการ 2 องค์ประกอบได้แก่ การได้รับบริ การ
สาธารณสุ ขทีเอื9อต่อคนพิการ และการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยดูแลสุ ขภาพทีเหมาะสม ในกลุ่มคนพิการ
ทางการได้ยนิ และการมองเห็นพบองค์ประกอบเฉพาะเพิมเกียวกับการต้องการให้มีสือ/ข้อมูล/ล่ามที
ช่วยให้สามารถสื อสาร/ได้รับข้อมูลทีเหมาะสมกับกลุ่มคนพิการทางสายตาและการได้ยิน ในด้าน
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื9 อรังพบการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจะต้องการ 2 องค์ประกอบเพิมเติมคือโอกาสการ
เรี ยนรู ้ จากผูป้ ่ วยทีมีประสบการณ์ การเป็ นโรคด้วยกันและการรั บรู ้ การเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึ9 นกับ
ตนเองจากโรค
องค์ประกอบทั9ง 17 องค์ประกอบแสดงความซับซ้อนของความแตกฉานทาง
สุ ขภาพทีครอบคลุมมิติการเรี ยนรู ้ท9 งั ในส่ วนตนเองและการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนๆ ทั9ง
ครอบครัวคนใกล้ชิดและชุมชน สรุ ปความหมายของความแตกฉานทางสุ ขภาพทีได้จากงานวิจยั ดัง
กล่าวคือระดับสมรรถนะของบุคคลทีสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมินคุณภาพข้อมูล และเกิดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองต่อสุ ขภาพทีจะนําข้อมูลทางสุ ขภาพทีได้ผา่ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ระบบการบริ การสุ ขภาพสื อสารข้อมูลทางสุ ขภาพกับบุคคลอืนๆ
การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว/คนใกล้ชิดชุมชนในยามทีต้องการเพือให้ตนเอง
สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพเพือส่ งเสริ มและคงไว้ซึงสุ ขภาวะ
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11.3 งานวิจัยต่ างประเทศ
งานศึกษาต่างประเทศให้ความสําคัญกับความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่ผูใ้ หญ่ กลุ่มคน
ข้ามชาติหรื อผูม้ าอยู่ใหม่ เนื องจากเชื อว่าระบบสุ ขภาพของแต่ละประเทศต่างกัน ตลอดจนภาษา
และวัฒนธรรมทีแตกต่างกันกลายเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการเขาถึงข้อมูลเพือประกอบการตัดสิ นใจ
ด้ า นสุ ขภาพ ดั ง ที Nutbeam.D.(2008)ได้ ต9 ั ง ข้อ สั ง เกตว่ า งานศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ กามัก ให้
ความสําคัญกับมุมมองทางการแพทย์และมองว่าความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะช่วยป้ องกันความเสี ยงของ
โรคภัยไข้เจ็บ
งานศึกษาของ Mark V. Williams, et al. (1995: 1677-1682) ศึกษาเรื อง Inadequate
Functional Health Literacy Among Patients at Two Public Hospitals เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพือ
ทดสอบสมรรถนะของผูป้ ่ วยเพือเสริ มให้อ่านออกและคิดคํานวณได้อย่างเพียงพอสําหรับการดูแล
สุ ขภาพ โดยพื9นทีศึกษาได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตเมือง 2 แห่ ง ผูป้ ่ วยทีเข้ารับการทดสอบเป็ น
คนกลุ่มน้อยและยากจนจํานวนทั9งสิ9 น 2,659 คน ในจํานวนนี9 พูดภาษาอังกฤษเป็ นหลัก 1,892 คน
และทั9งหมดเป็ นผูป้ ่ วยทีรักษาระยะสั9น (acute care) โดยเครื องมือทีใช้ในการวัดความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะมีชือว่า TOFHLA (ย่อมาจาก Test of Functional Health Literacy in Adults) ซึ งเป็ นการ
ทดสอบความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะในระดับ บุ ค คล ในการอ่ า นและทํา ความเข้า ใจคํา แนะนํา ทาง
การแพทย์และข้อมูลการดูแลรักษาทีปรากฏอยู่ในประโยคธรรมดาและประโยคทีมีขอ้ มูลตัวเลข
ปะปนอยูด่ ว้ ย เช่น ฉลากยา และบัตรนัดจากแพทย์ ฯลฯ
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่ วนของคนไข้ไม่สามารถอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําทาง
การแพทย์ข9 นั พื9นฐานได้ จากคนไข้ท9 งั หมดมีคนไข้จาํ นวน 1,106 คน (ร้ อยละ 41.6) ไม่เข้าใจ
คําแนะนําว่าจะต้องรับประทานยาในขณะท้องว่าง มีคนไข้จาํ นวน 691 คน (ร้อยละ 26) ไม่เข้าใจ
ข้อมูลการนัดหายในครั9งต่อไป และ มีจาํ นวน 1,582 คน (ร้อยละ 59.5) ไม่เข้าใจการให้ขอ้ มูลใน
เอกสารยินยอมในการรักษา และคนไข้จาํ นวน 665 คน (ร้อยละ 35.1) ของคนไข้ทีพูดภาษาอังกฤษ
ทั9งหมด และจํานวน 473 คน (ร้อยละ 61.7) ของคนไข้ทีพูดภาษาสเปนทั9งหมด มีความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะในระดับบุคคลทีไม่เพียงพอหรื อมีนอ้ ยมากโดยเป็ นผูส้ ู งอายุทีพูดภาษาอังกฤษ (มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 60 ปี ) มีจาํ นวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.3 จากทั9งหมด 230 คน และผูส้ ู งอายุทีพูดภาษา
สเปน (มากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ) มีจาํ นวน 57 คนคิดเป็ นร้อยละ 82.6 จากทั9งหมด 69 คน ซึ งมีอตั รา
ส่ วนสู งกว่าคนไข้ทีเป็ นวัยรุ่ น อย่างมีนยั ยะสําคัญ (p<.001) สรุ ปได้วา่ คนไข้ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้ในสภาพแวดล้อมของการดูแลสุ ขภาพ การไม่มีความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทีเพียงพอ
อาจเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อความเข้าใจในการวินิจฉัยและการรักษาตลอดจนการรับการรักษาทีมี
ประสิ ทธิภาพ
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Sonya V. Benisovich and Abby C. King (2003) กล่าวไว้ในบทความชือ Meaning
and Knowledge of Health among Older Adult Immigrants from Russia: a Phenomenological study
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพได้ทดสอบความหมายและองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในกลุ่มผูส้ งอายุทีอพยพ
มาจากรัสเซี ยในสมัยทีเป็ นอดี ตสหภาพโซเวียต มาอยู่สหรัฐอเมริ การุ่ นแรก ผลการศึกษาพบว่าผู ้
อพยพมีอตั ราการเป็ นโรคเรื9 อรังสู งและทําตามคําสังแพทย์นอ้ ยมากในเชิงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพและ
ในเชิงป้องกัน อย่างไรก็ตามมีเพียงส่ วนน้อยเท่านั9นทีมีความรู ้และความเชือเกียวกับสุ ขภาพในกลุ่ม
คนรัสเซียทีอาจไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
งานศึ ก ษานี9 ได้ ข ้ อ ค้น พบเชิ ง ปรากฏการณ์ เ พื อทํา ความเข้า ใจอย่ า งลึ ก ซึ9 งจาก
ประสบการณ์ ด้า นสุ ขภาพผูส้ ู ง อายุ 12 คนเข้า เรี ย นภาษาอัง กฤษและมี ก ารสนทนากลุ่ ม เกี ยวกับ
ประสบการณ์ดา้ นสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถนิยามได้ว่าสุ ขภาพหมายถึง
การปราศจากโรค พวกเขารู ้สึกไม่เชื อถือต่อข้อมูลของสื อทีเกี ยวข้องกับสุ ขภาพ มีประสบการณ์
แปลกแยกจากระบบการดู แ ลสุ ข ภาพในปั จ จุ บ ัน ของพวกเขา และเคยรู ้ สึ ก เครี ย ด สิ9 น หวัง ใน
สหรัฐอเมริ กา เพราะพวกเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรื อระบบการดูแลสุ ขภาพของสหรัฐอเมริ กา
ประเด็นเหล่านี9 อาจช่วยตอบคําถามถึงปรากฏการณ์ทีผูอ้ พยพจากอดีตสหภาพโซเวียต
ไม่ยอมเข้าร่ วมกิ จกรรมทางสุ ขภาพ ตลอดจนการไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี ยวกับรายงานสุ ขภาพ
ต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์แก่พวกเขาได้ งานศึกษานี9จึงเป็ นก้าวแรกในการทําความเข้าใจอุปสรรคใน
การเรี ย นรู ้ และการปฏิ บ ตั ิ ตวั เพือสุ ข ภาพที ดี ข องผูส้ ู ง อายุผูอ้ พยพชาวรั ส เซี ย จะต้องทํา ความเข้า
ใจความเชือในเชิงวัฒนธรรมทีลึกซึ9ง เพือนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีทําให้ผูส้ ู งอายุ
สามารถเข้าถึงความฉาดทางสุ ขภาวะได้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
งานศึกษาของ Margareth S Zanchetta and Iraj M Poureslami (2006. S26- S30) ทีมี
ชือว่า Health Literacy Within the Reality of Immigrants' Culture and Language ชี9 ให้เห็นถึง
ความสําคัญของความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะว่ามีประโยชน์อย่างยิงกับผูอ้ พยพมาอยู่ใหม่ในประเทศ
แคนาดา ซึงพูดภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาแม่และไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ข้อค้นพบจากงานวิจยั
ทีเห็นได้ชดั คือผูม้ าอยูใ่ หม่ในประเทศแคนาดามีแนวโน้มทีจะไม่คุน้ เคยกับระบบการดูแลสุ ขภาพที
จะช่วยให้พวกเขาได้รับการบริ การทีจําเป็ นหรื อการหาข้อมูลสุ ขภาพทีเกียวข้องการนําเสนอข้อมูล
ความเสี ยงด้านสุ ขภาพทีเป็ นผลดีต่อผูม้ าอยูใ่ หม่ยากจนเกินไป ขณะทีแหล่งข้อมูลทางการศึกษาทีมี
มุมมองเฉพาะทีเอื9อให้ผคู ้ นจากวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงได้หรื อข้อมูลแบบ E-health มี
อยูเ่ พียงเล็กน้อย ข้อจํากัดทางภาษาและการรู ้หนังสื อจึงเป็ นอุปสรรคหลายอย่างในการเข้าถึงข้อมูล
จากสื อยังมีขอ้ จํากัดอยูม่ าก
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ความยากและข้อจํา กัดในการเข้า ถึ งแหล่ งข้อมู ลด้า นสุ ข ภาพนี9 ส่ งผลให้หลายกลุ่ ม
วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ (ethnographic groups) ไม่เข้าร่ วมโปรแกรมนําร่ องเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในกลุ่ม
ผูม้ าใหม่ ป ระเทศแคนาดาเกิ ดปั ญหาในการปรับ ตัวกับ วัฒนธรรมสุ ข ภาพแบบใหม่ ที ได้รับ การ
เชือมโยงกับปัญหาการขาดแคลนข้อมูลเกียวกับการดูแลสุ ขภาพแบบใหม่ และประสบการณ์ทีได้รับ
ตามมาจากระบบการดูแลสุ ขภาพ มีอุปสรรคในเชิ งโครงสร้าง ซึ งรวมไปถึงการขาดการเข้าถึงการ
บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพเชิงป้ องกัน และขาดเครื อข่ายในการให้ความช่วยเหลือทั9งทีเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ผลก็ทาํ ให้มีการใช้งานบริ การเชิ งป้ องกันทีมีประสิ ทธิ ภาพน้อยลง ปั จจัยด้าน
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมส่ งผลให้เกิดการแบ่งแยกผูเ้ ข้ามาใหม่ออกจากสังคม
ดังนั9น Margareth S Zanchetta and Iraj M Poureslami (2006: S26- S30) เสนอให้ทุก
ฝ่ ายร่ วมกันทํางานเชิ งสหวิทยาการ (Multidisciplinary) เพือเสริ มสร้างให้เกิ ดความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะและสร้างความตระหนักด้านสุ ขภาพและการมีวิถีชีวิตทีมีสุขภาพดีจะช่ วยให้ประชากรกลุ่ ม
วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์มี โอกาสในการพัฒนาชี วิตของพวกเขาให้ดียิงขึ9นและมีความสุ ขมากขึ9นใน
ประเทศแคนาดา อีกทั9งนักการศึกษาด้านสุ ขภาพควรมีโอกาสในการรับรู ้ขอ้ จํากัดของกลุ่มผูอ้ พยพ
มาอยูใ่ หม่ ซึงเป็ นสิ งทีท้าทายในการเข้าไปทํางานจัดการศึกษาทีซับซ้อนให้แก่คนกลุ่มประชากรนี9 มี
ช่ องว่างทางความรู ้ ข องพวกเราเกี ยวกับการเข้าถึ งและการใช้บริ การสุ ขภาพของประชากรกลุ่ ม
วัฒนธรรมย่อยต่างๆ ทีแตกต่างในเรื องเพศสภาพ การเรี ยนรู ้ดา้ นการปฏิบตั ิต่างๆ วิธีการแสวงหา
บริ การ และพฤติกรรมในการเสาะหาความช่วยเหลือ
12. สั งเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การพัฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้แ ก่
แรงงานข้ามชาติ เกิดขึ9นจากการพยายามนําแนวคิดทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อสุ ขศึกษานันก็
คือแนวคิดเรื อง ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) ของ Don Nutbeam (2008) มาปรับใช้
เป็ นแนวคิดหลักสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยเขามองว่า ความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะเป็ น “ต้นทุนของชี วิต” (asset) ทีอาศัยความรู ้ความเข้าใจด้านการรู ้ หนังสื อ การคิด
คํานวณขั9นพื9นฐาน เพือให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาทีเหมาะสม เพือใช้
ในการพัฒนาความรู ้และขีดความสามารถในด้านสุ ขภาพของตนเองจนเกิดเป็ นทักษะทีเปลียนแปลง
พฤติกรรมทีสามารถนําไปใช้ในการจัดการและช่วยเหลือคนอืนๆ จนเกิดเป็ นกิจกรรมทางสังคม เกิด
ผลลัพธ์ทีดีดา้ นสุ ขภาพ เกิดทางเลือกและโอกาสทีจะมีสุขภาพทีดียงขึ
ิ 9 น Nutbeam (2008) ได้จาํ แนก
ออกเป็ น 3 ระดับได้แก่ 1) ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในระดับบุคคล 2) ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะระดับ
ปฏิ สัมพันธ์ และ 3) ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะในระดับวิจารณญาณ และเพือให้นกั ศึกษาแกนนํา
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แรงงานข้ามชาติสามารถนําความรู ้ทีได้ไปเผยแพร่ สือสารยังชุมชน ผูเ้ รี ยนจึงต้องบรรลุป้าหมายหรื อ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ด้านความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี9 ถึงการมีความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ทีจัดทําขึ9นโดยกําหนดให้ ผูเ้ รี ยน
สามารถ 1) เข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพและแหล่งเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพได้ (Accessibility) 2) ทําความเข้าใจ
องค์ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพ (Understanding) 3) ประเมิ น องค์ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพ (Assessment)
4) ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพ (Utilization) และ 5) สามารถสื อสารองค์ความรู ้สุขภาพ
(Communications) ได้ โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น9 ีมีเป้ าหมายสําคัญคือการพัฒนา
นัก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงานข้า มชาติ เ หล่ า นี9 ให้ มี ค วามรอบรู ้ ท าสุ ข ภาวะในระดับ วิ จ ารณญาณ
( Nutbeam, 2008) ซึงในระดับการคิดทีมีเหตุมีผลเช่นนี9 ในแง่หนึงเราอาจเรี ยกได้วา่ บุคคลผูน้ 9 นั เป็ น
ผูค้ ิดเป็ น ตามแนวทาง “ปรัชญาคิดเป็ น” ของโกวิท วรพิพฒั น์ (2517)และยังเป็ นปรัชญาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทยอีกด้วย ผูท้ ีคิดเป็ นนี9 จะเป็ นผูท้ ีสามารถแก้ไข
ปั ญหาทีตนเองเผชิญอยู่ได้เป็ นอย่างดี มีเหตุมีผล สามารถวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขจากการศึกษา
ข้อมูลตนเอง (สภาพและบริ บทต่างๆ การศึกษา เพศวัย ฯลฯ) ข้อมูลทางสังคมและสิ งแวดล้อม ซึ ง
เป็ นการวิเคราะห์ไตร่ ตรองถึ งผลทีอาจจะเกิ ดขึ9 นจากการตัดสิ นใจ ตลอดจนข้อมูลวิชาการซึ งเป็ น
การนําองค์ความรู ้จากศาสตร์ ต่างๆ เข้ามาประกอบการตัดสิ นใจนันเอง เมือได้คาํ ตอบทีน่าพึงพอใจ
แล้ว ผูน้ 9 นั ก็จะเกิดความสุ ขอันเป็ นเป้าหมายสู งสุ ดของชีวติ ดังนั9นเองหากผูเ้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจได้
อย่างมีวจิ ารณญาณภายใต้เงือนไข สภาพ และบริ บททีเหมาะสมกับตน ผูน้ 9 นั ก็ยอ่ มจะเป็ นผูท้ ีมีความ
รอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะได้เช่ นเดี ย วกัน ทั9ง นี9 คํา นึ ง ถึ ง ช่ ว งวัย ของผูเ้ รี ย นเพื อให้ก ารออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากทีสุ ด ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Adult
Learning) ของมัลคัมส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68) ซึ งมองว่าการจัดการศึกษาของผูใ้ หญ่
จะต้องคํานึงถึงความต้องการของผูใ้ หญ่เป็ นหลัก เนืองจากผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง (SelfDirected Learning) จะต้องเห็นประโยชน์ของสิ งทีตนเองจะเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ทีสังสมมา
สามารถนํามาใช้เป็ นส่ วนหนึ งของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และนํามาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ได้ ผูจ้ ดั
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จึง จําเป็ นอย่า งยิงในการสร้ างแรงจู ง ใจให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความสําคัญของเรื องที
เกียวข้องและเป็ นประโยชน์แก่พวกเขาอย่างแท้จริ ง
ทั9งนี9การทําความเข้าใจผูเ้ รี ยนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ตรงความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและให้ผเู ้ รี ยนเห็นประโยชน์ในกิจกรรมนั9นๆ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้และ
การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี , 2550) ซึ งจะ
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีให้ความสําคัญต่อประสบการณ์จริ งของผูเ้ รี ยน โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถนํา
สิ งทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในชี วิตประจําวันอย่างแท้จริ ง ผ่านการจําลองสถานการณ์หรื อการฝึ กฝนให้
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ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิในชีวติ จริ ง ในทีนี9ผวู ้ จิ ยั จะได้จาํ ลองสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนเผชิญหน้า
กับสถานการณ์จริ งเพือรับมือกับปัญหาสุ ขภาพและได้ทดลองสื อสารสุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ในชุมชนทีพวกเขาอยูอ่ าศัย ภายใต้สภาวะ เงือนไข และข้อจํากัดทีมีอยู่ ผูเ้ รี ยนเองจะได้ฝึกฝนค้นคว้า
หาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ระดมสมอง แลกเปลียนแนวคิด ฝึ กแก้ไขปั ญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า
จากการทําผลงานโดยมีครู หรื อวิทยากรจะเป็ นผูค้ อยชี9 แนะแนวทาง และเป็ นผูป้ ระเมินการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลายไปตามสภาวการณ์ทีเกิดขึ9นในชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยน
นอกเหนือไปจากองค์ความรู ้ทีจําเป็ นสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้ว แนวคิดสําคัญ
เรื องของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แนวคิดเรื องสิ ทธิ ต่างๆ ทีแรงงานข้ามชาติควรจะได้รับเมืออยู่
อาศัยในประเทศไทยบนพื9นฐานของสิ ทธิ มนุษยชนก็จะได้นาํ มาใช้เพือสอดแทรกไว้สําหรับการนํา
ความสนใจของผูเ้ รี ยนซึงเป็ นแรงงานข้ามชาติดว้ ยว่า หากพวกเขาไม่มีความรู ้ความเข้าใจว่าสิ ทธิ ของ
ตนเองเป็ นพื9น แล้ว พวกเขาจะไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง องค์ค วามรู ้ แ ละแหล่ ง บริ ก ารสุ ข ภาพซึ งเป็ น
พฤติกรรมบ่งชี9ถึงความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทีนักศึกษาควรมีเป็ นอันดับแรกๆ ได้เลย
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนารู ปแบบในลักษณะรู ปแบบเชิงสาเหตุ
(Causal Model) ของ Keeves (1977) เพื!ออธิ บายถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ว่ามี
องค์ประกอบใดบ้าง แต่ละองค์ประกอบทํางานอย่างไร เหตุและผลขององค์ประกอบหรื อตัวแปรแต่
ละตัวจะนําไปสู่ ผลลัพธ์ใด เพื!อให้ผูอ้ ่านสามารถทําความเข้าใจภาพรวมทั-งหมดของรู ปแบบฯ และ
นําไปใช้ได้ง่ายยิ!งขึ- น ในด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื!อสร้ างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติผูว้ ิจยั ได้มาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน เป็ นคําที!ใช้เป็ นหลักและเป็ นคํากลางๆ เพื!อแสดงบทบาทของผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน (สมจิต จันทร์ ฉาย, tuul) ในการจัดการเรี ยนรู ้ ครั-งนี- ผูว้ ิจยั จึงได้สังเคราะห์โดยใช้
แนวคิดการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นฐานในการพัฒนาองค์ประกอบของรู ปแบบซึ! งแบ่ง
ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ Arends, I. Richard (2011) ทิศนา แขมมณี (2556) บุญ
เลี9ยง ทุมทอง (2556) ดังนี- j) หลักการของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการนําหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ที!ใช้เป็ นพื-นฐานสําหรับในการกําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ขั-นตอน และเนื- อหาของกิจกรรมต่างๆ ที!เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนารู ปแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ t) วัตถุประสงค์ เป็ นการระบุถึงผลที!มุ่งหวังหรื อต้องการจากการพัฒนารู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั-งนี- Œ) ขั-นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการระบุถึงขั-นตอนการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ต- งั แต่การจัดหาทรัพยากรทั-งในด้านบุคคลากรในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านองค์ความรู ้หรื อเนื-อหาสาระการเรี ยนรู ้ ด้านเวลา ด้านสถานที! และทรัพยากรสนับสนุนอื!นๆ ที!
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จําเป็ นสําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากนั-นเป็ นการระบุถึงการขั-นตอนหรื อวิธีการในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการนําเอาทรัพยากรที!รวบรวมไว้มาเรี ยบเรี ยงและกําหนดเป็ น
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กําหนดการวัดผลและประเมินผลสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และผลการเรี ยนรู ้ที!เกิดขึ-นจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที!มุ่งหวังไว้
•) เงื!อนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ เป็ นการระบุถึงปั จจัยแวดล้อมที!เอื-อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สามารถบรรลุผลสําเร็ จได้
นอกจากนี- ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแนวทางขั-นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับรู ปแบบฯ
ที!พ ฒ
ั นาขึ- นโดยอาศัย แนวคิ ดตามแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึ กษานอกระบบเชิ ง
พัฒนาของ Patrick Boyle (1981) ประกอบกับแนวคิดกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนของอาชัญญา รัตนอุบล (2540) มาสังเคราะห์เป็ นขั-นตอนการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื!อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติออกเป็ น 5 ขั-นตอนหลักดังนีขั-นตอนที! 1 เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุนทั9งสี ในชุมชน แนะนําตัว และเชือมโยงให้เกิดเครื อข่าย
ความร่ วมมือ ในขั9นตอนนี9 เป็ นการประสานความร่ วมมือของเครื อข่ายการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
พื9นทีทั9ง 4 ระบบสนับสนุนได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ งแวดล้อม และ
ระบบวัฒนธรรม ทั9งนี9ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งแน่ใจว่าขอบเขตของงานหรื อภาระหน้าทีของผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มี น โยบายหรื อ ภาระงานที เกี ยวข้อ งกับ กลุ่ ม แรงงานข้า มชาติ หรื อ ไม่ อย่า งไร
ขั-นตอนที! 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ขั-นตอนที! 3
ร่ ว มกัน ออกแบบร่ า งแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละประเมิ น การเรี ย นรู ้ เป็ นการกํา หนด
วัตถุประสงค์ของเนื- อหาที!ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและสภาพปั ญหาสุ ขภาพที!เกิ ดขึ-นใน
ชุ มชน ร่ างโครงสร้ างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กําหนดเนื- อหา
กําหนดทรัพยากรที!จาํ เป็ นทั-งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเวลา สื! อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ที!มีอยู่ในชุ มชนหรื อมีอยู่ในหน่ วยงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ออกแบบการประเมิน
การเรี ยนรู ้โดยกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล เครื! องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ทั-งในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที!ต- งั ไว้ ระบุบทบาทหน้าที!ของ
วิทยากรที!มาจากหน่ วยงานต่างๆ ลงในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ชัดเจน วางแผนการจัด
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดการยอมรับซึ! งกันและกันไม่ตดั สิ น คํานึ งถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ขั-นตอนที! 4 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั-นตอนนี-เป็ นการนําเอาแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที!ได้พฒั นาขึ-นไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนซึ! งเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในชุ มชน ผูจ้ ดั กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ จ ะต้อ งเตรี ยมเครื! องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เอกสารประกอบกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ การ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกําหนดการ ดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
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ประเมินการเรี ยนรู ้ตามที!ได้กาํ หนดไว้ในแผนฯ ขั-นตอนที! 5 ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการจัดกิจกรรม ในขั-นตอนนี-เป็ นการประเมินว่าผลของการนํารู ปแบบ
การจัดกิจกรรมนี- ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้ผลอย่างไร วิทยากรผูท้ ี!นาํ รู ปแบบไปใช้มีปัญหาหรื ออุปสรรค
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไร เพื!อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ ง
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และพัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง! ขึ-น หรื อใช้สาํ หรับการวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั-งต่อไป

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติฉ บับนี* มุ่ง หวังให้เกิ ดรู ป แบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที เสริ ม พลัง
อํานาจและการจัดการตนเองในด้านสุ ภาพให้แก่ แรงงานข้ามชาติในพื*นที งานวิจยั ชิ* นนี* ใช้วิธีการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยอาศัยความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายใน
พื*นทีได้แก่ ฝ่ ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฝ่ ายสาธารณสุ ขจากโรงพยาบาล
อําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุ ขในพื*นที องค์กรพัฒนาเอกชนทีเกี ยวข้องกับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติ นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติใน
พื* นที ฯลฯ ซึ งบุ ค คลที ได้ก ล่ า วมาทั*ง หมดนี* ไ ด้มี ส่ วนร่ วมในการดํา เนิ น การวิจยั และพัฒนา คิ ด
วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ร่ วมกันจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และร่ วมกันประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ เพือให้รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะที พัฒ นานี* มี ค วามสอดคล้อ งกับ สภาพบริ บทที เกิ ด ขึ* น จริ ง ในชุ ม ชน ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานข้ามชาติและผูป้ ฏิบตั ิงานในพื*นทีได้อย่างแท้จริ ง การวิจยั นี*
แบ่งขั*นตอนการดําเนินการวิจยั และพัฒนามี O ขั*นตอน ดังนี*
ขั*นตอนที 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื*นฐาน
ขั*นตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
ขั*นตอนที 3 การทดลองนํารู ปแบบไปใช้
ขั*นตอนที 4 การประเมินผลและการปรับปรุ งรู ปแบบ
โดยมีข* นั ตอนดังภาพต่อไปนี*

130

131
ภาพที 12 แสดงขั*นตอนการดําเนินการวิจยั
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

รายละเอียดการดําเนินการวิจยั

ขันที 1 (R1)
วิเคราะห์ ข้อมูล
พืนฐาน

S. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
W. ศึกษาจากผูเ้ ชียวชาญ
Y. ศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)
4. ศึกษาภาคสนาม (Field Research)

ขันที 2 (D1)
ออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบฯ

ขันที 3 (R2)
ทดลองใช้ รูปแบบฯ

ขันที 4 (D2)
ประเมินผลและ
ปรับปรุงรู ปแบบฯ

ผลทีได้ รับจากการ
ดําเนินการวิจยั
สภาพ และข้อมูลพื*นฐาน
ตลอดจนความต้องการของ
แรงงานข้ามชาติในพื*นที
เชิงปริ มาณและคุณภาพ

1.ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นทีร่ างรู ปแบบและออกแบบ
แผนการจัดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
2.ผูเ้ ชียวชาญประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
รู ปแบบสําหรับการนําไปใช้

1.ร่ างรู ปแบบ ฯ และคู่มือการใช้
2.ค่าดัชนี ความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม
3.ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญ

1.นํารู ปแบบฯ ไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ แก่นักศึกษาแกนนํา
แรงงานข้ ามชาติ
2. ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้ ได้แก่
2.1) การประเมินความรู้ (K): แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2.2) การประเมินการทักษะกระบวนการ (P): แบบประเมินผลงาน
2.3) การประเมินเจตคติ (A): สมุดกระจกสะท้อนความคิด การ
ทบทวนหลังปฏิบตั ิการสําหรับกลุ่มนักศึกษา (หลังจบการ
สื อสารสุขภาพในชุมชน) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทีได้รับ
การสื อสารในชุมชน

ผลการประเมินการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนในแต่ละหน่วย
การเรี ยนรู้

1. การประเมินผลรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
1.1 การประเมินความคิดเห็นของวิทยากร
1.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้าติ
1.3 การทบทวนหลังปฏิบตั ิงานของวิทยากร
2. ปรับปรุ งรู ปแบบและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือฯ

1. ผลการประเมินการนํา
รู ปแบบไปใช้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั
ครั!งต่อไป
3. รู ปแบบฉบับสมบูรณ์
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ขันตอนที 9 การวิจัย 1 (Research : R1) การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน
1. วัตถุประสงค์ ดังนี*
1. เพือศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2. เพือศึกษาแนวทางจากผูเ้ ชียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
3. เพือศึกษา ข้อมูลพื!นฐาน การดูแลสุ ขภาพ การเรี ยนรู ้ด้านสุ ขภาพ ความต้องการ
เรี ยนรู ้ดา้ นสุ ภาพของผูเ้ รี ยนและแรงงานข้ามชาติในชุมชน
2. วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี*
1. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ทีเกี ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ทีใช้ใ น
การศึกษาได้แก่ แนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ ปรัชญาคิดเป็ น แนวคิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ การ
เรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพจริ ง การพัฒนารู ปแบบ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
รู ป แบบกระบวนการฝึ กอบรมสํา หรั บ การศึ ก ษานอกระบบ แนวคิ ดด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ข้อมู ล
สถานการณ์สุขภาพและการส่ งเสริ มสุ ขภาพจากหน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขจากหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีมีความเชือมโยงกับสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื*นที
2. ศึกษาจากผูเ้ ชียวชาญทั*งผูเ้ ชียวชาญด้านการปฏิบตั ิงานและด้านวิชาการ เพือศึกษา
แนวทางทีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติ
3. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพือให้ทราบถึงสภาพ วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
กรณี ศึกษาทีเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ รวมไปถึงประสบการณ์ความเจ็บป่ วยและการรับมือกับ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วย
4. ศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ดังนี*
4.1. สํารวจข้อมูลทัวไปของกลุ่ มแรงงานข้ามชาติในพื*นที ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
สิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ และสถานพยาบาลทีแรงงานข้ามชาติในชุมชนนิยมเข้ารับบริ การ
4.2. สํารวจพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพเบื*องต้นของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
4.3. การเรี ยนรู ้และการสื อสารด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
4.4. ระดับความต้องการรับรู ้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
1. ประชากร (Population) ได้แก่ เอกสารทีGเกีG ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ และแรงงานข้ามชาติ
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่
2.1. เอกสารและงานวิจยั ทีGเกีG ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี ทีGใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารู ปแบบ(Keeves, OPPQ; Arends, I. Richard, 2011;ทิศนา แขมมณี , 2556;
บุญเลี!ยง ทุมทอง, 2556) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบเชิงพัฒนา (Patrick Boyle,
OP]O) กระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (อาชัญญา รัตนอุบล, `abc),
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Andragogy) (M.S.Knowles, 1968), แนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
(Health Literacy) (Don Nutbeam, 2000), การจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพจริ ง
(Authentic Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี , 2550), ปรัชญาคิดเป็ น (โกวิท วรพิพฒั น์,
2517) , แนวคิดสิ ทธิมนุษยชน และงานศึกษาทีGเกีGยวข้องทั!งในและต่างประเทศ
2.2. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่
จากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ยงใหม่และมูลนิ ธิเพืGอสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานข้าม
ชาติ เพืGอนํามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพืGอเสริ มสร้างความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะฯ
3.2 ศึกษาจากผูเ้ ชียวชาญ
1. ประชากร (population) ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านการปฏิบตั ิงานและผูเ้ ชียวชาญ
ด้านวิชาการผูซ้ ึ งมีความรู ้และประสบการณ์เกียวกับประเด็นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ และแรงงานข้ามชาติ
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ผูว้ ิจยั ได้เลื อกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ ชียวชาญทีมีความรู ้ความชํานาญในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติออกเป็ น W กลุ่มได้แก่
2.1. กลุ่ มนักวิชาการด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติ
หรื อกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พหุ วฒั นธรรมและ
นโยบายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ภาควิชา
การศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2. กลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญด้านการปฏิบตั ิงานในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและให้
ความรู ้ ด้านสุ ขภาพแก่ แรงงานข้า มชาติจาํ นวน 2 ท่ า น ได้แก่ คุ ณกิ ตติ เรื องวิไ ลพร ตัวแทนจาก
โรงเรี ยนอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าว ในกํากับของสํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดสมุทรสาคร
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และคุณจําเริ ญ ธี รวิทยากูล ตัวแทนจากมูลนิธิเพือสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์
(MAP) จังหวัดเชียงใหม่
3.3. ศึกษาภาคสนาม (Field Research)
1. ประชากร (Population) ได้แก่ นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทีรับทราบข้อมูลสภาพและปัญหาด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื*นที
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาแรงงานข้ามชาติทีG
กําลังศึกษาอยูใ่ นกศน.ตําบลไชยสถาน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) จํานวน 10 คน เพืGอใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
3.4. การศึกษาเชิงสํารวจ
1. ประชากร (Population) ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ บ้านนันทาราม ต.ไชยสถาน
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,400 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง(Sample) สําหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของ
แรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ในพื*นที บ้านนันทาราม ต.ไชยสถาน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan จากประชากร S,Okk คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 302 คน
4. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) เพือศึกษาข้อคิดเห็นในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ จากผูเ้ ชียวชาญทั*งทางวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ให้แก่แรงงานข้ามชาติ ดังนี*
1.1. ศึกษาองค์ความรู ้เบื*องต้นทีเกียวข้องกับองค์ประกอบสําคัญในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ แนวคิดทฤษฏี ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สําหรับการศึกษานอกระบบ และการจัด
การศึ ก ษาให้แก่ แรงงานข้า มชาติ แนวคิ ดความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะ การวัดและประเมิ นผล เพื อ
นํามาใช้เป็ นแนวทางในกําหนดกรอบโครงสร้างการสัมภาษณ์
1.2. สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ กํา หนดโครงสร้ า งและประเด็ น การสั ม ภาษณ์ ใ ห้
ครอบคลุมเนื*อหาตามจุดประสงค์ทีกําหนด โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 2 ชุด ได้แก่
ชุ ดที 1 กลุ่ มนักวิชาการด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ แรงงานข้ามชาติ
หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์
ชุ ดที 2 กลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญด้านการปฏิบตั ิงานในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและให้
ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่แรงงานข้ามชาติหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์
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1.3. นําแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องมาใช้ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ท* งั สอง
ฉบับทีสร้างขึ*นไปให้ผูเ้ ชียวชาญ 5 คนตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) พบว่าแบบสัมภาษณ์ชุดที 1 และชุดที 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ
1.00 สามารถนําเครื องมือดังกล่าวไปใช้ได้ และปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะเพิมเติม
ของผูเ้ ชียวชาญ (ดูในภาคผนวก ข)
1.4. นําแบบสัมภาษณ์ไปใช้
2. แบบสอบถามสําหรับการวิจยั เชิงสํารวจ โดยมีข* นั ตอนในการสร้างเครื องมือดังนี*
ศึกษาองค์ความรู ้เบื*องต้นเกียวกับการออกแบบแบบสอบถามเพือใช้ในการวิจยั เชิงสํารวจ แนวคิด
ทฤษฏีดา้ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาให้แก่แรงงาน
ข้า มชาติ แนวคิ ดความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะ การวัดและประเมิ นผล เพือนํา มาใช้เป็ นแนวทางใน
กําหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม
2.1. ผูว้ ิจยั จัดประชุ ม กลุ่ มเครื อข่ า ยผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย ในพื*นที ประกอบด้วย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตําบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ ายเวชปฏิ บ ตั ิครอบครั วและ
ชุมชน เพือกําหนดโครงสร้างและข้อคําถามแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมกับประเด็นทีกําหนด
ไว้ตามความต้องการและสถานการณ์ในพื*นที
2.2. สร้างแบบสอบถาม โดยนําแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามให้
ผูเ้ ชี ยวชาญ 5 คนเพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื* อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีก าร
คํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ดชั นีความ
สอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 สามารถแบบสอบถามดังกล่าวนําไปใช้ได้ จากนั*นผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ ง
เครื องมือตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ (ดูในภาคหนวก ข)
2.3. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองใช้กบั แรงงานข้ามชาตินอกกลุ่มใน
ตําบลป่ าบง (ตําบลข้างเคียง) จํานวน 30 คน ให้นกั ศึกษาไทใหญ่ช่วยเก็บข้อมูลเป็ นภาษาไทใหญ่
และบันทึกในแบบสอบถามเป็ นภาษาไทย เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ด้วย
วิธีการของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบว่าแบบสอบถามมีค่า
ความเชือมันทั*งฉบับเท่ากับ 0.87 สามารถนําแบบสอบถามไปใช้ได้ (ดูในภาคผนวก ข)
2.4. นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว ไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ทั*งนี*
นักศึกษาแรงงานข้ามชาติของกศน.ตําบลไชยสถานช่ วยสอบถามแรงงานข้ามชาติในชุ มชนเป็ น
ภาษาไทใหญ่ เนืองจากการสํารวจเบื*องต้นพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 79.14 ไม่รู้ภาษาเขียน
ไทใหญ่ ผูว้ จิ ยั ไม่ได้แปลแบบสอบถามเป็ นภาษาไทใหญ่ แต่ใช้วิธีการให้นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติ
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เป็ นผูส้ อบถามกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นภาษาไทยใหญ่และกรอกแบบสอบถามเป็ นภาษาไทย เนื องจาก
นักศึกษาส่ วนใหญ่ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี และก่อนการสอบถามผูว้ ิจยั จะได้ซักซ้อมทํา
ความเข้าใจแนวคิดและเนื*อหาข้อคําถาม เพือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนําแบบสอบถามไปใช้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์แบบประเมินความสอดคล้องของเครื องมือ 2 ชิ* นได้แก่ 1)
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถามสําหรับแรงงานข้ามชาติในชุ มชน เพือหาค่า
คุณภาพสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างเครื องมือทั*งสอบฉบับที
พัฒนาขึ*นกับวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ
แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน 0
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ความสอดคล้อ งของแบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามใน
ขั*นตอนที 1 นี* ใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ตามสู ตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)

ΣR
N
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์
คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

IOC =
IOC

R

ΣR
Ν

คือ
คือ
คือ
คือ

ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามเชิงสํารวจ
1. สํารวจข้อมูลพื*นฐาน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์มูลสถิ ติเชิ งพรรณนาได้แก่ ข้อมูล
เกียวกับเพศ อายุ อาชีพ สิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ และสถานพยาบาลทีแรงงานข้ามชาติในชุมชนนิยมเข้ารับ
บริ การผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
ผูว้ ิจยั กําหนดระดับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3
ระดับ ได้แก่ ทําประจํา ทําบางครั*ง และไม่ทาํ เลย โดยมีความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี*
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ทําประจํา
ได้คะแนน
3
ทําบางครั*ง
ได้คะแนน
2
ไม่ทาํ เลย
ได้คะแนน
1
การแปลผลคะแนน โดยใช้เกณฑ์ก ารแปลความหมาย โดยใช้ส ถิ ติค่ า เฉลี ย
( Χ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดับ (Rating Scale) ซึ งเป็ นการพิจารณา
พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติแบบอิงเกณฑ์ ซึ งมีค่าเฉลียของแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าเฉลียเป็ น 3 ระดับ โดยคํานวณหาค่าความกว้างของชั*นแบบคะแนน
เฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ดังนี* (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)
ความกว้างของชั*น

=

คะแนนตําสุ ด – คะแนนสู งสุ ด
จํานวนชั*น

=

3 – 1 = 0.66
3
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.67 -2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 -1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในระดับน้อย
3. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเข้าถึงการสื อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู ้จาก
คําถามปลายปิ ด โดยกําหนดเป็ น Y ระดับ ได้แก่ เข้าถึงประจํา เข้าถึงบางครั*ง และไม่เข้าถึงเลย โดย
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล ดังนี*
เข้าถึงประจํา
ได้คะแนน
3
เข้าถึงบางครั*ง
ได้คะแนน
2
ไม่เข้าถึงเลย
ได้คะแนน
1
การแปลผลคะแนน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากสถิติค่าเฉลี ย ( Χ ) และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดับ (Rating Scale) ซึ งเป็ นการพิจารณาระดับการ
เข้าถึ งการสื อสารและแหล่ งเรี ย นรู ้ ท างสุ ข ภาพแบบอิง เกณฑ์ ซึ งมีค่าเฉลี ยของแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง S-Y คะแนน และแบ่งค่าเฉลียเป็ น Y ระดับ โดยคํานวณหาค่าความกว้างของชั*นแบบคะแนน
เฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ดังนี* (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)
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ความกว้างของชั*น

=

คะแนนตําสุ ด – คะแนนสู งสุ ด
จํานวนชั*น
=
3 – 1 = 0.66
3
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการเข้าถึงการสื อสารและกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.67 -2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการเข้าถึงการสื อสารและกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 -1.66 หมายถึง หมายถึง มีพฤติกรรมการเข้าถึงการสื อสารและ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในระดับน้อย
4. การวิเคราะห์ระดับความต้องการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติใน
พื*นที โดยกําหนดเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อยโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ
การแปลผล ดังนี*
ต้องการมาก
ได้คะแนน
3
ต้องการปานกลาง ได้คะแนน
2
ต้องการน้อย
ได้คะแนน
1
การแปลผลคะแนน เป็ นใช้เกณฑ์การแปลความหมายโดยอาศัยสถิ ติค่าเฉลี ย
( Χ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ระดับ (Rating Scale) ประกอบการพิจารณา
ระดับ ความต้อ งการความรู ้ ด้า นสุ ข ภาพของแรงงานข้า มชาติ แ บบอิ ง เกณฑ์ ซึ งมี ค่ า เฉลี ยของ
แบบสอบถามในตอนนี* อยู่ระหว่าง S-Y คะแนน และแบ่งค่าเฉลี ยเป็ น Y ระดับ โดยคํานวณหาค่า
ความกว้างของชั*นแบบคะแนนเฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ดังนี* (วิเชียร เกตุสิงห์, W•Y€: •)
ความกว้างของชั*น =

คะแนนตําสุ ด – คะแนนสู งสุ ด
จํานวนชั*น
=
3 – 1 = 0.66
3
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพในระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.67 -2.33 หมายถึง มีความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 -1.66 หมายถึง หมายถึง มีความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพในระดับน้อย
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5. การวิเคราะห์หาค่าความเชื อมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้องภายใน
(Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ด้วยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) โดยใช้สูตรดังนี*
α=

เมือ

n  ∑ S i2 
1 − 2 
n −1 
St 

แทน สัมประสิ ทธิs ความเชือมัน
n แทน จํานวนข้อ
S i2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ
S t2 แทน คะแนนความแปรปรวนทั*งฉบับ
α

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการการวิเคราะห์เนื* อหา (Content Analysis) แบ่งออกเป็ น
5 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที 1 ข้อมูลทีได้จากการทบทวนเอกสารทีเกียวข้อง
ส่ วนที 2 ข้อมูลทีได้จากผูเ้ ชียวชาญในการปรับปรุ งเนื*อหาของแบบสอบถาม
ส่ วนที 3 ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชียวชาญด้านความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ ด้าน
แรงงานข้ามชาติ และการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูใ้ หญ่
ส่ วนที 4 ข้อมูลการจดบันทึกการสัมภาษณ์นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติ
ส่ วนที 5 ข้อมูล ที ได้จากข้อคํา ถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้ า ง
เกียวกับข้อมูลทัวไปบางส่ วนและการสื อสารสุ ขภาพของของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
ทั*งนี*ขอ้ มูลทีได้จะนํามารวบรวมเพือประมวลองค์ความรู ้และนํามาใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติได้
อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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ตารางที 3 สรุ ปขั*นตอนที S การวิจยั (Research: R1)
กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

วัตถุประสงค์

วิธีการ

เครื องมือ/สถิติ

S. เพือศึกษาเอกสาร
ทีเกียวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี แนว
ทางการพัฒนา
รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้าม
ชาติ
3. เพือศึกษา
แนวทางจาก
ผูเ้ ชียวชาญในการ
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือสร้าง
เสริ มความรอบรู ้
ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ

ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี
งานวิจยั ที
เกียวข้องและ
เอกสารจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ

1. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาที
เกียวข้อง
W. งานวิจยั
3. เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ในพื*นที

แบบบันทึกข้อมูล/
การวิเคราะห์เนื*อหา

1.ศึกษาจาก
ผูเ้ ชียวชาญ

ผูเ้ ชี ยวชาญที มี ความรู ้ความชํานาญใน
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ ห้แก่ แรงงานข้า ม
ชาติออกเป็ น W กลุ่มได้แก่
S. กลุ่มนักวิชาการด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อกลุ่มชาติ
พันธุ์ W ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พหุวฒั นธรรมและนโยบาย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และผศ.ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
ภาควิชาการศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์และ
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. กลุ่มผูเ้ ชียวชาญด้านการปฏิ บตั ิงาน
ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและให้ความรู ้ดา้ น
สุ ข ภาพแก่ แ รงงานข้า มชาติ จ ํา นวน 2 ท่ า น
ได้ แ ก่ คุ ณ กิ ต ติ เรื องวิ ไ ลพร ตั ว แทนจาก
โรงเรี ย นอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่ า งด้า ว ใน
กํ า กั บ ของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด
สมุทรสาคร และคุณจําเริ ญ ธีรวิทยากูล ตัวแทน
จากมู ล นิ ธิ เ พื อสุ ข ภาพและการเรี ยนรู ้ ข อง
แรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP) จังหวัดเชียงใหม่

แบบสอบถามมี
โครงสร้าง/
แบบประเมินความ
สอดคล้อง (ค่า IOC) /
วิเคราะห์เนื*อหา
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ตารางที 3 สรุ ปขั*นตอนที S การวิจยั (Research: R1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. เ พื อ ศึ ก ษ า
ข้อ มู ล พื* น ฐาน การ
ดู แ ลสุ ขภาพ การ
เรี ย นรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ
ความต้องการเรี ยนรู ้
ด้ า น สุ ภ า พ ข อ ง
ผูเ้ รี ยนและแรงงาน
ข้ามชาติในชุมชน

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

เครื องมือ/สถิติ

1.ศึกษา
สัมภาษณ์นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติจาก แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (ไม่
ภาคสนาม
กศน.ตําบลไชยสถานจํานวน 10 คน
มีโครงสร้าง) /
(เชิงคุณภาพ)
และวิเคราะห์เนื*อหา
2.ศึกษาเชิง
สํารวจ
(เชิงปริ มาณ
และคุณภาพ)

แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ในพื*นที
จํานวน 302 คน

แบบสอบถาม
แบบประเมินความสอดคล้อง
/วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) /
ค่าความเชือมัน /
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา /
การวิเคราะห์ Rating Scale
การวิเคราะห์ค่าความกว้าง
ของชั*นแบบเลขคณิ ต
และวิเคราะห์เนื*อหา

ขันตอนที D การพัฒนา 1 (Development 1: D1) การพัฒนารู ปแบบ
ในขั*นตอนนี* เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ข ภาวะให้แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ และตรวจสอบหาค่ า ความเที ยงตรงของร่ า งรู ป แบบโดย
ผูเ้ ชียวชาญ
1. วัตถุประสงค์ มีดงั นี*
1. เพือพัฒนาร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ และคู่มือการใช้รูปแบบฯ ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นที
2. เพืGอประเมินค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพืGอสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
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2. วิธีการดําเนินการวิจัยมีดังนี
การพัฒนาร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ และเอกสารประกอบรู ปแบบได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบฯ และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีวธิ ีการดังนี*
1. ศึกษาทบทวนข้อมูลพื*นฐานต่างๆ ทีได้จากการวิเคราะห์ในขั*นตอนที 1 เกี ยวกับ
ข้อมูลพื*นฐาน แนวคิดทฤษฎี สภาพปั จจุบนั และความต้องการเรี ยนรู ้จากกลุ่มเป้ าหมายในพื*นที ซึ ง
ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ องค์ประกอบและรายละเอียด
ด้านต่างๆ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบคู่มือ และการออกแบบแผนการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ทีเกียวข้อง
2. สังเคราะห์และจัดทําร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบ
รู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ พร้อมด้วยคู่มือการใช้และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ โดย
อาศัยความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นที ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอํา เภอสารภี ครู ก ศน.ตํา บลไชยสถาน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ ายเวชศาสตร์ ครอบครัวและชุ มชน โรงพยาบาลสารภี ประธาน
และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุ ข ในพื!นทีG ตัวแทนจากมู ล นิ ธิ เพืGอสุ ข ภาพและการเรี ย นรู ้ ข อง
แรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation) เพืGอจัดทําร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพืGอสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ รวมทั!งคู่มือการใช้และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ดังนี!
2.1. ประสานความร่ วมมือและวางแผนร่ วมกันกับกลุ่มเป้ าหมายและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
2.2. กําหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเอกสาร
ประกอบรู ปแบบได้แก่ คู่มือการใช้และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและข้อจํากัดของบุคคล สถาบันและทรัพยากร
2.4. ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดําเนินการพัฒนา 2 ส่ วนได้แก่ 1) ร่ างรู ปแบบ
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อสร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ขภาวะให้ แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั*นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
เงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ 2) ออกแบบคู่มือการใช้ ประกอบด้วย 3 ส่ วนได้แก่ 1) รายละเอียด
รู ปแบบ 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย คําชี* แจงวิทยากร บทบาทวิทยากร นิยาม
ศัพท์และคําย่อทีสําคัญในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โครงสร้างแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
และหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท* งั 5 หน่ ว ย 3) เอกสารประกอบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ประกอบ

143
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ใบกิ จกรรม แบบประเมินผลงานพร้อมเฉลยและเกณฑ์มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้
3. การประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1)
ร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2) คู่มือการใช้รูปแบบฯ โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเทียงตรงของเนื* อหา
(Content Validity) องค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบและเนื*อหาต่างๆ
ของคู่มือการใช้รูปแบบด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC)
พบว่า 1) ร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติมีค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของรู ปแบบฯ ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.80 – 1.00 และมีค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมทั*งฉบับเท่ากับ 0.95 และ 2) คู่มือการใช้
รู ปแบบฯ ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าความสอดคล้องและเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่า
ความสอดคล้องและความเหมาะสมทั*งฉบับเท่า กับ 0.99 (ดู ใ นภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ ิจยั ได้
ปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับรายละเอียดของรู ปแบบตามคําแนะนําเพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี*
ส่ วนทีG 1 ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสําหรับการประชุ มกลุ่ม เพืGอร่ วมกันพัฒนา
รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ มีดงั นี!
1. ประชากร (population) ได้แก่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื!นทีG
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความ
น่าจะเป็ น (non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสารภี ครู กศน.ตําบลไชย
สถาน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ ายเวชศาสตร์ ครอบครัว
และชุ มชน โรงพยาบาลสารภี ประธานและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุ ขในพื*นที ตัวแทนจาก
มูลนิธิเพือสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation)
ส่ วนทีG 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสําหรับตรวจสอบค่าความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ และคู่มือการใช้รูปแบบฯ ได้แก่
1. ประชากร (population) ได้แก่ ผูเ้ ชีGยวชาญ
2. กลุ่มตัวอย่าง (sample) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (nonprobability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผูเ้ ชีG ยวชาญตาม
คุ ณสมบัติจาํ นวน 5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชีG ยวชาญทางด้า นการแพทย์และสาธารณสุ ข จํา นวน 2 คน
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ผูเ้ ชีGยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 1 คน ผูเ้ ชีGยวชาญด้าน
หลักสู ตรและการสอน 1 คน ผูเ้ ชีGยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชนและการจัดการศึกษาสําหรับแรงงานข้าม
ชาติ 1 คน
4. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย ดังนี
1. แบบบัน ทึ ก การประชุ ม กลุ่ ม สํ า หรั บ ระดมความคิ ด เห็ น ของผู ้มี ส่ ว นเสี ย ใน
ระหว่างการพัฒนารู ปแบบฯ คู่มือการใช้และแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีข* นั ตอนการพัฒนา
เครื องมือดังนี*
1.1. ศึกษาประเด็นการร่ างรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การพัฒนาคู่มือและ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2. กําหนดประเด็นในการประชุม
1.3. นําประเด็นทีกําหนดไว้ไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
1.4. นําแบบบันทึกการประชุมไปใช้
2. แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ เพือสร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติ และคู่ มือการใช้รูป แบบ มี
ขั*นตอนการพัฒนาเครื องมือดังนี*
2.1. ศึกษาแนวทางการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมสําหรับรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2. กําหนดโครงสร้างของแบบประเมินให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของรู ปแบบ
ฯ และคู่มือการใช้รูปแบบฯ โดยผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์การประเมินด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ
ได้แก่ แน่ใจว่าสอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง
2.3. นํา แบบประเมิ นความสอดคล้องและความเหมาะสมของรู ป แบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบฯ ให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
2.4. นําแบบประเมินดังกล่าวไปใช้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ข้อมูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที 1 ได้แก่ วิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงของความสอดคล้องระหว่างรู ปแบบ
และวัตถุประสงค์ของรู ปแบบด้วยดัชนี IOC เพือหาค่าความเทียงตรงของความสอดคล้องระหว่าง
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รู ปแบบและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบด้วยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ
แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน 0
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ความเหมาะสมสอดคล้องตามสู ตร (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์ ,
2543: 117)
ΣR
IOC =
N
IOC
คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์
คือ คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
R
คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
ΣR
คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
Ν
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) 3 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที 1 วิเคราะห์เนื* อหาจากข้อมูลทีได้รวบรวมจากแบบบันทึกการประชุ มกลุ่ ม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นที
ส่ วนที 2 วิเคราะห์เนื* อหาจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญจากคําถามปลายเปิ ดของ
แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม
ส่ วนที 3 วิเคราะห์เนื* อหาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญจากคําถามปลายเปิ ดของแบบ
ประเมินความเหมาะสมเพือนํามาปรับปรุ งรู ปแบบ
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ตารางที 4 แสดงการสรุ ปขั*นตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

เครื องมือ/สถิติ

S. เพือพัฒนาร่ างรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติในพื*นที

1.สังเคราะห์และร่ าง
รู ปแบบฯ โดย
ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยในพื*นที
ออกแบบและ
วางแผนประมวล
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

แบบบันทึกการประชุม
กลุ่ม/การวิเคราะห์
เนื*อหา

2. เพืGอประเมิ นค่าความ
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม
เหมาะสมของร่ างรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพืGอสร้างเสริ มความรอบรู ้
ท า ง สุ ข ภ า ว ะ ใ ห้ แ ก่
แ ร ง ง าน ข้ า ม ช าติ จ า ก
ผูเ้ ชีGยวชาญ

ผูเ้ ชียวชาญประเมิน
ความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของ
ร่ างรู ปแบบ

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสารภี ครู กศน.
ตําบลไชยสถาน ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนวัดนันทาราม
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลไชยสถาน
หัวหน้าฝ่ ายเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลสารภี ประธานและ
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ในพื*นที ตัวแทนจากมูลนิธิเพือ
สุขภาพและการเรี ยนรู ้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP
Foundation)
ผูเ้ ชีGยวชาญทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขจํานวน ` คน
ผูเ้ ชีGยวชาญด้านการศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยจํานวน O คน
ผูเ้ ชีGยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน O คน ผูเ้ ชีGยวชาญด้าน
สิ ทธิมนุษยชนและการจัด
การศึกษาสําหรับแรงงานข้าม
ชาติ O คน

แบบประเมินความ
สอดคล้อง และความ
เหมาะสม (IOC)
และวิเคราะห์เนื*อหา

ขันตอนที 3 การวิจัย 2 (Research 2 : R2) การทดลองใช้ รูปแบบ (Implementation)
ในขั*น ตอนนี* ผู ว้ ิ จ ัย นํา รู ป แบบที ผ่ า นการรั บ รองโดยผู เ้ ชี ยวชาญไปทดลองใช้ก ับ
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติของกศน. ตําบลไชยสถานซึ งกําลังศึกษาระดับชั*นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวนทั*งสิ* น Yk คน และแรงงานข้ามชาติในพื*นที ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัด
เชี ยงใหม่ ซึ งกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับการสื อสารจากนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติเหล่านี* จะเป็ นผู ้
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กําหนดและวางแผนกลุ่ มเป้ าหมายในการสื อสารด้วยตนเอง โดยในระหว่างการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ผู ว้ ิจ ัย ได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากครู ก ศน.ตํา บลไชยสถาน ผู อ้ าํ นวยการกศน. อํา เภอสารภี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบลไชยสถาน หัวหน้าฝ่ ายเวชปฏิบตั ิครอบครัว
และชุ มชน โรงพยาบาลสารภี และตัวแทนจากมูลนิ ธิเพือสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation) ร่ วมเป็ นวิทยาการหลักและมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขในพื*นทีร่ วม
เป็ นพีเลี*ยงในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
1. วัตถุประสงค์ มีดงั นี*
1. เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื*นที
2. เพือประเมินพัฒนาการด้านความรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยแบบสอบถามก่อนและหลังเรี ยน
3. เพือประเมินทักษะการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน ผ่านการจัดทําผลงานในระหว่างกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และการประเมินการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพของผูเ้ รี ยนจากกลุ่มเป้าหมายแรงงาน
ข้ามชาติในชุมชน
4. เพือประเมินเจตคติของผูเ้ รี ยนในช่ วงก่ อน ระหว่างและหลังการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้
2. ขันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี
1. ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครั*งนี* ผูว้ ิจยั ได้ประเมินพัฒนาการด้านความรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบ One
Group Pre-test Post-test Design ซึงมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543:
216) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที 5
ตารางที 5 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design
Group
Pretest
Treatment
R
OS
T
R
OS
T
OW

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มทดลอง
การสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
วิธีการทดลอง
การสอบหลังการทดลอง (Posttest)

Posttest
OW
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การประเมินพัฒนาการความรู ้ของผูเ้ รี ยนนี! ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรี ยนจํานวน 5 ฉบับ และนําแบบทดสอบทีGพฒั นาได้ไปตรวจสอบคุณภาพของเครืG องมือด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เพืGอตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบทดสอบดังกล่าว
จากผูเ้ ชีGยวชาญจํานวน a ท่าน ปรับปรุ งและนําไปใช้ในการทดลองกิจกรรม
2. สร้างแบบประเมินผลงาน พร้อมกําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลจํานวน 5
หน่ วยการเรี ยนรู ้ นําแบบประเมินผลงานดังกล่ าวไปตรวจสอบคุณภาพของเครืG องมือด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เพืGอตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบประเมินผลงาน
ดังกล่าวจากผูเ้ ชีGยวชาญจํานวน a ท่าน ปรับปรุ งและนําไปใช้ในการทดลองกิจกรรม
3. ดําเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพืGอสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงงานข้ามชาติทีGได้พฒั นาขึ!น การทดลองครั!งนี! จดั
ขึ!นในลักษณะการสอนเสริ มในรายวิชาสุ ขศึกษาให้กบั นักศึกษาแรงงานข้ามชาติจาํ นวน 30 คน ซึG ง
กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั!นมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์กศน. ตําบลไชยสถาน ระยะเวลาการทดลอง
จํานวน 16 ชัGวโมงขึ! นไป ประกอบด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ 5 หน่ วยดังนี! 1) การเข้าถึ งองค์ความรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้และบริ การทางสุ ขภาพ 2) การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ 3) การประเมินองค์
ความรู ้ทางสุ ขภาพ 4) การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ และ 5) การสืG อสารองค์ความรู ้ทาง
สุ ขภาพ
4. หลัง การทดลองสืG อ สารองค์ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพในชุ ม ชน ผูว้ ิจ ัย ได้ส อบถาม
กลุ่มเป้ าหมายซึG งเป็ นแรงงานข้ามชาติในชุ มชน เกีG ยวกับสิG งทีGพวกเขาได้รับหลังการรับข้อมูลการ
สืG อสารสุ ขภาพจากนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติดว้ ยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
5. ให้นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติเขียนบรรยายความรู ้สึกของตนเองทีGมีต่อการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ล งในสมุดกระจกสะท้อนความคิดในช่ วงก่ อน ระหว่างและหลังการเข้าร่ วม
กิจกรรม
2.6 จัดการประชุมถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน(After Action Review) เพืGอให้นกั ศึกษา
ได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิ จกรรมสืG อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพในชุมชน
ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุ งการสืG อสาร และแนวทางในการพัฒนาประเด็นการสืG อสารใน
ชุมชนต่อไป
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3. ประชากร ผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในขั*นตอนนี*แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี*
3.1 กลุ่มทดลอง
1. ประชากร (population) ได้แก่ นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจาก กศน.
ตําบลไชยสถาน
2. กลุ่มตัวอย่าง (sample) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (nonprobability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) นักศึกษาแกนนํา
แรงงานข้ามชาติทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 30 คน ในภาคการศึกษาที 1/2559
3.2 กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
S. ประชากร (population) ได้แก่ แรงงานข้ามชาติในชุมชน
W. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น (non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก
ตัวแทนแรงงานข้ามชาติในชุมชนทีนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติกาํ หนดให้เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ในการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพกลุ่มละ 2 คน
4. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน จํานวน 5 ฉบับ จําแนกตามหน่วยการเรี ยนรู ้ เพือ
ทดสอบความรู ้และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน
ได้มากกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนหรื อไม่ ซึงมีข* นั ตอนการพัฒนาเครื องมือดังนี*
1.1. ศึกษาและทําความเข้าใจเอกสาร แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีได้จดั ทําขึ*น
หลักการทําแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน
1.2. กําหนดประเด็นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่ วย และ
พัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
1.3. นําแบบทดสอบทีร่ างขึ*นไปตรวจสอบคุ ณภาพด้วยค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพือตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
เครื องมือโดยผูเ้ ชี ยวชาญ • คน ซึ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้องและความเหมาะสมทั*ง 5 ฉบับเท่ากับ
1.00 ถือว่าเป็ นเกณฑ์ทีเหมาะสม ผูว้ ิจยั จะดําเนินการปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ (ดูใน
ภาคผนวก ข)
1.4. นํา แบบทดสอบก่ อนและหลัง เรี ย นที ผ่า นการตรวจสอบเที ยงตรงแล้ว ไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนนอกกลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนจํานวน 5 ฉบับ ฉบับละ
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10 ข้อคําถาม ซึ งแบบทดสอบมีค่าคะแนนแบบ 2 คําตอบคือ ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 ไปทดสอบ
(try out) กับนักศึกษาชั*นมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์ กศน. ตําบลป่ าบง (พื*นทีใกล้เคียง) จํานวน 30
คน เพือนําผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยากง่าย (p) และค่าดัชนีอาํ นาจจําแนก (r) เป็ นรายข้อ โดย
เลือกใช้ขอ้ สอบทีมีดชั นีความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.70 และค่าดัชนีอาํ นาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20
-1.00 (ดูในภาคผนวก ข)
1.5. จากนั*นผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบทีได้หาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกแล้ว
มาหาค่าความเชือมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ผูว้ ิจยั ใช้วิธี
ของ คูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson : KR) หรื อสู ตร KR – 20 ผลการทดสอบพบว่า
แบบทดสอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที 1-5 จํานวน 5 ฉบับมีค่าความเชื อมันทั*งฉบับ (rtt) ระหว่าง 0.79 –
0.84 (ดูในภาคผนวก ข) ซึงถือว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนทั*ง 5 ฉบับสามารถนําไปใช้ได้
1.6. นําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนไปใช้กบั นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื*นที
2. แบบประเมิ นผลงาน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามกรอบแนวคิ ดการ
จัดการเรี ยนรู ้และการประเมินตามสภาพจริ ง ซึ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละหน่ วยจะเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิและแก้ไขปัญหาทางสุ ขภาพด้วยตนเองจากสถานการณ์ทีได้จาํ ลองขึ*นและสถานการณ์
จริ งทั*งในและนอกชั*นเรี ยน ซึงการประเมินทักษะกระบวนการและการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนนี* ผูว้ ิจยั ได้
ใช้แบบประเมินผลงานในการประเมิน ซึงมีแนวทางในการพัฒนาเครื องมือดังนี*
2.1. ศึกษาและทําความเข้าใจเอกสาร แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีได้จดั ทําขึ*น
ใบกิ จกรรม หลักการทําแบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rubric Scoring) และระดับ
คุณภาพ
2.2. กําหนดเป้ าหมายการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และใบ
กิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
2.3. พัฒนาแบบประเมิน พร้อมกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน(Rubric Scoring) และ
ระดับคุณภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบประเมินออกเป็ น 7 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินผลงานการ
จัดทําและนําเสนอผังความคิด 2) แบบประเมินการจัดทําและการนําเสนอผลงานเรื องแหล่งเรี ยนรู ้
และแหล่งบริ การสุ ขภาพ 3) แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั*นเรี ยน “Story Telling” 4) แบบ
ประเมินการนํา เสนอหน้าชั*นเรี ยน เรื อง เชื อหรื อไม่ ใช่ หรื อมัว 5) แบบประเมินเรื องเล่ าความ
เจ็บป่ วย 6) แบบประเมินโครงงานสร้างสื อเสริ มสุ ขภาพ 7) แบบประเมินการสื อสารสุ ขภาพใน
ชุมชนของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ
2.4. นํา แบบประเมิ น ผลงานที ร่ า งขึ* น ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ว ยค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพือตรวจสอบความสอดคล้องและความ
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เหมาะสมของเครื องมือโดยผูเ้ ชียวชาญ • คน ผลการตรวจสอบแบบประเมินผลงาน ทั*ง 7 ฉบับมีค่า
ความสอดคล้องและความเหมาะสมทุกฉบับเท่ากับ 1.00 (ดู ในภาคผนวก ข) ผูว้ ิจยั จะดําเนิ นการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิมเติมของผูเ้ ชียวชาญ
2.5. นําแบบประเมินผลงานไปใช้
3. แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายแรงงานข้ามชาติในชุมชน ซึ งเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง มีข* นั ตอนการพัฒนาเครื องมือดังนี*
3.1. ศึกษาประเด็นการสื อสารและแนวทางการจัดทําโครงงานของนักศึกษา
3.2. กําหนดประเด็นคําถามกว้างๆ เช่ น เปรี ยบเทียบสุ ขภาพของตนเองก่อนและ
หลังการเข้ารับการสื อสาร องค์ความรู ้และประโยชน์ทีได้รับจากการสื อสาร เป็ นต้น และให้อาจารย์
ผูค้ วบคุมตรวจสอบประเด็นคําถาม และปรับปรุ งแก้ไข
3.3. นําแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปใช้
4. สมุดกระจกสะท้อนความคิด เป็ นการประเมินเจตคติของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเข้าร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยมีการพัฒนาเครื องมือดังนี*
4.1. ศึกษาแนวทางการประเมินเจตคติและการสะท้อนกลับ
4.2. กําหนดประเด็นในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ได้แก่ ความคาดหวังหรื อสิ งทีนักศึกษาต้องการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละหน่ วยกิ จกรรม ระหว่างการจัดกิ จกรรมนักศึกษาเห็นว่าควรลดหรื อเพิมเติมประเด็นใด สิ งที
นักศึกษาได้รับหรื อสิ งทีประทับใจในการจัดกิ จกรรม เป็ นต้น นําประเด็นทีกําหนดไปให้อาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข
4.3. นําสมุดกระจกสะท้อนความคิดไปใช้
5. แบบบันทึกการประชุ มถอดบทเรี ยน สําหรับประเมินเจตคติของนักศึกษาหลัง
สิ* นสุ ดโครงงานสร้างสื อเสริ มสุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติในชุมชน ซึงมีการพัฒนาเครื องมือดังนี*
5.1. ศึกษาแนวทางและประเด็นการสื อสารสุ ขภาพ
5.2. กําหนดประเด็นในการดําเนินการประชุมถอดบทเรี ยน
5.3. นําประเด็นทีใช้สาํ หรับการประชุมถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงานไปให้อาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
5.4. นําแบบบันทึกการประชุมถอดบทเรี ยนไปใช้
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่
ส่ ว นที 1 วิ เ คราะห์ ต รวจสอบหาค่ า ความสอดคล้อ งและความเหมาะสมของ
เครื องมือได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน แบบประเมินผลงาน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ
แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน 0
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ความเหมาะสมสอดคล้องตามสู ตร (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์ ,
2543: 117)

ΣR
N
IOC
คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์
คือ คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
R
คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
ΣR
คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
Ν
ส่ วนที 2 เป็ นการวิเคราะห์พฒั นาการของผูเ้ รี ยนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ด้วยสถิติดงั นี*
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลีย ( x ) เพือหาระดับ
คะแนนเฉลียของผูเ้ รี ยน และค่าเฉลียเบียงแบนมาตรฐาน ( S.D. ) เพือหาค่าการกระจายของคะแนน
แบบอิงกลุ่ม
2. การวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ซึ งแบบทดสอบมีค่าคะแนนแบบ 2 คําตอบคือ ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 ผูว้ ิจยั จึงใช้
วิธีของ คูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson : KR) โดยใช้สูตร KR – 20 (บุญชม ศรี สะอาด,
2545: 85) ดังนี*

IOC =

rtt =

n  ∑ pq 
1 − 2 
n −1
st 

เมือ

n

คือ จํานวนข้อ
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คือ สัดส่ วนของคนทําถูกในแต่ละข้อ
q คือ สัดส่ วนของคนทําผิดในแต่ละข้อ = 1 − p
S t2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั*งฉบับ
p

5. ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้
สู ตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545: 81)
r=

เมือ

Ru − Rl
f

แทน ระดับความยากง่าย
Ru
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งทีตอบถูกทีทําข้อสอบถูก
Rl
แทน จํานวนคนในกลุ่มตําทีตอบถูกทีทําข้อสอบถูก
f
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มตําซึงเท่ากัน
6. การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยนโดยใช้
สู ตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545: 84)
r

P=

เมือ

Ru + Rl
2f

แทน ระดับความยากง่าย
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งทีตอบถูกทีทําข้อสอบถูก
แทน จํานวนคนในกลุ่มตําทีตอบถูกทีทําข้อสอบถูก

P

Ru
Rl

7. เปรี ยบเทียบพัฒนาการด้านความรู ้ของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติก่อนและหลัง
เรี ยน โดยใช้สูตรคํานวณหาค่า t-test dependent (บุญชม ศรี สะอาด, 2545: 109)

∑D

t =

เมือ

n∑ D 2 − (∑ D) 2
(n − 1)

แทน ค่าสถิติทีจะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤตเพือทราบนัยสําคัญ
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างหรื อจํานวนคู่คะแนน
∑ แทน ผลรวม

t
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ส่ วนที 3 วิเคราะห์แบบประเมินผลงาน เพือประเมินทักษะการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน ทั*งนี*
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี*
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ได้แก่ ค่าเฉลี ย ( x ) เพือหา
ระดับคะแนนเฉลียของผลงานผูเ้ รี ยน และค่าเฉลียเบียงแบนมาตรฐาน ( S.D. ) เพือหาค่าการกระจาย
ของคะแนน
2. การวิเคราะห์ แบบประเมิ นผลงานของนักศึ ก ษาแกนนํา แรงงานข้า มชาติ ด้วย
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์หรื อประเด็นการประเมินแบบ
รู บ ริ ค (criteria) (Scoring Rubric) โดยมี ก ารให้รายละเอี ย ดคํา อธิ บ ายคุ ณภาพแต่ ล ะระดับ
ความสามารถ (Quality Descriptors) ของการให้คะแนนในแต่ละผลงานทีประเมินในแต่ละหน่วย
การเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของแต่ละกิ จกรรมด้วย โดยหลักๆ จะการแบ่งการให้คะแนน
ออกเป็ น 4 ระดับความสามารถ (Performance Levels) ดังนี*
4 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
3 คะแนน
หมายถึง
ดี
2 คะแนน
หมายถึง
พอใช้
1 คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุ ง
เมือได้ผลการประเมินผลงานแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนํามาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ซึงคํานวณจากค่ากลางของคะแนนทีกําหนด ซึงผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้ให้ทุกกิจกรรมมีระดับคุณภาพอยู่
ที 4 ระดับ (1,2,3,4) ได้ค่ากลางคือ 1.5, 2.5 และ 3.5 เมือได้ค่ากลางนําค่ากลางมาคํานวณหาค่าร้อย
ละของแต่ละระดับคะแนนและนํามาแปลงเป็ นคะแนนดิบ เมือได้คะแนนดิบจึงนํามากําหนดช่ วง
คะแนนของแต่ละระดับ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการวิเคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) ดังนี*
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ผลการสอบถามแรงงานข้ามชาติในชุมชน เกียวกับสิ งทีพวกเขา
ได้รับหลังการรับข้อมูลการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพจากนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์เจตคติของผูเ้ รี ยนจากสมุดกระจกสะท้อนความคิด แบ่งออก 3
ประเด็นได้แก่ ความคาดหวังในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน สิ งทีนักศึกษาต้องการ
เพิมเติมหรื อลดในระหว่างกิจกรรม และสิ งทีผูเ้ รี ยนได้รับหลังการเข้าร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
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ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายแรงงานข้ามชาติในชุมชน หลัง
ได้รับการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพจากการจัดทําโครงงานสร้างสื อเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา
แกนนําแรงงานข้ามชาติ
ส่ วนที 4 การวิเคราะห์เนื* อหาผลของกรประชุ มถอดบทเรี ยนหลังปฏิ บตั ิงาน(After
Action Review) ของกลุ่มนักศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมสื อสารองค์ความรู ้
ทางสุ ขภาพในชุ มชน ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุ งการสื อสารและหาแนวทางในการพัฒนา
ประเด็นการสื อสารในชุมชนต่อไป
ตารางที 6 แสดงการสรุ ปขั*นตอนที 3 การวิจยั 2 (Research2: R2)
วัตถุประสงค์
1.เพือทดลองใช้รูปแบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุข
ภาวะให้แก่แรงงานข้าม
ชาติในพื*นที
2.เพือประเมิน
พัฒนาการด้านความรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วย
แบบสอบถามก่อนและ
หลังเรี ยน

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

นํารู ปแบบทีพัฒนาแล้ว นักศึ กษาแกนนําแรงงานข้าม
ไปทดลองใช้ในพื*นที ชาติ จ ํา นวน 30 คน ที กํา ลัง
ศึ ก ษาในระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นของ กศน.ตําบลไชย
ส ถ า น ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที
1/2559
ทําแบบทดสอบก่อน
นักศึ กษาแกนนําแรงงานข้าม
และหลังเรี ยน
ชาติ จ ํ า นวน 30คน ที กํ า ลั ง
ศึ ก ษาในระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นของ กศน.ตําบลไชย
ส ถ า น ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า ที
1/2559

เครื องมือ/สถิติ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ
และคู่มือการนํารู ปแบบ
ไปใช้
- แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน
- วิเคราะห์ความ
สอดคล้อง IOC
- ค่าความเชือมัน
- ค่าอํานาจจําแนก
- ค่าความยากง่าย
- สถิติพรรณนาค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
- สถิติ t-test dependent
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ตารางที 6 แสดงการสรุ ปขั*นตอนที 3 การวิจยั 2 (Research2: R2) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

3.เพือประเมินทักษะ
การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
ผ่านการจัดทําผลงาน
ในระหว่างกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ และการประเมิน
การสื อสารองค์ความรู ้
ทางสุขภาพของผูเ้ รี ยน
จากกลุ่มเป้ าหมาย
แรงงานข้ามชาติใน
ชุมชน

ประเมินผลงานของ
นักศึกษาแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยแบบ
ประเมินผลงาน

นั ก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงาน
ข้า มชาติ จ ํา นวน Ykคน ที
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของ
กศน.ตําบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที S/W•••

4.เพือประเมินเจตคติ
ของผูเ้ รี ยนในช่วงก่อน
ระหว่างและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

เครื องมือ/สถิติ

- ใบกิจกรรม
- แบบประเมินผลงาน
- วิเคราะห์ความ
สอดคล้อง IOC
- การประเมินผลงานด้วย
Rubric Scoring
- การวิเคราะห์มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
สัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย ตัวแทนแรงงานข้ามชาติใน - การสัมภาษณ์แบบไม่มี
แรงงานข้ามชาติในชุมชน ชุ ม ชนที นั ก ศึ ก ษาแกนนํ า โครงสร้าง
หลังการสื อสารองค์
แรงงานข้ามชาติกาํ หนดให้ - การวิเคราะห์เนื*อหา
ความรู ้ทางสุขภาพตาม
เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายในการ
แผนการจัดทําโครงงาน สื อสาร องค์ ค วามรู ้ ทาง
การสื อสารสุขภาพที
สุขภาพกลุ่มละ W คน
นักศึกษากําหนด
ให้นกั ศึกษาบันทึกความ นั ก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงาน - สมุดกระจกสะท้อน
คิดเห็นและความรู ้สึกของ ข้า มชาติ จ ํา นวน Ykคน ที ความคิด
ตนเองทีมีต่อการเข้าร่ วม กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ - การวิเคราะห์เนื*อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้น* ี และ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของ
นํามาวิเคราะห์
กศน.ตําบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที S/W•••
ประชุมหลังปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงาน - แบบบันทึกการประชุม
ของนักศึกษาภายหลังการ ข้า มชาติ จ ํา นวน Yk คน ที - การวิเคราะห์เนื*อหา
จัดทําโครงงานหน่วยการ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
เรี ยนรู ้ที 5 เรื อง สร้างสื อ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของ
เสริ มสุขภาพ
กศน.ตําบลไชยสถาน ในปี
การศึกษาที S/W•••
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ขันตอนที 4 การพัฒนา 2 (Development 2: D2) การประเมิน (Evaluation) และปรับปรุ ง
รู ปแบบ
ในขั*นตอนนี* ผูว้ ิจยั ประเมินผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาขึ*นหลังจากการทดลอง
ด้วยการประเมินเชิงปริ มาณและคุณภาพ ในการประเมินเชิงประมาณ ผูว้ ิจยั สอบถามความพึงพอใจ
ของวิทยากรซึ งเป็ นผูร้ ิ เริ มและช่ วยกันออกแบบมาจนถึงการนํารู ปแบบไปใช้วา่ มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ที
พัฒนาขึ*นอย่างไร ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติทีเข้า
ร่ วมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั*งนี* ในการประเมินเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ให้วิทยากรร่ วมกันประชุม
ถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR) ภายหลังจากทีได้ดาํ เนินการทดลองจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
1. วัตถุประสงค์
1. เพือประเมิ นความพึง พอใจของวิท ยากรที มี ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตาม
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
3. เพือประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานของวิท ยากรหรื อผู ม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ด้วยการ
ประชุมถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR) เพือรวบรวมเป็ นข้อเสนอแนะ
และใช้เป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั*งต่อไป
2. วิธีดําเนินการวิจัย มีดงั นี*
1. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของวิทยากรทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจทั*ง 2 ฉบับทีพัฒนาขึ*นไปตรวจสอบหาค่าความ
สอดคล้องและความเหมาะสม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคําถามและ
สิ งทีต้องการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ 5 คน และปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
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4. จัดการประชุ ม ถอดบทเรี ย นหลัง ปฏิ บ ัติง าน (AAR) ภายหลัง เสร็ จสิ* นการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซึงมีประเด็นต่างๆ ดังนี* ผลการดําเนินงาน ปั ญหาอุปสรรค และการ
ต่อยอดกิจกรรมในอนาคต
5. รวบรวมผลการจัด ทํา การประชุ ม ทบทวนหลั ง ปฏิ บ ัติ ก ารมาจัด ทํา เป็ น
ข้อเสนอแนะสําหรับเป็ นแนวทางการพัฒนาหรื อการทําวิจยั ครั*งต่อไป
6. ดําเนินการปรับปรุ งรู ปแบบ และรายละเอียดของรู ปแบบ
3.ประชากร ผู้ให้ ข้อมูลหลัก และกลุ่มตัวอย่าง
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับวิทยากร
1. ประชากร (population) ได้แก่ วิทยากรทีGร่วมจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพืGอสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
2. กลุ่มตัวอย่าง (sample) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (nonprobability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) วิทยากรทีGสามารถเข้า
ร่ วมจัดกิจกรรมทุกคน
3.2 แบบสอบถามความความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
1. ประชากร (population) ได้แก่ นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจาก กศน.ตําบล
ไชยสถาน
2. กลุ่ มตัวอย่าง (sample) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (nonprobability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) นักศึกษาแกนนํา
แรงงานข้ามชาติทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 30 คน ในภาคการศึกษาที 1/2559
3.3 การทบทวนหลังปฏิบตั ิการสําหรับวิทยากร
1. ประชากร (population) ได้แก่ วิทยากรทีGร่วมจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพืGอสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) ผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
(non-probability sampling) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) วิทยากรทีG
สามารถเข้าร่ วมจัดกิจกรรมทุกคน
4. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของวิทยากรทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึงมีการพัฒนาเครื องมือดังนี*
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1.1. ศึกษาเอกสารเกียวกับการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสาร
การประเมินทีเกียวข้อง
1.2. กําหนดประเด็นและข้อคําถามทีสอดคล้องกับรายละเอียดของแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และจัดทําแบบทดสอบความพึงพอใจของวิทยากรฯ
1.3. นําแบบสอบถามทีพัฒนาขึ*นไปตรวจสอบคุณภาพด้วยค่าความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและสิ งทีต้องการประเมิน (Index of
Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชียวชาญ • คน ผลการประเมินพบว่า มีค่าความสอดคล้อง
และความเหมาะสมทั*งฉบับเท่ากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้ไข
ตามคําแนะนําเพิมเติมของผูเ้ ชียวชาญ
1.4. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวแทนวิทยากรจํานวน 3 คน เพือนําผลการ
ตอบแบบสอบถามมาหาค่ า ความเชื อมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ด้วยวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
วิทยากรฯ มีค่าความเชือมันทั*งฉบับ (α - Coefficient) เท่ากับ k.82 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
สามารถนําแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ได้ และปรับแก้ไขตามคําแนะนําเพิมเติมของผูเ้ ชียวชาญ
1.5. นําแบบสอบถามไปใช้
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึงมีการพัฒนาเครื องมือดังนี*
2.1. ศึกษาเอกสารเกียวกับการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสาร
การประเมินทีเกียวข้อง
2.2. กําหนดประเด็นและข้อคําถามทีสอดคล้องกับรายละเอียดของแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และจัดทําแบบทดสอบความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนฯ
2.3. นําแบบสอบถามทีพัฒนาขึ*นไปตรวจสอบคุณภาพด้วยค่าความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและสิ งทีต้องการประเมิน (Index of
Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชียวชาญ • คน ผลการประเมินพบว่า มีค่าความสอดคล้อง
และความเหมาะสมทั*งฉบับเท่ากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) จากนั*นผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้ไข
ตามคําแนะนําเพิมเติมของผูเ้ ชียวชาญ
2.4. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวแทนนัก ศึก ษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
จํานวน 15 คน เพือนําผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าความเชื อมัน (Reliability) หรื อความ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิs แอลฟา (α -

160
Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbrach) (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126) พบว่า

แบบสอบถามความพึงพอใจของวิทยากรฯ มีค่าความเชือมันทั*งฉบับ (α - Coefficient) เท่ากับ k.77
(ดู รายละเอี ย ดในภาคผนวก ข) สามารถนํา แบบสอบถามดัง กล่ าวไปใช้ไ ด้ และปรั บ แก้ไ ขตาม
คําแนะนําเพิมเติมของผูเ้ ชียวชาญ
2.5. นําแบบสอบถามไปใช้
3. แบบบันทึกการประชุมถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR)
สําหรับวิทยากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีนํารู ปแบบฯ ไปใช้ ซึงมีการพัฒนาเครื องมือดังนี*
3.1. ศึกษาแนวทางและประเด็นการสื อสารสุ ขภาพ
3.2. กําหนดประเด็นในการดําเนินการประชุมถอดบทเรี ยนฯ
3.3. นําประเด็นทีใช้สาํ หรับการประชุมถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงานไปให้อาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
3.4. นําแบบบันทึกการประชุมถอดบทเรี ยนฯ ไปใช้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี*
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ตรวจสอบด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) เพือหาค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามความ
คิดเห็นทีGมีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพืGอสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้าม
ชาติจาํ นวน 2ฉบับ (วิทยากร 1 ฉบับและผูเ้ รี ยน 1 ฉบับ) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยกําหนดเกณฑ์
การพิจารณาคือ
แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน 0
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ความเหมาะสมสอดคล้องตามสู ตร (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์ ,
2543: 117)

ΣR
N
คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์
คือ คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ

IOC =

IOC
R
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ΣR

คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

Ν

ส่ วนทีG 2 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นทีGมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพืGอ
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ สําหรับผูเ้ รี ยนและวิทยากร ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ดงั นี!
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย ( x ) เพือหาระดับคะแนน
เฉลียความคิดเห็น และค่าเฉลียเบียงแบนมาตรฐาน ( S.D. ) เพือหาค่าการกระจายของคะแนนเฉลีย
ดังกล่าว
2. การวิเคราะห์คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจทั*งสองฉบับด้วยมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) (Likert Rensis, S•Œ•) โดย
กําหนดคะแนนการประเมินแบบ Rubric Scoringไว้ 5 ระดับ ได้แก่
5 คะแนน
หมายถึง
มากทีสุ ด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
น้อย
1 คะแนน
หมายถึง
น้อยทีสุ ด
การแปลความหมายของคะแนนเฉลียความพึงพอใจแบ่งออกเป็ น 5 ระดับได้แก่
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด โดยผูว้ ิจยั หาค่ากว้างของชั*นด้วยคะแนนเฉลียเลขคณิ ต
(Arithmetic Mean) ดังนี* (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)
ความกว้างของชั*น

=

คะแนนตําสุ ด – คะแนนสู งสุ ด
จํานวนชั*น
=
5 – 1 = 0.8
5
คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21 –5.00 หมายถึง มีพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41 –4.20 หมายถึง มีพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61 -3.41 หมายถึง มีพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81 -2.60 หมายถึง มีพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 -1.80 หมายถึง มีพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด
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3. วิเคราะห์หาค่าความเชื อมัน (Reliability) หรื อความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ของแบบประเมินโดยหาค่าสัมประสิ ทธิs แอลฟา (α - Coefficient) ด้วยวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbrach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, W•Ok: SW• – SWŒ)โดยใช้สูตรดังนี*
α=

เมือ

n  ∑ S i2 
1 − 2 
n −1 
St 

แทน สัมประสิ ทธิs ความเชือมัน
n แทน จํานวนข้อ
S i2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ
S t2 แทน คะแนนความแปรปรวนทั*งฉบับ
α

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการการวิเคราะห์เนื*อหา (Content Analysis) ซึงประกอบด้วย
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์เนื*อหาจากข้อเสนอแนะเพิมเติมของแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ ว นที 2 การวิเ คราะห์ เ นื* อ หาจากการประชุ ม ถอดบทเรี ย นหลัง ปฏิ บ ัติง าน (After
Action Review: AAR) หลังจากเสร็ จสิ* นการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซึงมีประเด็นต่างๆ ดังนี* ผล
การดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และการต่อยอดกิจกรรมในอนาคต
ตารางที 7 แสดงการสรุ ปขั*นตอนที 4 การพัฒนา 2 (Development 2 : D2)
วัตถุประสงค์
1. เพื อประเมิ น ความ
พึงพอใจของวิทยากรที มี
ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อ
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ข ภาวะให้ แ ก่ แ รงงาน
ข้ามชาติ

กลุ่มเป้ าหมาย/
เอกสาร
จัด ทํา แบบประเมิ น ความ วิทยากรทีสามารถ
คิดเห็ นของวิทยากรที มีต่อ เ ข้ า ร่ ว ม จั ด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที กิจกรรมทุกคน
ได้พฒั นาขึ*น
วิธีการ

เครื องมือ/สถิติ
- แบบประเมินความคิดเห็ น
ฯ สําหรับวิทยากร
- วิเ คราะห์ ค วามสอดคล้อ ง
IOC
- การวิเคราะห์ Rubric Scale
- การวิ เ คราะห์ ม าตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale)
- ค่าความเชือมัน
- การวิเคราะห์เนื*อหา
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ตารางที 7 แสดงการสรุ ปขั*นตอนที 4 การพัฒนา 2 (Development 2 : D2) (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย/
เอกสาร
2. เพือประเมินความ จัดทําแบบประเมินความ
นัก ศึ ก ษาแกนนํา
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อ คิดเห็นของนักศึกษาแกน แรงงานข้ามชาติที
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นําแรงงานข้ามชาติทีมีต่อ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น
ตามรู ปแบบการจัด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที ระดับมัธยมศึ กษา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือ
ได้พฒั นาขึ*น
ตอนต้ น จํ า นวน
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
30 ค น ใ น ภ า ค
สุขภาวะให้แก่แรงงาน
ก า ร ศึ ก ษ า ที
ข้ามชาติ
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วัตถุประสงค์

3. เพื อประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งานของวิ ท ยากร
หรื อ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ถ อ ด
บทเรี ย นหลัง ปฏิ บัติ ง าน
(After Action Review:
AAR) เพือรวบรวมเป็ น
ข้อเสนอแนะและใช้เป็ น
แ น ว ท า ง สํ า ห รั บ ก า ร
พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในครั*งต่อไป

วิธีการ

จัดการการประชุมถอด
บทเรี ยนหลังปฏิบตั ิงาน
(After Action Review:
AAR) หลังสิ*นสุดการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

เครื องมือ/สถิติ

- แบบประเมินความคิดเห็ น
ฯ สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาแกนนํา
แรงงานข้ามชาติ
- วิเ คราะห์ ค วามสอดคล้อ ง
IOC
- การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความ
กว้างของชั*น
- การวิ เ คราะห์ ม าตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale)
- ค่าความเชือมัน
- การวิเคราะห์เนื*อหา
วิ ท ย า ก ร ที - การบันทึกการประชุมถอด
สามารถเข้า ร่ วม บทเรี ยน
จัดกิจกรรมทุกคน - การวิเคราะห์เนื*อหา

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี ผูว้ ิจยั แบ่งวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที( 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืนฐาน ส่ วนที( 2 การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้ างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ส่ วนที( 3 ผลการประเมินการรับรองรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
Migrant Health Literacy Model (MHL Model) และ ส่ วนที( 4 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) และส่ วนที( 5 การปรับปรุ ง
รู ปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานมีดงั นี 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร
โดยอาศัยการวิเคราะห์เนือหา 2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพของ
แรงงานข้า มชาติจากแบบสอบถาม ซึ( ง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เชิ ง ปริ มาณโดยใช้ส ถิ ติ
พืนฐานค่าเฉลี(ย ( Χ ) และส่ วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) 3) การวิเคราะห์กรณี ศึกษานักศึกษาแรงงานข้ามชาติจาก
การสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ างโดยใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) 4) วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี(ยวชาญ จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis)
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานจากแหล่งข้ อมูลเอกสาร
1.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารเกี( ยวกับแนวคิดการพัฒนารู ปแบบ มีดงั นี ความหมาย
ของรู ปแบบนัน หมายถึ ง ต้นแบบ แนวทางหรื อแบบจําลองทีแสดงชุ ดความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล
ข้อเท็จจริ งเชิ งปรากฏการณ์ หลักการหรื อแนวคิด เพือใช้ในการอธิ บายความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ
ให้ตนเองและคนอืนสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย (Good 1973: 25; Raj, 1996; ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิ
พงษ์, 2540: 21- 23; อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2544: 3; ทิศนา แขมมณี , 2556: 1) โดยในงานศึกษานีJ ผูว้ ิจยั
ประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ของ Keeves (TUUV) เพืออธิ บายถึงความสัมพันธ์ของ
164

165
องค์ประกอบต่างๆ ว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง แต่ละองค์ประกอบทํางานอย่างไร เหตุและผลของ
องค์ประกอบหรื อตัวแปรแต่ละตัวจะนําไปสู่ ผลลัพธ์ใด เพือให้ผอู ้ ่านสามารถทําความเข้าใจภาพรวม
ทัJงหมดของการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่ แรงงานข้ามชาติได้ง่ายยิงขึJน ในขัJนตอนการพัฒนารู ปแบบนัJนผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ (Willer,
1967; บุญชม ศรี สะอาด, 2535; ทิศนา แขมมณี , 2547) โดยแบ่งเป็ น 4 ขัJนตอนได้แก่ ขัJนตอนที 1
การศึกษาข้อมูลพืJนฐาน ขัJนตอนที 2 ร่ างรู ปแบบและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ ขัJนตอนที 3 นํา
รู ปแบบทีได้ไปทดลองใช้ และขัJนตอนที 4 ประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบ
ทีจะพัฒนาขึJนนีJ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Arends, I.
Richard, 2011; ทิศนา แขมมณี , 2556; ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, 2551; สิ ทธิ พล อาจอินทร์ , 2554;
บุญเลียง ทุมทอง, 2556: 60) ซึ งคําว่าการเรี ยนการสอนนีJ มีความหมายโดยกว้างและครอบคลุมทัJง
การสอนและการเรี ยนรู ้ (สมจิต จันทร์ ฉาย, ]^^V) เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ทJ งั ในและนอกชัJนเรี ยน โดยองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
_ องค์ป ระกอบที สํา คัญ ได้แ ก่ 1) หลัก การของรู ป แบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นการนํา
หลัก การแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้เ ป็ นพืJ น ฐานสํ า หรั บ ในการออกแบบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
]) วัตถุประสงค์ เป็ นการระบุถึงผลทีมุ่งหวังหรื อต้องการให้เกิ ดขึJนจากการใช้รูปแบบ b) ขัJนตอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการระบุถึงขัJนตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตัJงแต่การกําหนดและ
จัดหาทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ระบุถึงการขัJนตอนหรื อวิธีการใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกําหนดเป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวางแผนการ
วัด ผลและประเมิ น ผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละผลการเรี ย นรู ้ ที เกิ ด ขึJ น ให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ทีมุ่งหวังไว้ _) เงือนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ เป็ นการระบุถึงปั จจัยแวดล้อมทีเอืJอให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถบรรลุผลสําเร็ จได้
1.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้
แนวคิดนีJ เพือนํามาใช้ในการพัฒนาขัJนตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซึงเป็ นองค์ประกอบหนึงของ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ เนืองจากคําว่าโปรแกรมมี
ความหมายทีกว้างและยืดหยุน่ กว่าคําว่าหลักสู ตร อีกทัJงในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
นีJ ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจะต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วนซึ งรวมไปถึ งตัวผูเ้ รี ยนเองและ
ชุมชนของผูเ้ รี ยนด้วยในการให้ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนรู ้ เพือให้เกิดการเปลียนแปลงและ/
หรื อแก้ไขปั ญหา หรื อความต้องการในปั จเจกชน ในชุ มชน ในองค์กรทางการศึก ษานอกระบบ
โรงเรี ยนให้เป็ นไปในทางทีดีขJ ึน (Boone, 1992; Caffarella, 1994) ซึ งตรงกับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติ ซึ งได้มุ่งหมายให้เกิ ดความ

166
ร่ วมมือของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชนแรงงานข้ามชาติในพืJนที เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพทีดีให้เกิด
ขึJนกับกลุ่ มแรงงานงานข้ามชาติและสังคมโดยรวมนันเอง ในขันตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
สําหรับซึ( งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของรู ปแบบนันผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัด
การศึกษานอกระบบเชิ งพัฒนาของ Patrick Boyle (1981) และกระบวนการฝึ กอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ อาชัญญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็ นขัJนตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติออกเป็ น 5 ขัJนตอน
หลักดังนีJ ขัJนตอนที 1 เตรี ยมสํารวจชุ มชน แนะนําตัว และเชื( อมโยงให้เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในขันตอนนีเป็ นการประสานความร่ วมมือของเครื อข่ายการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในพืนที( ขัJนตอน
ที 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ขัJนตอนที 3 ร่ วมกัน
ออกแบบร่ า งแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และประเมิ นการเรี ยนรู ้ ขัJนตอนที 4 ดํา เนิ นการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ขัJนตอนที 5 ประเมิ นการนํา รู ป แบบการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ และ
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรม
1.3 ผลการวิเคราะห์เอกสารเกี(ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีดงั นี การ
เรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการ (process) และวิธีก ารที(ไ ด้จากการนํา เข้า (input) ด้วยการฝึ กปฏิ บ ตั ิ
ประสบการณ์ หรื อจากการถ่ายทอด เพื(อมุ่งให้เกิ ดผลลัพธ์ (end) คือการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อเปลี(ยนแปลงสภาพของบุคคลอย่างถาวรในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ขณะที(การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีความแตกต่างจากเด็กดังที( มัลคัมส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 6468; ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร, 2549: 94-96) ได้อธิ บายไว้ดงั นี 1) ผูใ้ หญ่มีความต้องการที(จะรู ้ (To
need to know) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการรู ้วา่ ทําไมเขาถึงต้องเรี ยนรู ้ส(ิ งเหล่านัน จะได้รับประโยชน์อะไร ผูใ้ หญ่
จึงมีความพร้ อมที(จะเรี ยนรู ้ ในสิ( งที(ตอ้ งการเรี ยนรู ้ และพึงพอใจ มากกว่าจะให้ผูอ้ ื(นมากําหนดให้
2) ความคิดรวบยอดเกี(ยวกับตนเอง (self-concept) ความต้องการที(อยูใ่ นส่ วนลึกของผูใ้ หญ่ก็คือ พวก
เขาอยากรู ้สึกว่าสามารถนําตนเองได้ (self-directed learning) เพราะฉะนันบทบาทของครู จึงอยูใ่ น
หรื อกระบวนการสื บหาค้นหาคําตอบร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน (Mutual Inquiry) 3) ประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยน (Learner’s Experiences) ผูใ้ หญ่ทุกคนมีประสบการณ์หลากหลายที(ส(ังสมมาตังแต่วยั เด็ก
ผูเ้ รี ยนจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากทังภูมิหลัง วิถีชีวิต แรงจูงใจ ความสนใจ นักการศึกษา
จึงควรให้ความสําคัญกับเทคนิคและวิธีการสอนที(เน้นการเรี ยนรู ้รายบุคคล และควรตระหนักเสมอ
ว่า ประสบการณ์ของบุคคลถือเป็ นแหล่งความรู ้หรื อทรัพยากรที(สําคัญในการเสริ มสร้างให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ได้ 4) ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ (Readiness to learn) ผูใ้ หญ่จะมีความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ก็ต่อเมื(อเป็ นสิ( งที(เขาจําเป็ นต้องรู ้หรื อสามารถนําไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจําวันตามแต่ความ
ต้องการของแต่และช่ วงวัย 5) เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ (Orientation to learn) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ก็
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ต่อเมื(อการเรี ยนรู ้เกิ ดประโยชน์และตอบสนองความต้องการในชี วิตจริ ง (life-centered) หรื อการ
ทํางานในลักษณะแก้ปัญหา (task-centered) มากกว่าการเรี ยนรู ้เนื อหาวิชาเฉพาะ 6) แรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ้ (Motivation)
1.4 ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสารเกี( ย วกับ การเรี ย นรู ้ แ ละการประเมิ น ตามสภาพจริ ง มี
รายละเอียดดังนี การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง หมายถึ ง การจัดการเรี ยนการสอนที(ทาํ ให้เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที(ผา่ นการแสวงหาความรู ้ คิด วิเคราะห์ ประเมิน ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ และมีเป้ าหมายเพื(อนําสิ( งที(ได้เรี ยนรู ้ไปแก้ไขปั ญหาหรื อไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างสอดคล้องกับชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน หลักการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง (ทิศนา แขมมณี , 2550:
133-7) มีดงั นี 1) การเรี ยนรู ้ใดๆ ก็ย่อมต้องสัมพันธ์กบั เรื( องๆ นัน เป็ นการเรี ยนรู ้ที(คาํ นึงถึงบริ บท
แวดล้อมที(สัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง เพื(อให้ผูเ้ รี ยนนําไปใช้ในชีวิตจริ งได้ 2) สภาพจริ งข้อมูลจริ ง
เป็ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ(งทุกคนจะต้องเผชิญ ดังนันการให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิญสภาพจริ ง ปั ญหาจริ ง
จึงเป็ นโอกาสที(ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง 3) การเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการ
เรี ยนรู ้ ที(มีความหมาย เพราะสามารถนําไปใช้ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ( งที(กระตุ น้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ อยากเรี ยนรู ้ 4) การให้ผูเ้ รี ยนเผชิญปั ญหาและแก้ปัญหา จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนา
ทักษะที(จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตจํานวนมาก นิ วแมน และคณะ (Newmann et al., 1995 อ้างถึงใน
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554: 13-4) ได้สร้างมาตรฐานเพื(อใช้เป็ นแนวคิดพืนฐานในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง 5 องค์ประกอบ ดังนี 1) การสอนคิดขันสู ง การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ งจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าข้อมูล ใช้ความคิดในการสังเคราะห์ สรุ ปนัยทัว( ไป การอธิ บาย
และการสรุ ปรวม เพื(อสร้างความเข้าใจและความหมายใหม่ของผูเ้ รี ยน 2) การสอนแก่นความรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึงแก่นแนวคิดของเนือหาวิชา ใช้ความรู ้ที(มากกว่า
ความรู ้พืนฐานโดยต้องมีการสํารวจเชื(อมโยงดูความสัมพันธ์ เพื(อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
ที(ซบั ซ้อน 3) การแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี(ยนความรู ้ในเนื อหากับ
ผูส้ อนและกับกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพื(อเป็ นการแลกเปลี(ยนความรู ้ ความคิด ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
ในประเด็นสําคัญต่างๆ มากขึนและชัดเจน 4) เชื(อมโยงสู่ โลกภายนอก การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ งจะต้องเชื(อมโยงความรู ้ในเนือหาวิชาสู่ ปัญหาสาธารณะหรื อประสบการณ์ ต่างๆ ที(เกี(ยวข้องใน
โลกแห่ งความเป็ นจริ ง เพื(อสามารถนําความรู ้ที(เรี ยนรู ้ในชันเรี ยนไปอธิ บายปั ญหาต่างๆ นอกชัน
เรี ยนหรื อโลกแห่งความจริ งได้ 5) สนับสนุนทางสังคม การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องสร้าง
บรรยากาศที(ส่งผลดีแก่การเรี ยนรู ้ได้แก่ การสร้างการยอมรับ นับถือซึ( งกันและกัน (mutual respect)
ระหว่า งผูเ้ รี ย นและผู ส้ อน หรื อ ผูเ้ รี ย นกับ ผู เ้ รี ย น โดยผูส้ อนจะต้อ งกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นที( มี ร ะดับ
ความสามารถหรื อทักษะทางการเรี ยนที(ดอ้ ยกว่าผูอ้ ื(นเกิ ดความรู ้ สึกที(ดี ที(จะต้องสร้ างคุ ณค่าของ
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ตนเอง โดยเพิ(มความพยายามให้มากขึน ผูส้ อนต้องคาดหวังว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ความรู ้
และทักษะที(จาํ เป็ นและมีความสําคัญได้ ดังนันปฏิกิริยาของผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนจึงควรจะแสดงออกมา
ในวิถีทางที(เป็ นมิตร และมีการเสริ มแรงให้แก่ผูเ้ รี ยน ขณะที(การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นส่ วน
หนึ(งของการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ซึ(งมีความหมายว่าเป็ นกระบวนการประเมินความรู ้ ความสามารถ
และทัก ษะต่ า งๆของผู ้เ รี ยนผ่ า นการปฏิ บ ัติ กระบวนการเรี ยนรู ้ แ ละผลงานที( ส อดคล้อ งกับ
ประสบการณ์ชีวิตและสภาพชีวิตที(แท้จริ งของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ใหม่จาก
ฐานความรู ้เดิม บูรณาการองค์ความรู ้ที(หลากหลาย และเชื( อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง
เพื(อนํามาแก้ไขปั ญหาในสภาพจริ งหรื อในสถานการณ์ จาํ ลองได้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึก ษาแห่ งชาติ (tuvt:wxy) กล่ าวถึ ง หลัก การของการประเมินตามสภาพจริ งซึ( งเป็ นการ
ประเมิ น ที( เน้นผู เ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ไว้ว่า w) การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ไม่ เน้นการประเมิ นทัก ษะ
พืนฐาน (Skill Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที(ซบั ซ้อน (Complex Thinking Skill)
ในการทํา งาน ความร่ ว มมื อ ในการแก้ปั ญ หา และการประเมิ น ตนเองทังภายในและภายนอก
ห้องเรี ยน t) การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน y) การ
ประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปั จจุบนั (Current Work) ของ
ผูเ้ รี ยนและสิ( งที(ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง v) การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการผูกติดผูเ้ รี ยนกับงานที(เป็ น
จริ ง โดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิน u) ผูป้ ระเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู ้
ประเมินเพื(อแลกเปลี(ยนข้อมูลเกี(ยวกับตัวผูเ้ รี ยน {) การประเมินต้องดําเนินการไปพร้อมกับการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื( อง |) นําการประเมินตนเองมาใช้เป็ นส่ วนหนึ( งของการประเมินตามสภาพที(
แท้จริ ง x) การประเมินตามสภาพจริ งควรมีการประเมินทัง t ลักษณะ คือ การประเมินที(เน้นการ
ปฏิบตั ิจริ ง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินตามสภาพจริ งมีขนตอนดั
ั
งนี (ชวลิต ชู
กําแพง, 2550 อ้างถึงใน บุญเลียง ทุมทอง, 2556: 352) 1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของใน
การประเมินต้องสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสะท้อนพัฒนาการด้วย
2) กําหนดขอบเขตของการประเมินต้องพิจารณาเป้ าหมายที(ตอ้ งการให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน เช่น ความรู ้
ทักษะและกระบวนการ ความรู ้สึก คุณลักษณะ เป็ นต้น 3) กําหนดผูป้ ระเมินโดยพิจารณาผูป้ ระเมิน
ว่า จะมี ใ ครบ้า ง เช่ น นัก เรี ย นประเมิ น ตนเอง เพื(อ นนัก เรี ย น ครู ป ระจํา ชัน ผู ป้ กครอง หรื อ ผู ท้ ี(
เกี(ยวข้อง เป็ นต้น 4) เลือกเทคนิคและเครื( องมือในการประเมินควรมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ซ( ึ งมี วิธี ก ารประเมิ น เช่ น การทดสอบ การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การบัน ทึ ก
พฤติกรรม แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูท้ ี(เกี( ยวข้อง แฟ้ มสะสมงาน 5) กําหนดเวลาและ
สถานที(ที(จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรี ยนทํากิจกรรม ระหว่างทํางานกลุ่ม/โครงการ วันใด
วันหนึ( งของสัปดาห์ เวลาว่าง/พักกลางวัน ฯลฯ 6) วิเคราะห์ผลงานและวิธีการจัดการข้อมูลการ

169
ประเมิน เป็ นการนําข้อมูลการประเมินมาวิเคราะห์ โดยกําหนดสิ( งที(จะวิเคราะห์ เช่น กระบวนการ
ทํางาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน 7) กําหนดเกณฑ์ในการประเมินเป็ นการกําหนดรายละเอียดใน
การให้คะแนนผลงานว่าผูเ้ รี ยนทําอะไรได้สาํ เร็ จหรื อว่ามีระดับความสําเร็ จอยูใ่ นระดับใด
1.5 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวข้องกับปรัชญาคิดเป็ น โกวิท วรพิพฒั น์ (2517) อธิ บาย
ว่า คนที “คิดเป็ น” คือ คนทีรู ้จกั ตนเองและมีความพยายามทีจะหาทางแก้ไขปั ญหาหรื อพยายามทีจะ
ปรับตัวเองและสังคมสิ งแวดล้อมให้สมดุลกัน ก่ อให้เกิ ดความพอใจทัJงตนเองและสังคมเป็ นการ
เปลี ยนแปลงตนเองและสั ง คมในทางที สร้ า งสรรค์ ผู ้คิ ด เป็ นต้อ งมี ค วามสามารถในการใช้
กระบวนการในการตัดสิ นใจโดยนําเอาข้อมูลทัJง 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี ยวกับตัวเอง ข้อมูลเกี ยวกับ
สังคมและสิ งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจการคิดเป็ นจึงเป็ นผู ้
ทีรู ้จกั แก้ปัญหาในชี วิตได้อย่างมีระบบสามารถหาสาเหตุของปั ญหา สามารถรวบรวมข้อมูลและ
ทางเลือกต่างๆ รู ้จกั เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยโดยอาศัยค่านิยม ความสามารถ และสภาพความเป็ นอยู่
ของตนเอง และทราบว่าจะเลือกวิธีใดในการแก้ปัญหาจึงจะเหมาะสม การคิดเป็ นนัJนให้สําคัญอยูท่ ี
ปั จเจกบุคคล โดยมองเห็นว่าบุคคลโดยทัวไปนัJน ย่อมมีความแตกต่างกันทัJงในด้านร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญาความคิด แต่ทJ งั นีJ ทJ งั นัJนทุกคนก็ตอ้ งการความสุ ข ความสุ ขจึงเปรี ยบเสมือนเป้ าหมายอัน
สุ ดท้าย (Ultimate Goal) ของมนุ ษย์เรา กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามปรัชญา “คิดเป็ น” มี 6
ขัJนตอน ดังนีJ ขัJนที 1สํา รวจปั ญหา ขัJนที 2 หาสาเหตุ ข องปั ญหา เป็ นการรวบรวมข้อมูล ต่า งๆ
วิเคราะห์ว่าปั ญหานัJนเกิ ดขึJ นได้อย่างไร มีอะไรเป็ นสาเหตุของปั ญหาบ้าง ซึ งสาเหตุของปั ญหาที
เกิดขึJนอาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) ข้อมูลตนเอง (Information of self) ให้บุคคลใช้ขอ้ มูล
เกี ยวกับตนเอง ได้แก่ ข้อมูลในเรื องสถานภาพทางเศรษฐกิ จ สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพอนามัย
ระดับการศึกษา ความรู ้ ความถนัด ทักษะ วัย เพศ และอืน ๆ ซึ งข้อมูลประเภทนีJ ตอ้ งการให้พิจารณา
จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสี ยของตนเองอย่างจริ งจังก่อนการตัดสิ นใจกระทําสิ งใด 2) สังคมและ
สิ งแวดล้อม (Information on Society and Environment) ธรรมชาติมนุษย์เป็ นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่
ตามลําพัง ข้อมูลประเภทนีJ จึงถูกกําหนดขึJนเพือให้บุคคลใช้ความนึ กคิด คํานึงถึงสิ งทีอยู่นอกกาย
คํานึงถึงผูอ้ ืน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมสังคมส่ วนรวม 3) ข้อมูลวิชาการ (Technical or Book
Knowledge) หมายถึงข้อมูลและความรู ้อนั มหาศาลทีมนุษย์เราได้สะสมรวบรวมไว้เป็ นเนืJอหาวิชา
ต่ า ง ๆ เป็ นหลัก สู ต ร เป็ นศาสตร์ ม าใช้ป ระกอบการตัด สิ นใจเพือให้ไ ด้ค าํ ตอบที ดี ที สุ ด ในการ
ดํารงชีวติ ขัJนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือแก้ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัJง 3 ด้าน คือข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านสังคม และด้านวิชาการ เพือหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ขัJนที 4 การตัดสิ นใจทางเลือก
ในการแก้ปัญหา เมือได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วจึงตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีความพร้อมของ
ข้อมูลทีจะนํามาใช้ในการดําเนิ นการแก้ปัญหา ขัJนที 5 การตัดสิ นใจไปสู่ การปฏิบตั ิแก้ปัญหา เมือ
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ตัดสิ นใจเลือกทางใดแล้วต้องยอมรับว่าเป็ นทางเลือกทีดีทีสุ ดในข้อมูลทีมีในขณะนัJน ขัJนที 6 การ
ปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา ขัJนนีJ เป็ นการดําเนิ นการแก้ปัญหาและประเมินผลไปพร้อมกัน ถ้าผลเป็ นที
พอใจและเกิดความสุ ข เรี ยกว่า “คิดเป็ น” แต่ถา้ ผลออกมาไม่เป็ นไปตามทีคิดไว้ซึงไม่เป็ นทีพอใจ
จะต้องเริ มต้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่
1.6 ผลการวิเคราะห์ เอกสารที( เกี( ย วข้องกับ แนวคิ ดความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะ(Health
Literacy) มีรายละเอียดดังนี ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะหมายถึง “ต้นทุนของชีวิต” (asset of life) ที(
สามารถสร้างได้จากการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื( อสารด้านสุ ขภาพ เพื(อใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
ด้า นสุ ข ภาพที( เกี( ย วข้องกับ ตนเอง ทํา ความเข้า ใจข้อมู ล ประเมิ นข้อมู ล สุ ข ภาพต่ า งๆ ได้อย่า งมี
วิจารณญาณ สามารถนําองค์ความรู ้ที(ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื( อสาร
ข้อมูลที(ตนเองมีความรู ้ความเข้าใจไปยังผูอ้ ื(นเพื(อให้เกิดทางเลือกด้านสุ ขภาพในวงกว้าง จนเกิดการ
เปลี(ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที(ดีขึน นัทบีม (Nutbeam, 2008) จําแนกความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ออกเป็ น 3 ระดับดังนี ระดับ 1 ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพขันพืนฐาน (functional health literacy) เป็ น
สุ ขศึกษาซึ(งอยูบ่ นฐานของการสื( อสารข้อมูลข้อเท็จจริ งเกี(ยวกับความเสี( ยงทางสุ ขภาพ และวิธีการใช้
บริ การระบบสุ ขภาพ แต่วิถีการปฏิบตั ิดงั กล่าวยังมีขอ้ จํากัดในการมุ่งหมายเพื(อพัฒนาความรู ้ดา้ น
ความเสี( ยงทางสุ ขภาพและการบริ ก ารสุ ข ภาพ และการปฏิ บ ตั ิตามคํา แนะนํา ทางการแพทย์ ซึ( ง
โดยทัว( ไปกิจกรรมเหล่านี จะส่ งผลดีในระดับบุคคล (เช่ น การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในโปรแกรม
ต่ า งๆ ในการสร้ า งภู มิ คุ้ม กันและการคัด กรองโรค มุ ม มองเหล่ า นี จะไม่ นํา ไปสู่ ก ารสื( อสารเชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ และไม่ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และเป็ นอิสระ ระดับ 2 ความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาพขันการมีปฏิสัมพันธ์(communicative/ interactive health literacy) เน้นการพัฒนาทักษะส่ วน
บุคคลในสภาพแวดล้อมที(เอืออํานวย ผ่านมุมมองทางการศึกษาที(เน้นการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลในการหาความรู ้ได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะการพัฒนากระตุน้ และการสร้างความมัน( ใจในการ
ทําตามคําแนะนําที(ได้รับ ทักษะที(ใช้ในระดับนี คือทักษะพืนฐานและการมีพุทธิ ปัญญา (cognitive)
รวมทังทักษะทางสังคม (social skill) ที(ใช้ในกิจกรรม รู ้จกั เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารแยกแยะลักษณะ
การสื( อสารที(แตกต่างกันรวมทังประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารใหม่ๆ เพื(อการปรับเปลี( ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพ ระดับ 3 ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพขันวิจารณญาณ (critical health literacy) สะท้อนให้เห็นถึ ง
ผลของการพัฒนาการรับรู ้และทักษะที(เกิ ดขึนมาเพื(อไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและการเมือง
อย่างมีประสิ ทธิผล เช่นเดียวกับกิจกรรมของปั จเจกบุคคล ในกระบวนทัศน์นีสุ ขศึกษาอาจเกี(ยวข้อง
กับการสื( อสารข้อมูลและการพัฒนาทักษะต่างๆ ที(ช่วยตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางการเมือง
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิ จกรรมทางสังคมที(หลากหลายที(ช่วยบ่งชี ให้เห็ นถึ งตัวกําหนด
สุ ข ภาพด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ( ง แวดล้อ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะในระดับ นี ส่ ง ผลดี ต่ อ
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ประชากรอย่า งเห็ นได้ชัด ขณะเดี ยวกันก็เป็ นประโยชน์ต่อปั จเจกบุ คคลด้วย สุ ข ศึกษาในกรณี นี
นํา ไปสู่ การพัฒนาสมรรถภาพของปั จเจกบุค คลและสังคมในการปฏิ บตั ิ ตามตัวกําหนดสุ ขภาพ
ทางด้า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ ทัก ษะในขันนี เน้น ทัก ษะทางปั ญ ญาและสั ง คมที( สู ง ขึ นสามารถ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบและควบคุ มจัดการสถานการณ์ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได้ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพระดับวิจารณญาณเน้นการกระทําของปั จเจกบุคคล
(individual action) และการมี ส่ วนร่ วมผลัก ดันสัง คมการเมื องไปพร้ อมกันจึ ง เป็ นการเชื( อม
ประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุ ขภาพของประชาชนทัว( ไป
1.7 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวข้องกับนโยบายการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ มี
รายละเอียดดังนี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ได้
ตระหนักถึงความรู ้ความเข้าใจเกี(ยวกับสุ ขภาพอนามัยในแนวคิดซึ( งเรี ยกว่า ความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะ
(Health Literacy) ซึ(งเริ( มต้นจากการประชุมเกี(ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศสมาชิกองค์การ
อนามัยโลก เมื(อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ที(ประเทศเคนยา นักวิชาการจํานวนมากเสนอให้การพัฒนา
แนวคิดด้านความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะควรมีการบูรณาการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบสาธารณสุ ข
และระบบการศึกษาซึ(งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วนได้แก่ 1) ระบบสาธารณสุ ข ทําหน้าที(หลัก
ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน 2) ระบบการศึกษา ช่ วยให้ประชาชนมีความรู ้ และทักษา
พืนฐาน 3) ระบบวัฒนธรรมและสังคม สนับสนุนการขับเคลื(อนสองระบบแรก เมื(อขับเคลื(อนระบบ
ทังสามแล้วจะได้ผลลัพธ์ที(สําคัญคือ การมีสุขภาวะที(ดีของประชาชนและลดค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ
ทังในระดับบุคคลและในระดับประเทศ กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ พ.ศ. 2559 - 2568 (ฉบับร่ าง) ได้ตงเป้
ั าหมาย
สําคัญภายในปี พ.ศ. 2568 ไว้ 2 ข้อดังนี 1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในระดับดีมาก และ 2) ร้อยละ 80 ของประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึง
ประสงค์ในระดับดีมาก โดยดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที(สําคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างวัฒนธรรม
สุ ขภาพและส่ งเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู ้ที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ทุก
กลุ่มวัย (Culture & Competency Building) ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิด
การเปลี(ยนแปลงค่านิ ยมและวัฒนธรรมสุ ขภาพที(ถูกต้องเหมาะสม รู ้เท่าทันสื( อ มีความรอบรู ้และ
ทักษะด้านสุ ขภาพที(ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ รวมทังมีพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองและครอบครัวที(ถูกต้อง เหมาะสมตามกลุ่มวัย มีทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้เพื(อการเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที(เหมาะสมตามกลุ่มวัย นอกจากนี หน่ วยงานด้านการ
สื( อสารทังภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มวัฒนธรรม
สุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ เพื(อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย 2) กําหนด
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ควบคุมกํากับการใช้กฎระเบียบและมาตรการทางสังคมที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(
พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Regulation & Enforcement) มุ่งเน้นให้เกิดการผลักดันข้อกําหนดกฎหมายที(
เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยและเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ในชุ ม ชน โดยมี หน่ วยงานที( รับ ผิดชอบและทุก ภาคส่ วนควบคุ ม กํา กับ บัง คับ ใช้กฎหมายอย่า ง
ถูกต้อง 3) พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์
ทุกกลุ่มวัย (Management) เน้นผลักดันให้องค์กรทัว( ประเทศมีระบบบริ หารจัดการที(เอือต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพที(เหมาะสมตามกลุ่มวัย มีกลไกในการนําระบบบริ หารจัดการที(เอือต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพไปปฏิบตั ิให้เกิดผล พัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
คลัง ข้อมู ล ความรู ้ ด้า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและการดํา เนิ นงานสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ประเทศ 4) เสริ มสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึง
ประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Environment & Enabling Factors) เน้นให้องค์กรทังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ(นและภาคประชาชน มีการจัดสภาพแวดล้อมที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรม
สุ ขภาพที(พึงประสงค์ให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มวัย มีองค์กรธุ รกิ จ/
ผูผ้ ลิตต้นแบบสิ นค้า/บริ การสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพสําหรับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
ตลอดจนสร้ า งค่ า นิ ย มในสั ง คมหรื อ แรงเสริ ม ทางสั ง คมในการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย (กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ, 2557) กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุ นบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณาสุ ขได้ให้ความสําคัญความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ (Health Literacy หรื อ
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในงานศึกษานี ) และพฤติกรรมสุ ขภาพให้แก่ประชาชนนับตังแต่พ.ศ. 2557
โดยใช้กระบวนการสุ ขศึกษาเข้ามาใช้ในระบบบริ การสุ ขภาพและสุ ขภาพภาคประชาชนเพื(อให้
ประชาชนสามารถพึ(งตนเองได้ ซึ( งในปี งบประมาณ 2559 กองสุ ขศึกษามุ่งเป้ าหมายไปที(ประชาชน
2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวัยเรี ยน (6-14 ปี ) ให้มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ข
บัญญัติแห่ งชาติและกลุ่มวัยทํางาน (15-59 ปี ) มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส. (การออกกําลังกาย การบริ โภคอาหาร การจัดการด้านอารมณ์ การงดสู บบุหรี( และการ
งดดื(มสุ ราและเครื( องดื(มแอลกอฮอล์) โดยมีเป้ าหมายหลักคือ 1) พัฒนาและควบคุมกฎกับคุณภาพ
งานสุ ขศึกษา ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพงานสุ ขศึกษาในสถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว( ไป โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพืนที(ตน้ แบบเป้ าหมาย และรพ.สต.พืนที(เรี ยนรู ้
ปรับเปลี(ยนพฤติกรรมสุ ขภาพระดับประเทศแบบบูรณาการหมู่บา้ นปรับเปลี(ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
และโรงเรี ยนสุ ขบัญญัติในพืนที(เดียวกัน ตามตัวชี วัดที(กองสุ ขศึกษากําหนด 2) พัฒนาความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามกลุ่มวัย ส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายเพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ดา้ น
สุ ขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มวัยเรี ยนและกลุ่มวัยทํางาน โดยมุ่งเน้น
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พัฒนาศักยภาพของสํานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเขต 12 แห่ง สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด 76
แห่ ง พัฒ นาโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บลเป็ นต้น แบบตามกระบวนการพัฒ นาหมู่ บ ้า น
ปรับเปลี(ยนลดโรคฯ/โรงเรี ยนสุ ขบัญญัติ และพัฒนาให้เป็ นพืนที(เรี ยนรู ้การปรับเปลี(ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพระดับประเทศตามที(กองสุ ขศึกษากําหนด
1.8 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวข้องกับแนวคิดสิ ทธิ มนุษยชน มีรายละเอียดดังนี สิ ทธิ
มนุษยชน ( Human Rights) หมายถึงสิ ทธิ ความเป็ นมนุษย์หรื อสิ ทธิ ในความเป็ นคนเป็ นของทุกคน
ไม่วา่ จะมีเชือชาติ แหล่งกําเนิด เพศ อายุ สี ผิว ความคิดเห็นที(แตกต่างกัน อันเป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ทุกคนที(ติดตัวมาตังแต่เกิ ด สิ ทธิ มนุ ษยชนจึงเป็ นสิ( งที(ไม่สามารถถ่ ายโอนให้แก่ กนั ได้
และไร้ซ( ึ งพรมแดน ดังนันจึงไม่มีบุคคล องค์กร หรื อแม้แต่รัฐที(จะมาล่วงละเมิดความเป็ นมนุษย์ได้
สิ ทธิที(มนุษย์พึงได้รับโดยพืนฐานคือสิ ทธิในการเอาชีวติ รอดได้แก่ ปั จจัยสี( ( อาหาร เสื อผ้า ยารักษา
โรค และที(อยู่อาศัย) นอกจากนี ยังครอบคลุมถึงสิ ทธิ ทางการศึกษา การมีงานทํา การไม่ถูกทรมาน
และได้รับความเป็ นธรรม หรื ออาจเรี ยกได้วา่ เป็ นสิ( งจําเป็ นสําหรับมนุษย์ทุกคนที(ตอ้ งได้รับในฐานะ
ที(เป็ นมนุษย์ซ( ึ งจะทําให้มนุษย์อยู่รอดและสามารถพัฒนาตนเองได้ สําหรับประเทศไทยได้ให้สิทธิ
แก่ แรงงานข้า มชาติ ที( เข้า มาทํา งานในประเทศ ดังนี สิ ทธิ แรงงานแรงงานข้า มชาติ จะได้รับ การ
คุม้ ครองด้านแรงงานเทียบเท่ากับแรงงานไทย อันได้แก่ การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงาน
ที(ไม่สมัครใจทุกรู ปแบบ การขจัดการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ คุม้ ครองใน
ด้า นเวลาการทํา งานเวลาพัก วันหยุด วันลา การใช้แรงงานหญิ ง การใช้แรงงานเด็ก ค่ า จ้า ง ค่ า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน การพักงานค่าชดเชย คุม้ ครองเมื(อเกิ ดการเจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
คุม้ ครองสิ ทธิ ประกันสังคมสําหรับแรงงานที(ทาํ งานตามข้อตกลง MOU เช่ น แรงงานที(ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติและแรงงานที(เดินทางเข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายซึ( งจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
เมื(อลูกจ้างเจ็บป่ วย เสี ยชีวติ คลอดบุตร หรื อประสบอุบตั ิเหตุที(ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทํางาน สิ ทธิ
การรวมกลุ่ม ยื(นข้อเรี ยกร้ องต่อรองนายจ้าง ร้ องเรี ยนต่อพนักงานตรวจแรงงาน ฟ้ องร้ องต่อศาล
แรงงาน มีสิทธิ สมัครเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานได้ แต่ ไม่มีสิทธิ เป็ นผูจ้ ดั ตังและเป็ นกรรมการ
สหภาพแรงงานได้ (องค์กรระหว่างประเทศเพื(อการโยกย้ายถิ( น, 2553) สิ ทธิ การศึกษามีการเปิ ด
โอกาสให้ผูไ้ ร้ สัญชาติ แรงงานข้า มชาติ และผูต้ ิ ดตามซึ( ง อยู่ใ นลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมายพิเศษ
สามารถได้รับ การศึกษาขันพืนฐานทังการศึกษาในระบบและนอกระบบตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนโดยได้รับสิ ทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับพลเมืองไทย สิ ทธิ ในการรักษาพยาบาลแรงงานข้าม
ชาติจะได้รับการคุ ม้ ครองด้านสุ ขภาพ 2 ส่ วนได้แก่ สิ ทธิ ประกันสังคม และสิ ทธิ ประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ สิ ทธิ ดา้ นการเกิ ด แรงงานข้ามชาติที(ให้เกิ ดบุตรในประเทศไทยสามารถแจ้งเกิ ดและนาย

174
ทะเบียนสามารถจะออกใบสู ติบตั รให้ได้โดยไม่ได้รับสัญชาติไทย สิ ทธิ การเข้าถึ งกระบวนการ
ยุติธรรม แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันหากไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรมทังคดีแพ่งและทางอาญา
1.9 ผลการวิเคราะห์เอกสารที(เกี(ยวข้องสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยพบว่า
จากสถิติเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีแรงงานข้ามชาติที(ได้รับใบอนุ ญาตทํางานคงเหลือทัว(
ราชอาณาจักรทังสิ น 1,548,810 คน โดยพบว่าแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่มีทงสิ
ั น 99,784 คน ใน
จํานวนนีมีแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ ที(ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเดิมทังสิ น 81,373 คน นําเข้า
ตาม MOU ทังสิ น 216 คน
1.10 การวิเคราะห์เอกสารนโยบายด้านการจัดการศึกษาสําหรับแรงงานข้ามชาติของกศน.
มีดงั นี จากการศึกษายุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานกศน. ประจําปี งบประมาณ
2559 มี รายละเอี ย ดดัง นี ปรั ช ญาของกศน.คื อ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและปรั ช ญาคิ ด เป็ น
วิสัยทัศน์ของกศน.คือ กศน. ร่ วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั คนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
ทัว( ถึง และมีคุณภาพ พันธกิ จของกศน.ที(เกี( ยวข้องกับงานศึกษามีดงั นี ข้อที( 1 จัดและส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื(อสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ข้อที( 2
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ข้อ ที( 3 ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการนํา เทคโนโลยีท างการศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารมาใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อที( 4 พัฒนาหลักสู ตร รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื( อและนวัตกรรม
การวัดและประเมินผลในทุกรู ปแบบ เป้าหมายของการดําเนินงานของสํานักงานกศน.ที(เกี(ยวข้องกับ
งานศึกษามีดงั นี ข้อที( 1 ประชาชนผูด้ อ้ ย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรู ปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐานที(มีคุณภาพอย่างทัว( ถึงและเท่า
เทียม ข้อที( 2 ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรู ปแบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที(เป็ นไปตามสภาพปั ญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ข้อที( 3
ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการขับเคลื( อนกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็ น ข้อที( 4 ประชาชนได้รับการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เพื(อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยมี กศน.ตําบล ศูนย์การเรี ยน
ชุ มชน และแหล่งการเรี ยนรู ้อื(นในชุ มชนเป็ นกลไกในการจัดการเรี ยนรู ้ ข้อที( 5 ประชาชนได้รับ
โอกาสในการเรี ยนรู ้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที(เหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ข้อที( 6 ชุมชนมีการจัดการความรู ้ของ
ชุมชน เพื(อพัฒนาไปสู่ ความมัน( คงและยัง( ยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
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และสิ( งแวดล้อม ข้อที( 7 ชุ มชนและทุกภาคส่ วนร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการจัด ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นการดําเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อที( 8 หน่ วยงานและ
สถานศึกษาพัฒนาและนําสื( อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารมาใช้
ในการเพิ(มโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้
ทังนีสํานักงานกศน. ดําเนิ นงานภายใต้กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้กศน.
ตําบลเป็ นฐานแบบมีส่วนร่ วม ซึ( งมียุทธศาสตร์ ที(เกี(ยวข้องกับงานศึกษาดังนี ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนา
กศน.ตํา บลให้ เ ป็ นกลไกการขับ เคลื( อ นการจัด การศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการจัด
การศึ ก ษาเพื(อ สร้ า งและกระจายโอกาสในการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ในชุ ม ชน โดยมี จุด เน้นในการ
ดําเนิ นงานดังนี ข้อที( 1.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย กศน.ตําบล/แขวง โดยเน้นการประสาน
เชื(อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน และภาคีเครื อข่ายอื(น ที(ดาํ เนินการในรู ปแบบคณะกรรมการ
เพื(อการทํางานร่ วมกัน การส่ งต่อผูเ้ รี ยน และการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในอันที(จะ
เสริ มสร้างสมรรถนะสําหรับการให้บริ การทางการศึกษาที(สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และข้อที( 1.3 พัฒนากระบวนการดําเนินงานใน กศน.ตําบล โดยให้ความสําคัญ
กับการใช้วงจรคุณภาพเดมมิ(ง (PDCA) เพื(อการวางแผน การปฏิบตั ิงาน การติดตามประเมินผล และ
การนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื(อง ยุทธศาสตร์ ที 2 ลดความเหลื(อม
ลํา สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเน้นการดําเนินงานที(สอดคล้องดังนี ข้อที(
2.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ปรั บวิธีเรี ยน เปลียนวิธีจัดการเรี ยนรู้ ” โดยการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาสื( อเทคโนโลยีเพื(อ
การศึกษา การพัฒนาระบบ ICT การพัฒนาบุคลากรผูเ้ กี(ยวข้อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินเทียบระดับการศึกษาการ
พัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรี ยน และให้ความสําคัญกับการวิจยั เพื(อการพัฒนางาน
ในรู ปแบบต่างๆ ข้อที( 2.4 ใช้สื(อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื( อสารที(ทนั สมัยและ
เหมาะสมเป็ นเครื( องมือในการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจัดการศึกษานอก
ระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเติมเต็มความรู ้) ETV วิทยุกระจายเสี ยง Social Media ในรู ปแบบ
ต่างๆ Application บน Smart Phoneสื( อ Off line ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการสร้างองค์ความรู ้ที(
หลากหลาย มีความถู กต้องและสอดคล้องกับความจําเป็ นและความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ ที 4 จัดการศึกษาเพื(อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจุดเน้นการ
ดําเนิ นงานที(สอดคล้องดังนี ข้อที( 4.4 จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อพัฒนาคุณภาพชี วิตในชุ มชนใน
รู ปแบบกลุ่มสนใจในเรื( องต่างๆ อาทิ การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การส่ งเสริ มการใช้

176
เทคโนโลยีที(เหมาะสม การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพอนามัย ความรู ้เรื( องภาษา
และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสามัคคีปรองดอง ความพอเพียง ข้อที( 4.6 ส่ งเสริ มการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุ กที(หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ ต่อเนื(อง และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนและความจําเป็ นเร่ งด่วนต่างๆ ของแต่ละชุมชน
รวมทังมีการบูรณาการความรู ้ในชุมชนเพื(อเชื(อมโยงกับหลักสู ตรต่างๆ ของ กศน. และใช้ทุนทาง
สังคมของแต่ละชุมชนให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ กศน.ตําบล/แขวง ที(ดาํ เนินการอยูแ่ ล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
2. การวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้ องการเรียนรู้ด้านสุ ขภาพ
2.1 การวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้ องการเรียนรู้ด้านสุ ขภาพจากแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้รับความร่ วมมือจากนักศึกษาข้ามชาติในพืนที(ช่วยเก็บข้อมูลเป็ นภาษาไทใหญ่
โดยให้นกั ศึกษาดําเนิ นการเก็บข้อมูลแรงงานข้ามชาติในพืนที(จาํ นวน 302 คน ผูว้ ิจยั แบ่งเนื อหา
ออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล การดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ การสื( อสารและการ
เรี ยนรู ้ของแรงงานข้ามชาติ และความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที(แรงงานข้ามชาติในพืนที(ตอ้ งการ ผลการศึกษา
ดังนี
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ ามชาติในพืนที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีแรงงานข้ามชาติผูต้ อบ
แบบสอบถามทังสิ น 302 คน จําแนกตาม อายุ เพศ ศาสนาและความเชื(อ ภูมิลาํ เนา ชาติพนั ธุ์ อาชีพ
รายได้เฉลี( ย ต่ อเดื อน สถานะทางเศรษฐกิ จ ระดับ การศึ ก ษา หลัก ฐานการเข้า ประเทศ ประเภท
ใบอนุญาตเข้าเมืองและ/หรื อการอยูอ่ าศัยในประเทศไทย การเข้าถึงสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพ ลักษณะที(อยู่
อาศัย ผูท้ ี(พกั อาศัยด้วย จํานวนคนในครอบครัวที(อาศัยอยู่ร่วมกัน จํานวนเพื(อนที(อาศัยอยู่ร่วมกัน
แหล่ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ ผู ว้ ิจ ัย วิเ คราะห์ โ ดยใช้ก ารแจกแจงความถี( (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี
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ตารางที( 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพืนที(

ข้ อ
1

2

3

4

จํานวน (คน)

(n=302)
ร้ อยละ

18-20 ปี

36

11.92

21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึนไป
รวม

85
97
56
21
7
302

28.15
32.12
18.54
6.95
2.32
100.00

รวม

161
141
302

53.31
46.69
100.00

รวม

273
10
0
6
302

90.40
3.31
0
1.99
100.00

รวม

301
1
302

99.69
0.33
100.00

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อายุ

เพศ
หญิง
ชาย
ศาสนาและความเชื(อ
พุทธ
คริ สต์
ผี
อื(นๆ พุทธและผี
ภูมลิ าํ เนา
พม่า
ลาว
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ตารางที( 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพืนที( (ต่อ)
ข้ อ
5

จํานวน (คน)

(n=302)
ร้ อยละ

ไทใหญ่

296

98.01

กะเหรี( ยง
ปะโอ
ลาว

4
1
1
302

1.32
0.33
0.33
100.00

151
11
24
35
14
9
16
42

50.00
3.64
7.95
11.59
4.64
2.98
5.30
13.91

302

100.00

101
63
120
18
302

33.44
20.86
39.74
5.96
100.00

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชาติพนั ธุ์

รวม
6

7

อาชีพ
รับจ้างก่อสร้าง
รับจ้างทํางานภาคเกษตร
พนักงานเสิ ร์ฟ
รับจ้างทํางานในบ้าน
รับจ้างในร้านค้า
รับงานมาทําทีบา้ น (ที(พกั )
ธุรกิจส่วนตัว
อื(นๆ ได้แก่ ยาม ลูกจ้างคริ สตจักร รับจ้าง
ทาสี ลูกจ้างปั มนํามัน ช่างเสริ มสวย ช่าง
ประปา และว่างงาน
รวม
ลักษณะสถานทีทํางาน
อยูใ่ นอําเภอ
อยูต่ ่างอําเภอ
ย้ายที(ทาํ งานไปเรื( อยๆ
ไม่ตอบ
รวม
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ตารางที( 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพืนที( (ต่อ)

ข้ อ
8

9

10

11

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายได้ เฉลียต่ อเดือน (บาท)
ตํ(ากว่า 2,500
2,501-5,000
5,001-7,500
7,501- 10,000
10,001- 12,500
12,500 ขึนไป
ไม่ตอบ
รวม
สถานะทางเศรษฐกิจ
พอใช้ ไม่เหลือเก็บ
พอใช้และเหลือเก็บ
ไม่พอใช้
ไม่ตอบ
รวม
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่ตอบ
รวม
หลักฐานการเข้ าประเทศ
มีใบอนุญาต
ไม่มีใบอนุญาต
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน (คน)

(n=302)
ร้ อยละ

6
25
106
113
23
9
20
302

1.99
8.28
35.10
37.42
7.62
2.98
6.62
100.00

129
135
15
23
302

42.72
44.70
4.97
7.62
100.00

239
34
16
8
5
302

79.14
11.26
5.30
2.65
1.66
100.00

273
27
2
302

90.40
8.94
0.66
100.00
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ตารางที( 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพืนที( (ต่อ)

ข้ อ
11.1

12

13

14

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทใบอนุญาต (กรณีผู้มใี บอนุญาต)
หนังสื อเดินทาง (passport)
ใบอนุญาตทํางาน (work permit)
บัตรเหลือง (บัตรประจําตัวผูพ้ ลัดถิ(นสัญชาติ
พม่าเชือสายไทย)
บัตรโรงเรี ยน
ไม่ระบุประเภท
รวม
สิทธิด้านสุ ขภาพ
สิ ทธิประกันสุขภาพ
สิ ทธิประกันสังคม
ไม่มี
ไม่ตอบ
รวม
ลักษณะทีอยู่อาศัย
แคมป์
ห้องเช่า
อื(นๆ
ไม่ตอบ
รวม
ผู้ทพัี กอาศัยด้ วย
คนเดียว
อยูก่ บั ครอบครัว
อยูก่ บั เพื(อน
อื(นๆ ได้แก่ บ้านเช่า บ้านพัก บ้านนายจ้าง
บ้านตนเอง และเฝ้าสวนของนายจ้าง
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน (คน)

(n=302)
ร้ อยละ

145
16
19

53.11
5.86
6.96

4
89
273

1.47
32.60
100.00

70
31
180
21
302

23.18
10.26
59.03
6.95
100.00

53
181
38
30
302

17.55
59.93
12.58
6.95
100.00

54
223
19
4

17.88
73.84
6.29
1.32

2
302

0.66
100.00
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ตารางที( 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติในพืนที( (ต่อ)

ข้ อ
14.1

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน (คน)
จํานวนคนในครอบครัวทีแรงงานอาศัยอยู่ด้วย (ไม่ รวมผู้ตอบ)
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
7 คน
9 คน

14.2

15

23

65
66
45
19
4
1
รวม
223
จํานวนเพือนทีแรงงานข้ ามชาติอาศัยอยู่ด้วย (ไม่ รวมผู้ตอบ)
1 คน
7
2 คน
8
3 คน
3
14 คน
1
รวม
19
แหล่ งบริ การสุ ขภาพทีแรงงานข้ ามชาติ
เลือกรับบริการ
(เลือกตอบมากกว่ า 1 ข้ อ)
ซือยารับประทานเอง
174
คลินิกเอกชน
111
สถานีอนามัย (รพ.สต)
79
โรงพยาบาลรัฐ
41
โรงพยาบาลเอกชน
11
การแพทย์พืนบ้าน
2
รวม
416

n=302
ร้ อยละ
10.31
29.15
29.60
20.18
8.52
1.79
0.45
100.00
36.84
42.11
15.79
5.26
100.00

41.83
26.68
18.99
9.86
2.64
0.48
100.00
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จากตารางที( 8 ข้อมูลพืนฐานของแรงงานข้ามชาติในชุ มชนดังนี ด้านอายุ พบว่า
แรงงานข้ามชาติผูต้ อบแบบสอบถาม ช่ วงอายุ 31-40 ปี มีจาํ นวนมากที(สุดจํานวน 97 คน (ร้อยละ
32.12) รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน 85 คน (ร้อยละ 28.15) ด้านเพศ ประกอบด้วยเพศ
หญิง 161 คน (ร้ อยละ 53.31) และ เพศชาย 141 คน (ร้ อยละ 46.69) ด้านศาสนาและความเชื( อ
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธมากที(สุด 273 คน (ร้อยละ 90.40) ด้านภูมิลาํ เนา ส่ วน
ใหญ่แรงงานข้ามชาติในพืนที(มีภูมิลาํ เนาอยูท่ ี(ประเทศเมียนมาร์ 290 คน (ร้อยละ 95.08) จากข้อ
คําถามปลายเปิ ดเกี(ยวกับภูมิลาํ เนา พบว่าแรงงานที(มาจากประเทศพม่าจะมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเมืองต่างๆ
จากประเทศเมียนมาร์ ดังนี เมืองปั น เมืองล่าเซี ยว เมืองหนอง เมืองนาง เมืองส้มไต บ้านป่ าง บ้าน
หมากลาง เมืองหลอย เมืองหนองซอม เมืองกุงนิJว เมืองเก่งตอง เมืองเกซี เมืองเวียงล่าเชียว เมืองลาง
เคอ เมืองสิ แส่ ง เมืองกาว เมืองก่าสิ เมืองใย บ้านไฮ บ้านอิด เมืองแห่ น เมืองป่ ายาง เมืองลมเหลือง
เมืองในหลอย เมืองหลองทราย เมืองเปิ งหลวง เมืองลูกหลวง บ้านเพิง เมืองลายข้า เมืองบัวคํา บ้าน
ซ้อสู ้ เมืองลอยก้อ เมืองภําพูน เมืองด่าโป่ ง เมืองนาย เมืองกาลี เมืองแสนหวี เมืองนํJาหลัน เมืองนอง
เงิน เมืองกุนเฮิง เมืองหมอกใหม่ เมืองปางโหลง เป็ นต้น ด้านชาติพนั ธุ์ แรงงานข้ามชาติในพืJนที
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่จาํ นวน 296 คน (ร้อยละ 98.01) ด้านอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า
แรงงานข้ามชาติในพืนที(ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างมากที(สุดจํานวน 151 คน (ร้อยละ
50) ด้านลักษณะสถานทีทํางาน แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยา้ ยทีทํางานไปเรื อยๆ จํานวน 120 คน
(ร้อยละ 39.74) รองลงมาเป็ นแรงงานทีทํางานอยู่ในอําเภอสารภีจาํ นวน 101 คน (ร้อยละ 33.44)
ด้านรายได้เฉลี(ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 7,501 – 10,000 บาท จํานวน 113 คน (ร้อยละ 37.42)
รองลงมามีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001-7,500 บาท จํานวน 106 คน (ร้อยละ 35.10) ด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติ ส่ วนใหญ่มีเงินพอใช้และเหลือเก็บจํานวน 135 คน (ร้อยละ 44.70)
รองลงมามีเงินพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บจํานวน 129 คน (ร้อยละ 42.72) ด้านระดับการศึกษา พบว่า
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อจํานวน 239 คน (ร้อยละ 79.14) รองลงมาจบชัน
ประถมศึกษาจํานวน 34 คน (ร้อยละ 11.26) มัธยมศึกษาตอนต้น 16 คน (ร้อยละ 5.30) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 8 คน (ร้อยละ 2.65) ตามลําดับ ด้านหลักฐานการเข้าประเทศพบว่า
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 273 คน (ร้อยละ 90.40) และมี
แรงงานทีไม่มีใบอนุญาต 27 คน (ร้อยละ 8.94) พบว่าแรงงานส่ วนใหญ่มีหนังสื อเดินทางมากที(สุด
145 คน (ร้อยละ 53.11) รองลงมาเป็ นบัตรเหลือง (บัตรประจําตัวผูพ้ ลัดถิ(นสัญชาติพม่าเชื อสายไทย)
จํานวน 19 คน (ร้อยละ 6.96) ด้านการเข้าถึงสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ พบว่า แรงงานส่ วนใหญ่ไม่มีสิทธิ ดา้ น
สุ ขภาพจํานวน 180 คน (ร้อยละ 59.03) รองลงมาเป็ นผูม้ ีสิทธิประกันสุ ขภาพจํานวน 70 คน (ร้อยละ
23.18) ด้านลักษณะที(อยูอ่ าศัยของแรงงานข้ามชาติในชุมชนพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่อาศัย
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อยู่ในห้องเช่ าจํานวน 181 คน (ร้อยละ 59.93) รองลงมาอาศัยอยู่ในแคมป์ จํานวน 53 คน (ร้อยละ
17.55) ด้านผูท้ ี(พกั อาศัยด้วยพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวจํานวน 223
คน (ร้อยละ 73.84) รองลงมาอาศัยอยูค่ นเดียวจํานวน 54 คน (ร้อยละ 17.88) ในกรณี ของแรงงาน
ข้ามชาติที(อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว 223 คน พบว่า อาศัยร่ วมกับคนในครอบครัว 3 คนมากที(สุดจํานวน
66 คน (ร้อยละ 29.60) รองลงมาอาศัยอยูก่ บั คนในครอบครัว 2 คนจํานวน 65 คน (ร้อยละ 29.15) ใน
กรณี แรงงานที(อาศัยอยู่กบั เพื(อน พบว่า มีแรงงานที(อาศัยอยู่กบั เพื(อนจํานวน 19 คน ในจํานวนนี
พบว่ามีแรงงานที(อาศัยอยูก่ บั เพื(อนโดยไม่รวมผูต้ อบจํานวน 2 คน มากที(สุดมีจาํ นวน 8 คน (ร้อยละ
42.11) รองลงมาเป็ นแรงงานที(อาศัยอยู่กบั เพื(อน 1 คนจํานวน 7 คน (ร้อยละ 36.84) ด้านแหล่ ง
บริ การสุ ขภาพที(แรงงานเลื อกเข้ารับการบริ การเมื(อเจ็บป่ วย ซึ( งในประเด็นนี ผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 สถานพยาบาล โดยพบว่า แรงงานข้ามชาติเลือกเข้ารับบริ การใน
สถานบริ การต่างๆ รวมทังสิ น 416 ราย โดยจําแนกออกตามสถานพยาบาลดังนี แรงงานข้ามชาติ
ส่ วนใหญ่เลื อกซื อยารับประทานเองมากที(สุดจํานวน 174 ราย (ร้อยละ 41.83) รองลงมาเข้ารับ
บริ การในคลินิกเอกชนจํานวน 111 ราย (ร้อยละ 26.68)
ตอนที 2 การดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุ มชน จากกลุ่ ม
ตัวอย่างทังสิ น 302 คน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ ระดับมาก ระดับปานกลาง และ
ระดับน้อยโดยใช้สถิติค่าเฉลี(ย ( Χ ) และส่ วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดังนี
ตารางที( 9 แสดงพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
1. การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
2. การล้างมือหลังขับถ่าย
3. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารที(มีเนือสัตว์ปรุ งสุกๆ ดิบๆ
4. การรับประทานอาหารที(ปรุ งสุกใหม่ๆ
5. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสเค็มจัด
6. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสหวานจัด
7. การหลีกเลี(ยงรับประทานเนือสัตว์ติดมันและอาหารมัน
8. การหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารทอด
9. การใช้ชอ้ นกลางรับประทานอาหารร่ วมกับผูอ้ ื(น

Χ

2.51
2.56
1.99
2.20
1.51
1.44
2.11
2.21
1.66

S.D.
0.51
0.52
0.71
0.68
0.70
0.67
0.57
0.48
0.70

(n=302)
ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
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ตารางที( 9 แสดงพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
10. การเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนูแมลงวันและแมลงสาบ
11.การกําจัดหนูในบริ เวณที(พกั
12. การกําจัดขยะด้วยถุงดําของเทศบาล
13. การกําจัดลูกนําหรื อควํ(าภาชนะที(มีนาขั
ํ งเพื(อป้ องกันการเกิดยุง
14. การใช้มงุ ้ หรื ออุปกรณ์ป้องกันยุงขณะนอนหลับ
15. การเปิ ดหน้าต่างหรื อประตูที(พกั เพื(อให้อากาศถ่ายเท
16. การใช้หน้ากากอนามัยเมื(อเป็ นหวัดหรื อเป็ นโรคติดต่ออื(นๆ
17. การหลีกเลี(ยงการพบปะผูอ้ ื(นเมื(อเป็ นหวัดหรื อเป็ นโรคติดต่อ
18. การใช้ถุงยางอนามัยเพื(อป้ องกันการติดเชือทางเพศสัมพันธ์เมื(อมี
เพศสัมพันธ์กบั บุคคลอื(นที(ไม่ใช้คู่ของท่านหรื อกับบุคคลที(ไม่แน่ใจใน
ความสัมพันธ์
19. การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคเมื(อมีโอกาส
รวม

Χ

2.50
1.60
2.26
1.74
2.29
2.19
1.77
1.59
1.72

S.D.
0.70
0.72
0.85
0.71
0.80
0.68
0.59
0.57
1.10

(n=302)
ระดับ
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

1.66
1.97

0.73
0.68

น้อย
ปานกลาง

จากตารางที( 9 พบว่าแรงงานข้ามชาติผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 302 คน มีพฤติกรรม
การดูแลสุ ขภาพของตนเองในระดับปานกลาง ( Χ = 1.97, S.D.= 0.68) ซึ( งเมื(อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า โดยประเด็นที(แรงงานข้ามชาติดูแลสุ ขภาพของตนเองในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคเมื(อมีโอกาส ( Χ = 1.66, S.D.= 0.73) ด้านการใช้ชอ้ นกลางรับประทานอาหารร่ วมกับ
ผูอ้ ื(น( Χ = 1.66, S.D.= 0.70) ด้านการกําจัดหนูในบริ เวณที(พกั ( Χ = 1.60, S.D.= 0.72) ด้านการ
หลีกเลี(ยงการพบปะผูอ้ ื(นเมื(อเป็ นหวัดหรื อเป็ นโรคติดต่อ ( Χ = 1.59, S.D.= 0.52) ด้านการหลีกเลี(ยง
รับประทานอาหารรสเค็มจัด( Χ = 1.51, S.D.= 0.70) ด้านการหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารรสหวาน
จัด( Χ = 1.44, S.D.= 0.67) ตามลําดับ
นอกจากนียังพบว่า แรงงานที(มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของตนเองในระดับปานกลาง
สามอันดับแรกได้แก่ ด้านการเปิ ดหน้าต่างหรื อประตูที(พกั เพื(อให้อากาศถ่ายเท ( Χ = 2.40, S.D.=
0.68) ด้านการกําจัดขยะด้วยถุงดําของเทศบาล ( Χ = 2.26, S.D.= 0.85) ด้านการใช้มุง้ หรื ออุปกรณ์
ป้ องกันยุงขณะนอนหลับ ( Χ = 2.21, S.D.= 0.80) ด้านการหลีกเลี(ยงรับประทานอาหารทอด ( Χ =
2.21, S.D.= 0.48) และสุ ดท้ายแรงงานข้ามชาติดูแลตนเองในระดับมากสามอันดับแรกได้แก่ ด้าน
การล้างมือหลังขับถ่ายเป็ นประจํา ( Χ = 2.56, S.D.= 0.52) ด้านการล้างมือก่อนการรับประทาน
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อาหาร ( Χ = 2.51, S.D.= 0.51) ด้านการเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
( Χ = 2.50, S.D.= 0.70) ตามลําดับ
ตอนที 3 การสื อสารและกิจกรรมการเรียนรู้ทีแรงงานข้ ามชาติสามารถเข้ าถึงได้
ในส่ วนนี ผูว้ ิจยั ได้สอบถามแรงงานข้ามชาติในชุมชนถึงการเข้าถึงการสื( อสารหรื อ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่า งๆที(พ วกเขาสามารถเข้าถึ งได้ เพื(อให้นัก ศึ กษาแกนนําสามรถนําไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในขันตอนการสื( อสารสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทังนีผูว้ จิ ยั ได้สอบถามด้วยคําถามปลายปิ ดและคําถามปลายเปิ ด
ตอนที 3.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเข้ าถึงการสื อสารและกิจกรรมการเรียนรู้ จาก
คําถามปลายปิ ด
ในส่ วนของคําถามปลายปิ ดนี ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึ งการสื( อสาร
ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างทังสิ น 302 คน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ระดับ (Rating Scale)
ได้แก่ ระดับ มาก ระดับ ปานกลาง และระดับ น้อ ยโดยใช้ส ถิ ติ ค่า เฉลี( ย ( Χ ) และส่ วนเบี( ย งเบน
มาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดังนี
ตารางที( 10 แสดงระดับการเข้าถึงการสื( อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
การสื อสารและกิจกรรมการเรียนรู้
1. การฟังวิทยุ
2. การดูหนังหรื อละครโทรทัศน์
3. การใช้เฟสบุ๊ค
4. การใช้ไลน์
5. การดูคลิปวีดีโอให้ความรู ้
6. การอ่านป้ ายโฆษณา
7. การอ่านหนังสื อ
8. การอ่านแผ่นพับให้ความรู ้
9. การฟังผูอ้ ื(นพูดให้ความรู ้
10. การชมนิทรรศการให้ความรู ้
11. การเข้าร่ วมการอบรมความรู ้ระยะสัน
12. การพบปะสังสรรค์พดู คุยกับกลุ่มเพื(อน

Χ

1.86
2.28
1.42
1.41
1.34
1.39
1.39
1.22
1.47
1.18
1.15
2.11

S.D.
0.58
0.54
0.64
0.64
0.59
0.55
0.53
0.48
0.62
0.45
0.41
0.81

(n=302)
ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที( 10 แสดงระดับการเข้าถึงการสื( อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (ต่อ)
การสื อสารและกิจกรรมการเรียนรู้
13. การฟังเสี ยงตามสายของชุมชน
รวม

Χ

1.60
1.52

S.D.
0.63
0.57

(n=302)
ระดับ
น้อย
น้อย

จากตารางที( 10 พบว่าแรงงานข้ามชาติในพืนที(สามารถเข้าถึ งการสื( อสารและ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของแรงงานข้ามชาติในระดับปานกลางจะเป็ นการสื( อสารที(สามารถเข้าถึงง่าย
ด้วยภาพและเสี ยงหรื อเป็ นการสื( อสารทางตรง ได้แก่ ด้านการดูหนังหรื อละครโทรทัศน์( Χ = 2.28,
S.D. = 0.54) ด้านการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพื(อน ( Χ = 2.11, S.D. = 0.81) ด้านการฟังวิทยุ ( Χ
= 1.86, S.D. = 0.58) ขณะที(การสื( อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับน้อยส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
สื( อสารที(มีตวั หนังสื อ ซึ( งสอดคล้องกับข้อมูลในเบืองต้นที(ว่าแรงงานส่ วนใหญ่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ร้อยละ 79.14 โดยการสื( อสารที(แรงงานข้ามชาติในชุมชนเข้าถึงในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการเข้าร่ วม
การอบรมความรู ้ระยะสัน ( Χ = 1.15, S.D. = 0.41) ด้านการชมนิทรรศการให้ความรู ้ ( Χ = 1.18,
S.D. = 0.45) ด้านการอ่านแผ่นพับให้ความรู ้ ( Χ = 1.22, S.D. = 0.48) ด้านการใช้ไลน์ ( Χ = 1.41,
S.D. = 0.64) ด้านการอ่านหนังสื อ ( Χ = 1.39, S.D. = 0.53) ด้านการอ่านป้ ายโฆษณา( Χ = 1.39,
S.D. = 0.55) ด้านการใช้เฟสบุค๊ ( Χ = 1.42, S.D. = 0.64) ด้านการฟังผูอ้ ื(นพูดให้ความรู ้( Χ = 1.47,
S.D. = 0.62) ด้านการฟังเสี ยงตามสายของชุมชน( Χ = 1.60, S.D. = 0.63)
ตอนที 3.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเข้ าถึงการสื อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากคําถามปลายเปิ ด
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงการสื( อสารและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแรงงาน
ข้ามชาติจากคําถามปลายเปิ ดนีผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยมีเนือหาดังนี
1. แหล่งข้ อมูลข่ าวสารการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติในพืนที สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่
1. การสื อสารแบบ “ปากต่ อปาก” หรื อสื อบุ คคล เป็ นผูบ้ อกเล่าหรื อกระจาย
ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ เป็ นสื( อที(เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติที(ตอ้ งปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล
ต่างๆ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ สื อบุคคลระดับครอบครั ว ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก หลาน
ญาติ พี(น้อง แฟน เป็ นต้น สื อบุคคลระดับชุ มชน ได้แก่ เพื(อน เพื(อนร่ วมงาน เพื(อนข้างห้องหรื อ
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เพื(อนในแคมป์ คนในชุมชน นายจ้าง เจ้าของหอพัก ครู ที(โรงเรี ยน หมอ พยาบาล คลินิกเอกชน โรง
เพลง (คริ สตจักร) ฯลฯ
2. สื อสาธารณะ มีทงการสื
ั
( อสาธารณะของชุ มชน ได้แก่ เสี ยงตามสายของ
หมู่บา้ น ประกาศของเทศบาล วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ (เช่น เฟสบุค๊ เป็ นต้น) เป็ นต้น และ
สื อสาธารณะประเภทสื อสารมวลชน ได้แก่ คลื(นวิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. การสื อสารข้ อมูลข่ าวสารด้ านสุ ขภาพทีแรงงานข้ ามชาติชืนชอบ ได้แก่ การ
ได้รับการสื( อสารจากเพื(อน จากโรงเรี ยน ประกาศจากเทศบาล ฟังวิทยุ โทรทัศน์
3. เทศกาลงานบุญทีแรงงานข้ ามชาติเข้ าร่ วม ได้แก่ งานขึนปี ใหม่ สงกรานต์(ปี
ใหม่ไทใหญ่ รดนําดําหัว) ใส่ ขนั ดอก ปอยส่ างลอง ปอยหลวง ตานก๋ วยสลาก เข้าพรรษา ออกพรรษา
ทอดผ้าป่ า กฐินสามัคคี เทศกาลฟ้ อนผี งานบุญไทใหญ่ที(นดั รวมตัวกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ ลอยกระทง
วันคริ สต์มาส ธรรมะสัญจร เป็ นต้น
4. กิจกรรมทางสั งคมทีแรงงานข้ ามชาติในชุ มชนมักเข้ าร่ วม ได้แก่ การประชาคม
และประชุ มของหมู่บา้ น เช่น เรื( องการขอความร่ วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน การกําจัด
ลูกนํายุงลาย งานบวช งานศพ งานวัด ขึนบ้านใหม่ งานฟ้อนผีในหมู่บา้ น งานวันเกิด งานวัดในช่วง
เทศกาลต่างๆ เป็ นต้น
5. คลืนวิทยุทแรงงานข้
ี
ามชาติชืนชอบ ได้แก่ xy, xx.u, ‘’, ‘y, ‘v, ‘u.u, ‘{.u, ‘‘.u,
w’v.u, w’u.u, บางคนหมุนไปเรื( อยๆ และฟังได้ทุกคลื(น
6. บุคคลในชุ มชนทีชื นชอบหรื อเคารพนับถือ ได้แก่ เจ้าของหอพัก เจ้าของบ้านเช่า
อสม. พระ พ่ อ หลวงไทใหญ่ กํ า นั น นายจ้ า ง ญาติ ผู ้ใ หญ่ ผู ้ใ หญ่ บ ้ า น แม่ ห ลวง ตํา รวจ
นายกเทศมนตรี
7. กิจกรรมยามว่ างเพือผ่ อนคลายความตึงเครียดของแรงงานข้ ามชาติ จากคําตอบ
ของแรงงานข้ามชาติสามารถจําแนกคําตอบออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
1. กิจ กรรมทีทํา ในบ้ า น ได้ แก่ ล้า งหน้า นอนพัก ฟั ง วิท ยุ ดู โ ทรทัศ น์ คุ ย
โทรศัพท์กบั เพื(อนหรื อญาติ เล่นกมในโทรศัพท์ สู บบุหรี( คุยกับเพื(อนข้างห้องหรื อเพื(อนปรึ กษาคู่
สามีภรรยา ญาติ ฟังธรรมะ ร้องเพลง ร้องไห้ ดูคลิปขําๆ คลายเครี ยด เล่นโทรศัพท์ อ่านหนังสื อ เป็ น
ต้น
2. กิจกรรมทีทํานอกบ้ าน ได้ แก่ ไปเที(ยวกับเพื(อน กับครอบครัว เที(ยวธรรมชาติ
เที(ยวกลางคืน เที(ยวผูห้ ญิง (บางราย) เข้าวัด ทําบุญ ไปหาเพื(อน ออกกําลังกายหรื อเล่นกี ฬา ได้แก่
ว่ายนํา ซ้อมมวย เดิ นเล่ นสนามเด็กเล่น ซื อเสื อผ้า ซื อของกิ น นวดแผนโบราณ ดื(มเหล้ากับเพื(อน
เป็ นต้น
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ตอนที 4 ความต้ องการความรู้ด้านสุ ขภาพทีจําเป็ นสํ าหรับแรงงานข้ ามชาติ
การวิเคราะห์ความต้องการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในพืนที(จากการ
สอบถามแรงงานทังสิ น 302 คน ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้การวิเคราะห์ระดับความต้องการ (Rating Scale)
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ระดับมาก ระดับปานกลางและระดับน้อย ซึ( งสถิ ติที(ใช้ในส่ วนนี ได้แก่
ค่าเฉลี(ย ( Χ ) และส่ วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี
ตารางที( 11 แสดงระดับความต้องการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที(จาํ เป็ นสําหรับแรงงานข้ามชาติ
ความรู้ ด้านสุ ขภาพทีจําเป็ นสําหรับแรงงานข้ ามชาติ
1.สิ ทธิในการรักษาพยาบาล
2. ข่าวสารการแพร่ ระบาดของโรคในชุมชน
3. การป้ องกันตนเองจากโรคต่างๆ
4. คําแนะนําสถานพยาบาลและการให้บริ การสุขภาพ
5. คําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั เมื(อเจ็บป่ วย
6. กิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพให้กบั ครอบครัวและชุมชน
รวม

Χ

2.36
2.20
2.23
2.12
2.29
1.99
2.20

S.D.
0.71
0.69
0.71
0.70
0.71
0.78
0.72

(n=302)
ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที( 11 พบว่า แรงงานข้ามชาติในพืนที(ตอ้ งการในระดับมากได้แก่ ด้านสิ ทธิ
ในการรักษาพยาบาล ( Χ = 2.36, S.D. = 0.71) ขณะที(ดา้ นที(เหลือแรงงานส่ วนใหญ่มีความต้องการ
ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิตวั เมื(อเจ็บป่ วย ( Χ
= 2.29, S.D. = 0.71) ด้านการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ ( Χ = 2.23, S.D. = 0.71) ด้านข่าวสารการ
แพร่ ระบาดของโรคในชุ มชน ( Χ = 2.20, S.D. = 0.69) ด้านคําแนะนําสถานพยาบาลและการ
ให้บริ การสุ ขภาพ ( Χ = 2.12, S.D. = 0.70) ด้านกิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพให้กบั ครอบครัวและ
ชุมชน ( Χ = 1.99, S.D. = 0.78) ตามลําดับ
3. การวิเคราะห์ กรณีศึกษานักศึกษาแรงงานข้ ามชาติ
การวิเ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษานัก ศึ ก ษาแรงงานข้า มชาติ นีผู ว้ ิจยั ใช้ก ารวิเ คราะห์ เ นื อหา
(Content Analysis) จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติที(เข้าศึกษาในศูนย์กศน. ตําบลไชย
สถาน 14 คน นักศึกษากลุ่มนี มีอายุระหว่าง 17-25 ปี นักศึกษาส่ วนใหญ่อาศัยอยู่บริ เวณตําบลไชย
สถานและตําบลใกล้เคียง ทังนี เพื(อให้ทราบถึงภูมิหลังของผูเ้ รี ยน และทําความเข้าใจประสบการณ์
ความเจ็บป่ วยของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนือหาไว้ดงั นี
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3.1 ภูมิหลังของนักศึกษาแรงงานข้ ามชาติ
การอพยพของแรงงานข้ามชาติในชุ มชนนันทารามและชุ มชนอื(นๆในตําบลไชย
สถานเริ( มขึ นตังแต่ท ศวรรษที( 2530 และมีก ารอพยพเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื( องเป็ นระยะ จากการ
สัมภาษณ์พบว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาประเทศไทยในฐานะทายาทผูต้ ิดตาม พวก
เขาเติบโตและใช้ชีวติ อยูใ่ นประเทศไทย บางส่ วนเริ( มเรี ยนหนังสื อครังแรกในประเทศไทย บางส่ วน
เรี ยนหนังสื อชันประถมมาจากประเทศเมียนมาร์ และเข้ามาศึกษาในประเทศไทย การเรี ยนหนังสื อ
ในประเทศไทยทําให้พวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ
ไทยได้ง่ายยิง( ขึน ขณะที(นกั ศึกษาบางคนเห็นว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเอง
ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที(สูงขึนและสามารถมีหน้าที(การงานที(ดีขึนได้ในอนาคต
อ้น (นามสมมุ ติ) วัย 21 ปี อาชี พรั บ จ้า งทัว( ไปและเป็ นนักศึ กษาชันมัธยมศึก ษา
ตอนต้น เดิ น ทางมาจากเชี ย งตุ ง รั ฐ ฉาน ประเทศเมี ย นมาร์ ต ังแต่ อ ายุ 11 ปี ในฐานะผู ้ติ ด ตาม
ครอบครัวของเขาทําอาชี พรับเหมาก่อสร้าง ตังแต่ พ.ศ. 2536 แม่กลับไปคลอดอ้นที(ประเทศเมียน
มาร์ เขาเติบโตมากับพี( เมื(อเขาอายุได้ 11 ปี เขาก็ยา้ ยมาอยูป่ ระเทศไทย และพี(ของเขาก็ส่งเขาเข้าไป
เรี ยนในโรงเรี ยนเพียง 2 วันหลังจากที(มาถึงประเทศไทย ที(โรงเรี ยนอ้นได้เรี ยนรู ้ ภาษาไทยและ
สามารถสื( อสารได้อย่างรวดเร็ วกว่าเด็กที(ไม่ได้เข้าโรงเรี ยน (อ้น (นามสมมุติ), 2558)
“ตอนนั*น ผมอายุ 11 ปี เริ มเรี ย นป. 1 ที โรงเรี ย นแห่ งหนึ งในตํา บลพญาชมภู ผม
เรี ยนป.1 ตอนอายุ 11 ผมไม่ มเี พือนเลย ผมเข้ าไปเหมือนตัวประหลาด ผมมาจากพม่ า
วันแรกมาถึงประเทศไทย วันทีสองย้ ายมาอยู่กับพี (พีคนทีสอง) แล้ ววันทีสามพีก็พา
ไปโรงเรี ยนเลย ไปถึงผมก็งง ครู บอกให้ เขียนวันที ตอนนั*นผมก็งง ไม่ ร้ ู เรื องอะไร ครู
ก็จะมาจับมือเราเขียนวันที ผมยังจําบทเรี ยนทีครู สอนให้ ผมอ่ านออกเสี ยงได้ อยู่เลย
ตอนนั*นไม่ อยากไปเรี ยนนะ ใครจะอยากไปเรี ยนผมไม่ ร้ ู เรื องคุยกับใครก็ไม่ ได้ เรา
เป็ นเด็กทํางานไม่ ได้ ทิ *งไว้ บ้านก็ไม่ ร้ ู จะทําอะไร ให้ ผมไปเรี ยน มันช่ วยทําให้ ผม
สามารถอ่ านออกเขียนได้ ทําให้ ผมสื อสารกับคนอื นได้ เร็ ว ถ้ าผมอยู่บ้านเฉยๆ ผมก็
พูดได้ ช้า” (อ้น (นามสมมุติ), 2558)
ผึง (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี นักศึกษาชันมัธยมต้น อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ผึงเขามา
ในประเทศไทยในฐานะผูต้ ิดตามวัย 6 ขวบ พ่อแม่ของเธอย้ายไปยังที(ต่างๆ ทําให้ผึงได้มีโอกาสเรี ยน
ในระยะเวลาสันๆ เท่านัน ผึงเริ( มเรี ยนรู ้งานจากพ่อแม่ตงแต่
ั เธออายุ 13 ปี เธอเริ( มทํางานเป็ นลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชนซึ( งเป็ นบริ ษทั เดียวกับพ่อแม่ของเธอ และเริ( มเรี ยนกศน. ที(อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ตามคําแนะนําของนายจ้าง แต่ต่อมาพ่อแม่ของเธอย้ายมารับเหมาก่อสร้างเองในจังหวัดเชียงใหม่ เธอ
จึงย้ายมาเรี ยนที(กศน. ตําบลไชยสถานจนถึงปัจจุบนั เธอเป็ นแรงบันดาลใจที(ทาํ ให้เพื(อนรุ่ นราวคราว
เดียวกันในชุมชนรู ้จกั กศน. และทยอยกันเข้ามาเรี ยนมากยิ(งขึน ทุกวันนี เธอยังคงช่วยพ่อแม่ของเธอ
ทํางานรับเหมาก่อสร้าง
“หนูอยู่ทีโน่ นหนูได้ เรี ยนตอน4-6 ขวบ หนูเข้ ามาไทย 6 ขวบ ก็พอมาประเทศไทย ก็
พอรู้ ว่าผสมคําแล้ วอ่ านว่ าอะไร แล้ วเราก็ลืม พอกลับไปบ้ านอีกทีตอนอายุ 13 ไปพม่ า
ก็ไปเจอเพื อนเก่ าๆ หนูบอกเพื อนว่ าหนูอยากเรี ยนภาษาไทใหญ่ ทาํ ยังไง เพื อนก็มา
สอน” (ผึง (นามสมมุติ), 2558)
“พออายุ 13 บริ ษัทเอกชนก็พาไปทําบัตร แล้ วทําให้ ถูกต้ องทํางานได้ เลย ตอนแรก
บริ ษัทพาไปทุกที ทีแรกทีเคยไปคือพิษณุโลก ย้ ายไปกําแพงเพชร สุ โขทัย ล่ าสุ ดอยู่ที
แม่ สอด จังหวัดตาก พอมาอยู่แม่ สอดนายเขาก็เห็นว่ า เราขาดเรี ยน แล้ วอนาคตเราก็
ยังอีกไกล เจ้ านายก็เลยส่ งเรี ยนกศน. หนูเรี ยนทีโน่ นได้ 2-3 เทอม แต่ กไ็ ม่ จบ ย้ ายไป
ย้ ายมาก็ไม่ จบ จนพ่ อแม่ ตัดสิ นใจย้ ายมาอยู่เชียงใหม่ ก็ทาํ เรื องมาเรี ยนแต่ ครู บอกว่ า
หนูเรี ยนถึงประถมสองเองให้ มาเริ มใหม่ ดีกว่ า เกรดมันน่ าจะดีกว่ านี * ครู เชื อว่ าแบบ
นั*น แล้ วหนูมปี ระสบการณ์ จากตรงนั*น ทําโครงงานส่ งก็พอรู้ เรื อง พอมาอยู่เชียงใหม่
ก็มาเจอเพื อน เพื อนขาดเรี ยน เพื อนไม่ ได้ เรี ยนแถวบ้ านนีเพียบเลยก็เลยชวนๆ กัน
เรี ยนกศน. ก็เลยเรี ยนเทอมเดียวกันเลย ก็จะถามเพื อนว่ าตรงนีม* ีกศน.ใกล้ บ้านไหม
ตรงไหนใกล้ ทีสุ ด หนูเคยเรี ยนกศน. แต่ เพือนๆ ทีอยู่ทีนีบางครั* งเขารู้ ว่ าจักกศน. แต่
ไม่ ร้ ู ว่ากศน.คื ออะไร ยังไม่ เคยเรี ยนไม่ ร้ ู ว่ าต้ องเอาอะไรไปบ้ าง แต่ หนูเคยเรี ยนแล้ ว”
(ผึง (นามสมมุติ), 2558)
“หนูทาํ งานนีต* ั*งแต่ อายุ 13 ก็จะรู้ เรื องว่ าของทีควรใช้ ต้องซื *ออะไร พอมาอยู่เชียงใหม่
เริ มเก็บประสบการณ์ เหล่ านีม* ารั บเหมาเอง การเป็ นผู้รับเหมาเองก็ต้องทําได้ ทุกอย่ าง
อยู่แล้ ว แต่ พ่อกับแม่ จะรั บงานปูน โครงสร้ างจะให้ คนอื นทํา ออกมารั บเหมาเองก็จะ
มาแยกออกเป็ นงานปูน โครงสร้ าง ลงเหล็ก” (ผึง (นามสมมุติ), 2558)
โจ้ (นามสมมุติ) วัย 22 ปี อาชีพทําสวน เขาเป็ นนักศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ่อแม่ของเขาอพยพมายังประเทศไทยตังแต่ พ.ศ. 2535 ในครังนันพ่อแม่โดนจับและถูกนําตัวมาเป็ น
ลูกจ้างของกรมป่ าไม้ อยูท่ ี(นน(ั เรื( อยมาจนกระทัง( ต่อมาแม่ก็กลับไปคลอดเขาที(ประเทศเมียนมาร์ เพียง
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45 วัน แม่ก็ยา้ ยมาทํางานก่อสร้างที(จงั หวัดเชียงใหม่ พ่อแม่เริ( มเก็บเงินซื อบ้านหลังหนึ(งในชื( อของ
เพื(อนที(รู้จกั กันมานาน และเปิ ดร้านขายข้าวสารในหมู่บา้ น โจ้เรี ยนหนังสื อครังแรกที(โรงเรี ยนวัดนัน
ทารามในชันประถมศึ ก ษา และเข้า ศึ ก ษาต่อชันมัธ ยมศึ ก ษาที(โรงเรี ยนเอกชนแห่ ง หนึ( ง เมื( อจบ
มัธยมศึกษาตอนต้น โจ้ไปศึกษาต่อที(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่ งหนึ(ง แต่เขาไม่สามารถปรับตัว
เข้ากับเพื(อนที(วทิ ยาลัยได้ เขาจึงตัดสิ นใจเข้าเรี ยนกศน. ตามคําแนะนําของเพื(อนชาวไทใหญ่คนหนึ(ง
(โจ้ (นามสมมุติ), 2558)
“พ่ อมาตั*งแต่ ปี 35 มากับแม่ สองคน ช่ วงแรกแม่ มาทํางานทีกรมป่ าไม้ ทีแม่ ฮ่องสอน
ตอนแรกเข้ าเมืองแล้ วกรมป่ าไม้ จับก็เลยเอามาเป็ นลูกจ้ างทํางานทีนันเลย ผมเกิ ดที
ประเทศพม่ า ได้ 45 วัน ตอนแรกแม่ ดูแลไม่ เป็ นก็เลยให้ ญาติทีบ้ านดูแลให้ พอเกิ ด
ผมแล้ วก็มาทําก่ อสร้ างทีเชี ยงใหม่ เลิ กทําก่ อสร้ างตอนปี 45 ก็มาขายข้ าวสารจนถึ ง
ปั จจุบัน เริ มแรกอนุบาล ประถมเรี ยนโรงเรี ยนวัดนันทาราม สมัยนั*นนักเรี ยน 160 คน
มีทั*งคนไทใหญ่ และคนไทยครึ งๆ มัธยมก็มาเรี ยนวชิ ราลัย ถึ งม. 3 เมือก่ อน ผมติ ด
เทียวไม่ ไปโรงเรี ยนจบม. 3 เพือนทีเรี ยนด้ วยกันก็ไปเรี ยนต่ างจังหวัดบ้ าง ผมเลยย้ าย
ไปเรี ยนทีเทคโนเอเชีย ไปได้ เทอมเดียวไม่ มีเพือน เพือนทีไปเรี ยนเขาก็เกเร ไปเรี ยน
คนเดียวก็ไม่ มีเพื อนคุย ก็เลยพากันโดดเรี ยน ก็มาเจอกเพื อนอยู่บ้านข้ างๆ กันก็ชวน
มาเรี ยนกศน. ก็มาเรี ยนกับเขาครั บ” (โจ้ (นามสมมุติ), 2558)
ฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี อาชีพแม่บา้ น เธอกําลังศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนต้น ฟ้า
มีโอกาสได้เรี ยนในชันประถมศึกษาที(ประเทศเมียนมาร์ทาํ ให้เธอเขียนอ่านภาษาไทใหญ่ได้เป็ นอย่าง
ดี ฟ้าเติบโตมากับยาย เพราะพ่อแม่ของฟ้าเข้ามาทํางานในประเทศไทย จนกระทัง( ฟ้าอายุได้ 12 ปี แม่
ไปรับฟ้าและยายมาอยูด่ ว้ ยกัน ฟ้าเริ( มทํางานเป็ นพนักงานเสิ ร์ฟในร้านอาหารตามสั(งแห่ งหนึ(งแต่เธอ
ถูกโกงค่าจ้าง จึงตัดสิ นใจลาออกและเข้าทํางานเป็ นแม่บา้ นให้ชาวต่างชาติ ในระหว่างนี ฟ้าใช้เวลา
ในช่วงวันหยุดเรี ยนกศน. ตามคําชวนของผึงและใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานเรี ยนภาษาอังกฤษและ
ภาษาพม่าเพิ(มเติมที(มูลนิธิเพื(อสิ ทธิมนุษยชนในหมู่บา้ น ฟ้าหวังว่าเธอจะได้เรี ยนต่อมหาวิทยาลัยเมื(อ
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนีที(มูลนิธิเพื(อสิ ทธิมนุษยชน ฟ้ายังมีโอกาสได้ฟ้อนรําไทใหญ่ใน
เทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ที(ทางมูลนิธิฯ และกลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรมไทใหญ่ได้ร่วมกันจัดขึน
“พ่ อแม่ ย้ายมาก็มาทํางานทีนีตั*งแต่ หนูยังเด็ก หนูเรี ยนโรงเรี ยนทีประเทศพม่ า หนูอยู่
กับยายโตมากับยาย พออายุได้ 12 ปี แม่ ก็ไปรั บมา หนูทาํ งานร้ านอาหารตามสั ง ให้

192
ช่ วยทํากับข้ าวเสิ ร์ฟ แถว กศน. อยู่ไปอยู่มารายจ่ ายในร้ านเยอะและไม่ ค่อยมีค่าจ้ าง
ไม่ ค่อยมีตังค์ จ่ายหนูกเ็ ลยขอออก หนูกเ็ ปลียนมาทํางานเป็ นแม่ บ้านฝรั ง ก่ อนเข้ างาน
หนูกข็ อหยุดวันอาทิตย์ จะได้ มาเรี ยน” (ฟ้า (นามสมมุติ), 2558)
“ทีศูนย์ การเรี ยนรู้ ฯ ของมูลนิธิเพื อสิ ทธิ มนุษยชนฯ มูลนิธิฯนีเ* ป็ นคนช่ วยเหลือสิ ทธิ
ของคนไทใหญ่ มีครู สอนภาษาไทย 3 คน ภาษาอังกฤษ 3 คน ภาษาพม่ าครู มี 2 คน
คนเรี ยนภาษาไทยเยอะทีสุด รองลงมาเป็ นภาษาพม่ า และภาษาไทใหญ่ อังกฤษมีน้อย
สุ ด หนูไปเรี ยนภาษาอังกฤษกับภาษาพม่ า หนูได้ ภาษาไทใหญ่ แล้ ว อยากเรี ยนภาษา
อืนบ้ าง ถ้ าจบม. 6 แล้ วอยากเรี ยนต่ อเข้ ามหาวิทยาลัย หนูได้ ยินครู ทีสอนภาษาอังกฤษ
ทีศูนย์ บอกว่ าเข้ าไปทีราชภัฏ แต่ เราต้ องเก่ งต้ องมีความรู้ ถึงจะได้ ทุนเข้ าเรี ยน” (ฟ้ า
(นามสมมุติ), 2558)
“เวลามีกิจกรรมก็เข้ าร่ วม ถ้ าว่ างเราก็ไป เวลามีรําก็ต้องฝึ กก่ อน ตอนทีทํากิจกรรมจะ
ได้ ความรู้ มากกว่ าคนทีไม่ ได้ ทาํ อะไร สมมุติเรื องฟ้ อนถ้ าเราเข้ าร่ วมกิ จกรรมก็ฟ้อน
ได้ ส่ วนมากเราจะคิ ดท่ ากันเอง ไม่ ค่อยมีคนสอน มีเพื อนหลายๆ คนช่ วยกันคิ ดคน
ละท่ าคนละแบบ” (ฟ้า (นามสมมุติ), 2558)
3.2. ประสบการณ์ความเจ็บป่ วยของนักศึกษาแรงงานข้ ามชาติ
1. วิถีการจัดการความเจ็บป่ วยของแรงานข้ ามชาติ: ฟื นให้ ไวหายให้ เร็ว
การหยุดงานเพราะความเจ็บป่ วยไม่ใช่ ส(ิ งที(แรงงานข้ามชาติพึงปรารถนานัก
เพราะนัน( หมายความว่าพวกเขาต้องสู ญเสี ยรายได้ในแต่ละวันไป ดังนันพวกเขาจําเป็ นต้องจัดการ
อาการเจ็บป่ วยให้หายในระยะเวลาอันรวดเร็ วที(สุด นักศึกษาแรงงานข้ามชาติสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
การ “ฟื * นให้ ไว หายให้ เร็ ว” โดยพวกเขาจะเลือกรับบริ การสุ ขภาพในรู ปแบบของคลินิกและซื อยา
มารับประทานเองเพื(อจัดการกับความเจ็บป่ วยด้วยระยะเวลาอันสันและเหมาะสมกับวิถีชีวิตและการ
ทํางานของพวกเขานัน( เอง
“ถ้ าไม่ ได้ เป็ นหนักตัวร้ อน ลุกไม่ ขึน* หรื อทํางานไม่ ได้ ก็จะไปคลินิก หนูทาํ งานหนัก
ผ่ านอะไรมาเยอะมาก ถ้ าเราจะมาอ่ อนแอ ปวดท้ องประจําเดื อนมันก็ไม่ ได้ พ่ อจะ
สอนเสมอว่ าเราต้ องแข็งแรง ต้ องแกร่ งนะ เราต้ องไม่ อ่อนแอ หนูเลยไม่ ค่อยกลัว
อะไร หนูไ ม่ ใ ช่ ลูก คุ ณหนู หนูโตมากับ เป็ นเด็ก ที จน ป่ วยเล็ก น้ อยก็ต้อ งไป เวลา
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ทํางานหนูจะใส่ ถงุ มือสองสามชั*น เสื *อแขนยาว ใส่ หมวกปิ ดทุกอย่ างเลย ส่ วนพ่ อกับ
แม่ เขาอึ ดไม่ ค่อยเจ็บออดแอด เพราะเขาเป็ นคนอดทน ไม่ ค่อยพูดว่ าเจ็บหรื อปวดให้
ลูกฟั งเลย แข็งแรงตลอดเวลา ลูกๆ ก็ซึมซั บมา ไม่ เป็ นหวัด ถ้ าป่ วยจริ งๆ ก็จะซมไป
เลย แต่ ถ้าตัวร้ อน ไปทํางานไม่ ไหวก็จะไปฉี ดยา ถ้ าปวดเมือยธรรมดาจะไม่ บ่น หนูก็
จะแกร่ ง ส่ วนมากพ่ อแม่ จะไปฉีดยาทีคลินิกแถวบ้ านแถวเชียงขาง เขาเป็ นไข้ ไปฉี ดยา
เข็มเดียววันต่ อมาไข้ ลดหายเลย มันดี เขาก็เลยพากันไป เราต้ องมีภาระหน้ าทีการงาน
ต้ องรั บผิดชอบ แต่ ถ้ามาป่ วยนานเป็ นเดือนคงไม่ ได้ ” (ผึง (นามสมมุติ), 2558)
“พ่ อกับแม่ เขาถ้ าไม่ เป็ นอะไรหนักๆ ก็จะไม่ ไปหาหมอ พ่ อถ้ าไปผ่ าตัดไส้ ติงก็จะไป
หาหมอ แต่ ถ้าแม่ ซื* อยากิ นเอง บางครั* งหนูไ ปหาหมอหรื อไม่ ก็ซื* อยากิ นเอง” (นุ ช
(นามสมมุติ), 2558)
2. สิ ทธิด้านสุ ขภาพยังไม่ ค้ ุมค่ า
โดยทัว( ไปแล้ว แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิ การให้บริ การสุ ขภาพที(รัฐ
ไทยกําหนดได้ 2 ประเภท ได้แก่ บัตรประกันสุ ขภาพ และบัตรประกันสังคมในกรณี ที(นายจ้างมี
แรงงานเกินกว่า 2 คนขึนไป ตามกฎหมายแรงงานของรัฐไทย ทังนีการที(พวกเขาจะสามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ส่วนใหญ่จะเป็ นสถานพยาบาลของรัฐ ซึ(งไม่เป็ นที(นิยมนักสําหรับแรงงานข้ามชาติ
บางส่ วนในพืนที( เนื( องจากพวกเขาจะต้องหยุดงานเพื(อเข้ารับการรักษาและเสี ยเวลาในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ซึ( งไม่คุม้ ค่านักในกรณี ที(พวกเขาเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อยทําให้พวกเขาเลื อกที(จะใช้
บริ การโรงพยาบาลหรื อคลินิกเอกชนและซื อยามารับประทานเองมากกว่า อีกทังเงื(อนไขของสิ ทธิ
ด้านสุ ขภาพที(ยงั ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการทํางานของแรงงานข้ามชาติทาํ ให้แรงงานข้ามชาติ
จํานวนหนึ(งรู ้สึกไม่คุม้ ค่าและยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองในยามเจ็บป่ วย
“ประกันสังคมของผมเขายังไม่ ได้ ทาํ ให้ แต่ เขาบอกผมว่ าจะทําให้ อยู่ แต่ บางคนบอกว่ าไม่ ค้ ุม
เวลาป่ วยผมไปคลินิกจ่ ายเอง คลินิกไปซื *อยากินเองมันก็ไม่ แพง” (เอก(นามสมมุติ), 2558)
“ไปใช้ บัตรทองโรพยาบาลก็มบี ้ าง(โรงพยาบาลรั ฐแห่ งหนึง) แต่ ไม่ ค่อยดีเท่ าไร เพราะต้ องรอ
นาน บางครั* งเจ็บป่ วยมาหนักมากแต่ เขาก็ตรวจนิดเดียว แล้ วให้ ยาสองสามอย่ างก็กลับบ้ านได้
บางครั* งไม่ มคี วามหมาย หนูกลับมาซื *อกินยาแล้ วหายเอง บางครั* งก็ไปคลินิกจะดีกว่ า บริ การ
คลินิกก็พอใช้ ได้ ไปครั* งหนึงประมาณ 400 กว่ าบาท” (นุช(นามสมมุติ), 2558)
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“เพราะว่ าตอนนั*นเป็ นหนักมาก หนูไปโรงพยาบาลนครพิ งค์ หนูเจ็บท้ องไปตรวจเขาตรวจ
ให้ หนูไม่ ละเอียดตรวจให้ หนูแค่ แป๊ บเดียว เขาบอกว่ าหนูเป็ นไข้ ธรรมดา ทั*งๆ ทีหนูจะตายอยู่
แล้ ว หนูก็เลยไปทีโรงพยาบาลเอกชน แต่ ทีโรงพยาบาลเอกชนเขาก็บอกว่ าหนูมีไข้ หวัดสู ง
แต่ ว่าไม่ ใช่ ไข้ หวัด 2009 สามารถจะช็อกได้ แต่ โรงพยาบาลนครพิ งค์ บอกว่ าหนูมีไข้ ขึน* สู ง
นิดหน่ อย ไม่ ต้องนอนพักก็ได้ แล้ วให้ ยาแก้ ปวดธรรมดา ให้ ยาแก้ ไอหนูบอกว่ าหนูมีไอ คื อ
ไปเอ็ ก ซ์ เรย์ ห มดไปพั น กว่ า ทั* ง ๆ ที หนู มี บั ต ร 30 บาทอยู่ ต อนนั* น หนู ก็ ตั ด สิ นใจไป
โรงพยาบาลเอกชน หนูนอนโรงพยาบาล สําหรั บหนูไปโรงพยาบาลเอกชนเสี ยเงินเองจะคุ้ม
กว่ า ไปโรงพยาบาลรั ฐบาลหนูว่ามีแต่ ตาย” (เจี”ยบ (นามสมมุติ), 2558)
3. ความรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ
สาเหตุ ที( แรงงานข้า มชาติ ส่ วนใหญ่ ไ ม่ นิย มเข้า รั ก ษาในโรงพยาบาลของรั ฐ
นอกจากจะมีขนตอนยุ
ั
ง่ ยากซับซ้อน ใช้เวลามาก ทําให้พวกเขาไม่รู้สึกคุม้ ค่าแล้ว ความรู ้สึกถูกเลือก
ปฏิบตั ิก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ(งที(ทาํ ให้แรงงานข้ามชาติยอมซื อยารับประทานเองและ/หรื อยอมการจ่าย
ค่ารักษาเองในคลินิกเอกชนหรื อโรงพยาบาลเอกชน
“ไม่ ค่อยได้ เข้ าไปโรงพยาบาลรั ฐบาลเท่ าไรนะ ผมว่ าเขาชอบให้ แซงคิ วเราไปก่ อน ถึงคิ ว
เรา ผมไปตั*งแต่ 10 โมงเช้ าจนถึงบ่ ายสาม คนทีมาภาคบ่ ายยังไปก่ อนผมจริ งนะ เท่ าทีผม
ดู โรงพยาบาลนีจ* ะแยกเลยว่ า คนไทยกับไม่ ใช่ คนไทย สมมุติคนไทยมาทีหลังก็ช่างเถอะ
แต่ กต็ ้ องแซงคิวคนอย่ างผมไป ผมก็ว่าช่ างมันเถอะ มันนานมากเลยนะ น่ าเบือเลย ผมไป
เช้ า กลับมาบ่ ายสี โมง ตอนแรกวัดความสู ง ชั งนํา* หนักวัดความดันเฉยๆ เอ็กซ์ เรย์ เช้ า
เสร็ จแล้ ว รอตรวจเลื อด จนให้ ผมรอจนบ่ ายสามบ่ ายสี ตรวจเลื อดคิ วมีไม่ กีคนทีเขารอ
ตั*งแต่ เช้ า สามสี คิ ว เขาก็เรี ยกคนใหม่ มาเรื อยๆ เขาก็ให้ เรารอ ทําไมไม่ ทาํ ให้ เสร็ จไปเลย
คนอื นเขาจะได้ ก ลับ ผมไม่ ไปโรงพยาบาลรั ฐนะ บางทีก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเอา”
(โอม(นามสมมุติ), 2558)
ดังที(กล่าวมาในข้างต้นผูว้ จิ ยั สังเกตว่าประสบการณ์ความเจ็บป่ วยของนักศึกษาแรงงาน
ข้ามชาติเองก็สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บป่ วยของกลุ่มแรงงานข้ามชาติโดยรวมด้วยเช่ นกัน สังเกต
ได้จากข้อมูลจากแบบสอบถามที(วา่ แรงงานส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 59.03) ไม่เข้าถึงสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพ
ที(รัฐจัดไว้ให้และแรงงานส่ วนใหญ่เลือกซื อยารับประทานเอง (ร้อยละ41.83) และรักษากับคลินิก
เอกชน (ร้อยละ 26.68) มากกว่าการรับบริ การกับสถานพยาบาลของรัฐ นักศึกษาส่ วนใหญ่นิยมจ่าย
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ค่ารักษาพยาบาลเอง เลือกใช้บริ การกับคลินิกใกล้บา้ น และซือยารับประทานเองซึ( งสอดคล้องกับวิถี
การจัดการความเจ็บป่ วยชนิดที(ผูว้ ิจยั ขอใช้คาํ ว่า “ฟื * นให้ ไว หายให้ เร็ ว” เพื(อให้ภาระหน้าที(ของเขา
สามารถดําเนินไปได้ในแต่ละวันนัน( เอง
4. การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ
การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากผูเ้ ชี(ยวชาญ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี(ยวชาญจํานวน 4 ท่าน โดย
แบ่งออกเป็ นนักวิชาการด้านการปฏิ บตั ิงาน 2 ท่านซึ( งเป็ นตัวแทนจากภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนได้แ ก่ โรงเรี ย นอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ต่ า งด้า ว สั ง กัด สํ า นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
สมุทรสาคร และมูลนิธิเพื(อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP) และผูเ้ ชี(ยวชาญ
ด้านวิชาการ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ภาควิชาการศึกษาเพื(อการพัฒนา
มนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าศูนย์พหุ วฒั นธรรมและ
นโยบายการศึกษา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis) มีรายละเอียดดังนี
1. ด้ านหลักการแนวคิดทฤษฎีทใช้
ี ในการพัฒนารู ปแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยหลักการแนวคิดทฤษฎี ที(สามารถนํา มาปรับใช้ได้นนั ผูเ้ ชี( ยวชาญเสนอแนะ
ดังนี
1. แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อทําความเข้าใจองค์ประกอบที(จาํ เป็ นในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning Activity)
“น่ าจะต้ องทบทวนแนวคิ ดเรื องการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ควรจัด
อย่ างสร้ างสรรค์ เพื อให้ ผู้เรี ย นรู้ สึ ก สนุก และผู้เรี ยนอยากเข้ ามามีส่วนร่ วมในการทํา
กิจกรรม ซึ งองค์ ประกอบหลักๆ ของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยทัวไปก็เช่ น ผู้เรี ยน
ผู้ส อน เนื *อ หา วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และสื อในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
สภาพแวดล้ อม และการประเมิน” (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2558)
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Adult Learning) เพื(อทําความเข้าใจพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ(งเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ(งผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี(เรี ยนรู ้แบบชีนําตนเอง (self-directing)
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“การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ เช่ นผู้ใหญ่ จะเป็ นผู้ชีน* าํ ตนเอง (self-directing) เพื อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
เห็นประโยชน์ ของสิ งทีเรี ยนก็เป็ นสิ งทีผู้วิจัยควรจะทําความเข้ าใจในเบือ* งต้ น” (คีรีบูน
จงวุฒิเวศย์, 2558)
3. การศึกษาเพื(อการเสริ มพลังอํานาจ (Education for Empowerment) โดยมุ่งเน้น
การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของเจ้าของปั ญหา
“อยากให้ ลองดูการศึกษาเพือการเสริ มพลังอํานาจ (Education for Empowerment) โดย
ทบทวนว่ ามีกระบวนการอย่ างไร ผู้วิจัยจะต้ องดึ งประสบการณ์ ของผู้เรี ยนเข้ ามาเป็ น
ส่ วนหนึ งของหลักสู ตร เนื *อหาของกิ จกรรมนั*นต้ องออกแบบตามประสบการณ์ ของ
ผู้เรี ยน ประสบการณ์ สุขภาพและการแก้ ปัญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติเอง เช่ น เขา
เข้ า ถึ ง หรื อไม่ หากเข้ า ไม่ ถึงการศึ ก ษานีจ* ะช่ วยให้ เขาเข้ า ถึ ง ได้ อย่ า งไร การศึ ก ษาจึ ง
สามารถไปช่ วยเติ มเต็มสิ งทีแรงงานข้ ามชาติ ขาดได้ หรื อเป็ นการเอาเจ้ าของปั ญหาเป็ น
ศูนย์ กลาง” (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558)
2.ด้ านเทคนิคและวิธีการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูเ้ ชี( ยวชาญเสนอแนะเทคนิ คและวิธีการเพื(อนํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ดังนี
1) ผูว้ ิจยั จําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลพืนฐานเกี( ยวกับเกี( ยวกับผูเ้ รี ยนและช่ วงชันของ
ผูเ้ รี ยนเพื(อใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที(เหมาะสม
“รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผ้ วู ิจัยจะต้ องทําความเข้ าใจว่ ากศน. มีการแบ่ งช่ วงชั*น
เช่ น ช่ วงชั*นที 1 ได้ แก่ ประถมศึกษาปี ที 1-3 ช่ วงชั*นที 2 ได้ แก่ ประถมศึกษาปี ที 4-6 เป็ น
ต้ น ดังนั*นจะต้ องเข้ าใจพื น* ฐานเดิ มของผู้เรี ยน แม้ ผ้ ูเรี ยนจะเป็ นผู้ใหญ่ ก็ตาม และผู้วิจัย
จะต้ องทราบว่ าจะจัดทําหลักสูตรในระดับชั*นใด” (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558)
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมให้กลุ่มเป้ าหมายและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพืนที(
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขันตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อาทิ การเก็บ
ข้อมูล ร่ วมกันวางแผน กําหนดเนื อหา การออกแบบกิ จกรรม จัดกิจกรรม และร่ วมกันประเมิน ใน
ฐานะนักวิจยั ร่ วม
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“การใช้ กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่ วมในทุกๆ ขั*นตอนของการศึกษาช่ วยให้ ผ้ วู ิจัย ผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ยและชาวบ้ านรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของงานวิจัยร่ วมกัน เช่ น การประชุ มกลุ่มผู้มี
ส่ วนเกียวข้ องและหาข้ อตกลงร่ วมกัน จากนั*นให้ นักศึ กษามีส่วนร่ วมในการเก็บข้ อมูล
การสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมช่ วยกันวางแผน ร่ วมลงมือทําและร่ วมประเมิน เป็ น
ต้ น” (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2558)
“จําเป็ นต้ องหาข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพือออกแบบหลักสู ตร เช่ น การประชุมกลุ่มย่ อย
หรื อนํากลุ่มเป้ าหมายมาร่ วมกันออกแบบ (กําหนดจํานวนคน ระบุผ้ เู ข้ าร่ วมและกําหนด
เนือ* หาของการประชุม) ลําดับต่ อไปผู้วิจัยต้ องอธิ บายถึงข้ อมูลทีได้ มาและสอบถามความ
สมัครใจของกลุ่มเป้าหมายในการร่ วมกันออกแบบหลักสู ตร ร่ วมกันกําหนดเนือ* หา และ
ร่ วมกันพิจารณาการประเมิน ซึ งกลุ่มเป้ าหมายจะมีสถานะเป็ นนักวิจัยร่ วม จะต้ องทราบ
ว่ า แรงงานข้ ามชาติสามารถเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยวิธีใดบ้ าง เช่ น พวกเขาสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
สุ ขภาพจากวิทยุ ผู้วิจัยจะต้ องดูว่าเนือ* หาทีเขาได้ ครอบคลุมหรื อไม่ หากครอบคลุมแล้ ว
ผู้วิจัยต้ องหาเนือ* หาอืนมาเสริ ม” (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558)
3. ลักษณะของกิจกรรมจะขึนอยูก่ บั เนื อหาที(ผูจ้ ดั ต้องการจะสื( อสาร เช่น การสาธิ ต
ในเนื อหาที(เกี( ยวกับโรค และการบรรยายในเนื อหาที(เกี( ยวกับด้านสิ ทธิ เป็ นต้น ทังนี ลักษณะของ
กิจกรรมจะต้องทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนุก สร้างสรรค์และไม่น่าเบื(อ เพื(อกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือใน
การเรี ยนรู ้มากยิง( ขึน
“2 วันทีจัดอบรม เราจะแบ่ งเป็ นชั วโมงๆ ตามคู่มือ วิธีการในการอบรมจะแล้ วแต่
ความถนัดของวิทยากรแต่ ละคน เราจะแบ่ งนักวิชาการตามความชํานาญแต่ ละเรื อง
เชิ ญเขามาเป็ นวิ ทยากร บางคนมีค วามถนัดในการบรรยาย บางคนทํากลุ่ม ให้ เขา
อภิ ปรายเสนอความคิ ดเห็น บางเรื องก็ต้องบรรยาย เรื องสิ ทธิ ประกันสุ ขภาพก็ต้อง
บรรยาย เรื องโรคเอดส์ โรคต่ างๆ ก็จะสาธิ ต” (กิตติ เรื องวิไลพร, 2558)
“อยากให้ ลองไปศึ กษาเพิมเติ มรู ปแบบการจัดกิ จกรรมใหม่ ๆ จากองค์ การ Unesco
เขามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีสร้ างสรรค์ ไม่ น่าเบื อออกมาตลอด” (คีรีบูน จงวุฒิ
เวศย์, 2558)
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4. กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถนําเอาข้อมู ลเชิ งวัฒนธรรมเข้ามาปรับใช้ในการ
ขับเคลื(อนเพื(อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื(อและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ าหมายชาติพนั ธุ์
นันๆ
“กิจกรรมสามารถขับเคลื อนผ่ านกิจกรรมเชิ งวัฒนธรรม ผู้วิจัยสามารถจัดกิจกรรมฯ
ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื อและวิถีชีวิตของชาวบ้ านเอง เช่ น ชาว
ไทใหญ่ มภี าษาเป็ นของตนเอง คนไทใหญ่ มปี ระเพณี บวชลูกแก้ ว มีการทําบุญวันพระ
มีอาหารทีแตกต่ างจากลุ่มชาติพันธุ์อืนๆ สามารถนําเอาข้ อมูลเชิ งวัฒนธรรมเหล่ านีม* า
จัดให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่ นนีจ* ะทํา
ให้ การเรี ยนรู้ มีประสิ ทธิ ผลมากยิงขึน* ดังนั*นจึ งน่ าจะชื อกลุ่มชาติ พันธุ์ ให้ ชัดเจนใน
การวิจัย เพราะการทําให้ generalize อาจลอดทอนแตกต่ างหลากหลายทางชาติพันธุ์
ลงไป กิจกรรมทีเกิ ดขึน* มาก็อาจจะไม่ ดึงดูดผู้เข้ าร่ วมได้ ดีเท่ าการเจาะจงให้ เป็ นการ
จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์” (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2558)
5. การสร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื อข่ายของกลุ่มเป้ าหมายและการสื( อสารกันเอง
“ปากต่อปาก” จะช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมเห็นประโยชน์และเกิดความร่ วมมือที(สาํ คัญในชุมชนได้
“เราพยายามจะขยายเครื อข่ าย โดยการบอกปากต่ อปาก สมมุติว่าคนนีอ* ยู่ในสถาน
ประกอบการและเห็นว่ าอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่ างด้ าวมีประโยชน์ เขาอยากทําจิ ต
อาสาเขาก็ไปชวนเพือนเขา เพือนเขาเห็นว่ าการเป็ นอสต.ทีมีความรู้ ได้ รับความรู้ การ
อบรมมีประโยชน์ เขาได้ เห็นความจริ ง แรกๆ ก็จะเป็ นสถานประกอบการหลังๆ ก็จะ
มีชุมชนมากขึน* ” (กิตติ เรื องวิไลพร, 2558)
6. พืนที(ที(ใช้ในการจัดกิจกรรมในชุมชนหรื อแคมป์ ของแรงงานข้ามชาติเป็ นเสมือน
พืนที(แห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Space) ที(ช่วยสร้างแกนนําในพืนที(และสามารถขับเคลื(อนและต่อ
ยอดเรื( องอื(นๆ ที(จาํ เป็ นแก่กลุ่มแรงงานได้
“เข้ าไปทํากิ จกรรมเผยแพร่ ความรู้ ด้ านสุ ขภาพในแคมป์ หรื อในชุ มชน เช่ นเปิ ดเป็ น
โรงเรี ย นสุ ข ภาพ ให้ เป็ นพื *นที แห่ ง การเรี ยนรู้ (Learning Space) โดยสร้ างนัก
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เคลือนไหวหรื อแกนนํา 1-2 คน การศึกษานีจ* ะสามารถต่ อยอดไปสู่ การให้ ความรู้ ใน
เรื องอืนๆ ได้ อีกด้ วย” (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558)
3. ด้ านสื อและภาษาทีใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สื( อ และภาษาที( ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ผูเ้ ชี( ย วชาญได้เสนอแนะความ
คิดเห็นดังนี
1. การให้ช่องทางการเรี ยนรู ้ที(หลากหลายในลักษณะของมัลติมีเดียเพื(อให้สามารถ
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย อาทิ แผ่นพับเอกสาร ข้อมูลทางเว๊ปไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค วิทยุ
การ์ ตูน สารคดี และเพลง เพื(อให้เข้าถึ งทังกลุ่ มที(สามารถจะอ่านออกเขียนได้ไปจนถึ งกลุ่ มที(ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้
“แมพเราใช้ หลายช่ องทางมีทั*งให้ ความรู้ ในเรื องของสิ ทธิ และการเรื องของสุ ขภาพ
ผ่ านเอกสาร คู่มือ วารสารการเข้ าถึ งสิ ท ธิ แรงงาน การรั บบริ การด้ า นสุ ขภาพ การ
ประชาสั มพันธ์ ให้ ความรู้ และรายงานผลการดําเนิ นงานต่ างๆ ของแต่ ละโครงการ
การเผยแพร่ ความรู้ ผ่านมัลติมเี ดียต่ างๆ อย่ าง วีดีโอ คาราโอเกะด้ านการศึกษา สารคดี
และวิ ท ยุชุ ม ชนผ่ า นทางสถานีวิท ยุก ระจายเสี ย งและอิ นเตอร์ เน็ต แต่ ว่า มันก็ยัง มี
ข้ อจํา กัด อยู่ สื อที ต้ อ งอาศัย เทคโนโลยีที ซั บ ซ้ อนอย่ า งเว๊ ป ไซต์ แอพพลิ เคชั นใน
ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ยังจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นทีอ่ านออก
เขียนได้ เท่ านั*น” (จําเริ ญ ธีรวิทยากูล, 2558)
“สื อทีเราทําก็มีสือสิ งพิมพ์ เว๊ ปไซต์ วิทยุชุมชนก็จะเป็ นเชียงใหม่ FM. 99 ส่ วนของ
แม่ สอดก็ FM. 102.5 มีวิทยุทีเราทําผ่ านแอพพลิเคชันให้ โหลด แต่ อินเตอร์ เน็ตนีส่ วน
ใหญ่ คนจะไม่ ค่อยได้ ใช้ ก็จะมีผังรายการบอกว่ าจะเป็ นรายการอะไร ส่ วนใหญ่ ถ้าพี
น้ องแรงงานมี android ก็โหลดได้ ส่ วนสื ออย่ างไลน์ และเฟซบุ๊คส่ วนใหญ่ จะเป็ น
วัยรุ่ นทีรู้ เรื องเทคโนโลยี แต่ จะไม่ ครอบคลุมแรงงานทีมีอายุก็ไม่ ค่อยได้ ใช้ จะฟั ง
วิทยุ หลายคนทีเราออกพืน* ทีจะถามว่ าเคยได้ ยินไหมวิทยุ ส่ วนใหญ่ เขาก็จะบอกต่ อๆ
กันส่ วนใหญ่ กจ็ ะมีเบอร์ โทรแล้ วโทรกลับมา เวลาทีเขามีปัญหาเราก็จะมีทนายความ
ทีคอยดูแลอยู่ วิทยุกจ็ ะมีเจ้ าหน้ าทีคอยดูแลควบคุมวิทยุอยู่ เราก็จะดูสถิติจากเว๊ ปไซต์
ว่ ามีคนเข้ ามาดูเยอะไหม ว่ ามีคนประเทศไหนบ้ างเข้ ามาดูเว๊ ปไซต์ เรา”(จําเริ ญ ธี ร
วิทยากูล, 2558)
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2. การใช้ภาษาในการสื( อสารและทํากิจกรรมควรสื( อสารด้วยภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ( งแรงงานข้ามชาติในแต่ละพืนที(ก็จะมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ที(แตกต่างกัน เช่ น การใช้
ภาษากะเหรี( ยงและภาษาพม่า (ภาษากลาง) กับแรงงานที(เมืองเมียวดีซ( ึ งติดกับจังหวัดตาก ขณะที(
แรงงานที(ขา้ มแดนมาทางจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายส่ วนมากจะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
“ภาษาทีใช้ ในสื อนีมันก็ต้องมีหลากหลาย เพราะว่ าแรงงานทีเพิ งเข้ ามาเขาก็ไม่ ได้ ร้ ู
ภาษาไทย ชาติ พันธุ์ ที เราให้ ความช่ วยเหลื อก็มีทั* ง กะเหรี ยง คะฉิ น ไทใหญ่ พม่ า
ปั ญหาเรื องการสื อสารถ้ ามาจากเมียวดีมาจากฝั งโน้ น เขาจะพูดพม่ า เพราะว่ าพม่ าเป็ น
ภาษากลาง แต่ ถ้ามาจากทางรั ฐฉานเขาจะพูดภาษาไทใหญ่ แต่ บางคนทีเรี ยนหนังสื อ
เขาจะพูดพม่ าได้ สื อทีแมพทําจะเป็ นสื อภาษาพม่ ากับภาษาไทใหญ่ มีภาษากะเหรี ยง
แต่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นแม่ สอดเพราะติดกับรั ฐเมียวดีมีกะเหรี ยงเยอะ ถ้ ามาทางเชียงราย
เชี ยงใหม่ กจ็ ะเป็ นภาษาไทใหญ่ เพราะติ ดกับรั ฐฉาน คนเหล่ านีจ* ะพูดได้ หลายภาษา
นอกจากพม่ าไทใหญ่ ไทใหญ่ ยังมีชนเผ่ าอีกมีละหู่ อาข่ า จีนฮ่ อ เย้ า สื อทีเราทําแล้ ว
ประสบความสําเร็ จจะเป็ นภาษาพม่ ากับไทใหญ่ ทีเราใช้ เยอะ เพราะว่ าแรงงานส่ วน
ใหญ่ ในเชียงใหม่ เป็ นไทใหญ่ ” (จําเริ ญ ธีรวิทยากูล, 2558)
“จังหวัดเรา (จังหวัดสมุทรสาคร) มีหลายกลุ่มก็จริ งอยู่ โดยธรรมชาติของแรงงานต่ าง
ด้ าว 3 สั ญชาติ 80 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นพม่ า อีก 10 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นลาว อีก 10 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นกัมพูชา เพราะฉะนั*นลาวไม่ ค่ อยมีปั ญหาในการสื อสาร กัม พูช าเราหาคนที มี
ความชํานาญในเรื องภาษายาก ก็จะมีแค่ ภาษาพม่ าทีพอจะไว้ ใจได้ เป็ นแรงงานจาก
พม่ า 80 เปอร์ เซ็ นต์ อยู่แล้ วเวลามีอะไรจะแปลออกมาเป็ นภาษาพม่ าเป็ นหลัก เคย
สอบถามว่ าชาติ พันธุ์ของพม่ าพม่ ากะเหรี ยง ทวาย มอญ ไทใหญ่ ถ้ าเกิ ดเป็ นคนทีได้
เรี ยนหนังสื อ สั กประถม 3-4-5 ก็พอจะอ่ านภาษาพม่ าได้ ประมาณ 20-30 เปอร์ เซ็นต์
แต่ ส่วนใหญ่ กย็ ังเชื อว่ าเขาฟั งภาษาพม่ าได้ เพราะเป็ นภาษาราชการของประเทศพม่ า
ที นี เวลาจะทํา อะไรก็จ ะต้ องสองภาษา สํา หรั บ ต่ า งด้ า วบางคนส่ วนใหญ่ ยัง ไม่ ร้ ู
ภาษาไทย ก็ต้องมีล่าม วิทยากรเขาจะพูดไทยจะมีล่ามช่ วยแปล แต่ ถ้าวิทยากรทีพูด
พม่ าได้ เขาจะพูดพม่ าโดยตรง” (กิตติ เรื องวิไลพร, 2558)
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“การใช้ สือบุคคลในการเข้ าไปช่ วยเหลือดูแลกันในชุมชนแรงงานข้ ามชาติและกลุ่ม
เสี ยงในลักษณะของเพือนช่ วยเพื อน กิจกรรมการเข้ าค่ ายให้ ความรู้ ลงพื น* ทีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านสิ ทธิ และสุขภาพ มีการรวมตัวกันในลักษณะสหภาพแรงงานเพือ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ซึ งกันและกันในลัก ษณะเครื อข่ า ย เพื อเราจะได้ เพิ มอํา นาจการ
ต่ อรองและผลักดันแก้ ไขกฎหมายและนโยบายต่ างๆ การใช้ สือบุคคลในการลงพืน* ที
เข้ าไปถึ งตัวกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงเป็ นการสื อสารทีแมพเราทําแล้ วได้ ผลทีสุ ด เรา
สามารถปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ แรงงานข้ า มชาติ โ ดยตรง เจ้ าหน้ า ที มู ล นิ ธิ ฯ สามารถ
ตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจด้ วยการถามตอบกับผู้เข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ โดยตรงได้
แมพจึงมีการลงพืน* ทีโดยใช้ สือบุคคลแนะนําสื อมัลติมีเดียควบคู่กันไปด้ วย” (จําเริ ญ
ธีรวิทยากูล, 2558)
“ควรใช้ ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ และให้ กลุ่มเป้ าหมายสื อสารในภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ เพือให้ เขาสามารถสื อสารกันเองได้ โดยช่ องทางการสื อสารก็ขึน* อยู่กับว่ าคนที
เราต้ องการให้ ความรู้ เป็ นใคร” (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558)
ภาพที( 13 แสดงผังรายการวิทยุ FM 99 MAP Radio จังหวัดเชียงใหม่

ที(มา: มูลนิธิแมพ (ม.ป.ป.) ผังรายการวิทยุ FM 99 MAP Radio จังหวัดเชี ยงใหม่ . เชียงใหม่: มูลนิธิ
แมพ
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ภาพที(14 แสดงผังรายการวิทยุ FM 102.5 MAP Radio อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที(มา: มูลนิธิแมพ (ม.ป.ป.). ผังรายการวิทยุ FM 102.5 MAP Radio อําเภอแม่ สอด จังหวัดตาก.
เชียงใหม่: มูลนิธิแมพ
4. ด้ านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ระยะเวลาในการจัดกิ จ กรรมควรสอดคล้องกับ กลุ่ ม สาระวิช าและชั(วโมง
กิจกรรมที(กศน. สามารถเอือให้ผวู ้ จิ ยั สามารถจัดกิจกรรมได้
“เวลาเป็ นทรั พยากรอย่ างหนึ งทีผู้ออกแบบหลักสู ตรต้ องรู้ โดยการศึ กษาปกติ จะมี
ประมาณ 8 กลุ่มสาระ ผู้วิจัยจะต้ องทราบว่ ากศน. มีกีสาระวิชา แต่ ละสาระวิ ชาจะ
แบ่ งออกเป็ น 70-30 เปอร์ เซ็นต์ คื อผู้เรี ยนทํากิจกรรม 2 ขา ขาหนึ งเป็ นวิชาทีเรี ยน
และอี ก ขาหนึ งเป็ นการทํา กิ จ กรรม ถ้ า อยู่ใ นขาที ทํา กิ จ กรรมทั* ง หมดจะต้ อ งมา
ออกแบบว่ า ช่ วงชั* นหนึ งเขามี 60-70 ชั วโมง อย่ างเช่ นกิ จกรรมนีใ* ช้ เวลา 2 เทอม
หรื อทํา 1 ปี มีเวลาทั*งหมด 100 ชั วโมง จึ งควรสอบถามและทบทวนวรรณกรรมให้
ชัดเจนว่ าจะเข้ าไปในลักษณะใดและใช้ เวลามากน้ อยเพียงใด” (นงเยาว์ เนาวรัตน์,
2558
2558)
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2. ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมจะขึนอยูก่ บั ลักษณะของกิจกรรมที(ผวู ้ จิ ยั ออกแบบ
“ระยะเวลาในการทํากิจกรรมขึน* อยู่กับการออกแบบกิจกรรม อาจจะเป็ น 1 วัน 2 วัน
หรื อ 1 เดื อน 2 เดือน ขึน* อยู่กับกิ จกรรมทีเราออกแบบไว้ เช่ น การเข้ าค่ ายอาจจะใช้
เวลาเพีย ง 2 วัน 1 คื น การอบรม 1 วัน ระยะเวลาจึ งไม่ ได้ มีกฎเกณฑ์ ทีตายตัว ”
(คีรีบูน จงวุฒิเวศย์. (2558). สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน)
3. การจัดกิ จกรรมร่ วมกับแรงงานในชุ มชนควรคํานึ งถึงเวลาที(แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าร่ วมได้ เช่น วันอาทิตย์ช่วงเย็น เป็ นต้น
“แรกเริ มเราจัดสองวัน คื อวันเสาร์ และอาทิ ตย์ ปั จจุบันเราลดลงมาเหลือ 1 วัน จะจัด
เฉพาะวันอาทิ ตย์ เพราะโรงงานจะทําวันจันทร์ ถึ งเสาร์ ก็จะเฉพาะคนทีทําโรงงาน
เพราะว่ าถ้ าจัดจันทร์ ถึงศุกร์ เขาไม่ มเี วลาให้ เรา เราไม่ มีค่าตอบแทนเวลาเขามาเขาต้ อง
เสียค่ าแรงเขาด้ วย” (กรจิตต์ ปิ นะถา, 2558)
“เวลาทีเราใช้ มกั จะเป็ นในช่ วงทีมีงานเทศกาล อย่ างเมือวานเราก็ไปเตรี ยมงานเพือจะ
จัดกิ จกรรมกลุ่มในวันออกพรรษา ก็มีคนเข้ ามาร่ วม วันหยุด วันพระ และวันเสาร์
อาทิตย์ ซึ งส่ วนใหญ่ กจ็ ะจัดกันในวันอาทิ ตย์ เย็นหรื อคํา ช่ วงนั*นแรงงานจะมีเวลาเข้ า
ร่ วม” (จําเริ ญ ธีรวิทยากูล, 2558)
5. ด้ านการวัดผลและประเมินผล
ผูเ้ ชี(ยวชาญได้เสนอการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี
1. เสนอให้มีการประเมินก่อนและหลังเรี ยนเช่ น การใช้แบบสอบถาม หรื อถาม
ตอบผูเ้ ข้าร่ วมโดยตรง เพื(อตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
“การวัดและประเมินผลการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่ างด้ าวนั*นจะขึน* อยู่กับ
วิทยากรแต่ ละคน ซึ งส่ วนใหญ่ จะประเมิ นผู้เข้ าร่ วมอบรมด้ วยการใช้ การประเมิ น
ก่ อนและหลังเข้ ารั บการฝึ กอบรม (Pretest – Posttest) ด้ วยวิธีการทีวิทยากรแต่ ละคน
ถนัด เช่ น การใช้ แบบสอบถาม และการสอบถามโดยตรง” (กิตติ เรื องวิไลพร, 2558)
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2. ควรใช้การประเมินตามสภาพจริ ง โดยการประเมินความรู ้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการสื( อสาร ซึ(งการประเมินอาจประเมินทังนักศึกษาและครู
“ใช้ วิธีการประเมินผู้เรี ยน Authentic evaluation หรื อการประเมินตามสภาพจริ งซึ ง
เราก็จะเน้ นในเรื อง empowerment ของศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล ว่ องวานิช ในการวิจัย
นี * ผู้วิจัยอาจประเมินผู้เรี ยน 2 ระดับ ได้ แก่ หนึ ง ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจหรื อไม่
สอง ผู้เรี ยนสามารถเป็ นนักสื อสารได้ หรื อไม่ เขาสื อสารเป็ นหรื อไม่ ซึ งเราสามารถ
ประเมินได้ ทั*งครู และนักศึกษาไทใหญ่ ยกตัวอย่ างเช่ น เห็นว่ าเขาไปทําเฟสบุ๊ค เขาเอา
สิ งที เรี ย นไปสื อสารกั บ คนอื นผู้วิ จั ย ก็ส ามารถที จะเก็บ ปลายทางได้ ” (นงเยาว์
เนาวรัตน์, 2558)
3. การประเมินจะใช้วธิ ีอะไรขึนอยูก่ บั ว่าผูว้ จิ ยั ต้องการวัดอะไร วัดหรื อประเมินใคร
เช่ น ประเมิ นสุ ขภาพของคนในชุ มชนควรใช้คาํ ถามง่ า ยๆ หรื อประเมิ นกับ คนที( มีค วามรู ้ ก็จะใช้
คําถามที(ซบั ซ้อนมากขึนนัน( เอง
“การประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้ และรู ปแบบการประเมินจะขึน* อยู่กับว่ าสิ งทีผู้วิจัย
ต้ องการวัดคื ออะไร โดยผู้เชี ยวชาญเสนอแนะให้ การประเมิ นสุ ขภาพของคนใน
ชุมชนจําเป็ นจะต้ องใช้ คาํ ถามง่ ายๆ เช่ น ทําหรื อไม่ ทาํ มีแนวโน้ มทีจะทํา ไม่ ควรใช้
คํา ถามที ยุ่ งยากหรื อซั บ ซ้ อนดู ตั ว อย่ างจากการสอบถามข้ อมู ล สุ ข ภาพของ
สาธารณสุข” (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2558)
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ส่ วนที 2 การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ
(Migrant Health Literacy Model: MHL Model)
1. กระบวนการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะ
ให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model)
1.1 การพัฒนาหลักการของรู ปแบบฯ
การพัฒนาหลักการของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาตินนั ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาอยูบ่ นพืนฐานแนวคิดเรื( อง “ความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะ” (Health Literacy) ของ ดอน นัทบีม (Nutbeam D., 2000) ซึ( งในการประชุมเรื( อง การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เมื(อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ที(ประเทศ
เคนยา นักวิชาการจํานวนมากเสนอให้การพัฒนาแนวคิดด้านความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะควรมีการ
บู รณาการทํา งานร่ ว มกัน ของระบบต่ า งๆ ได้แก่ 1) ระบบสาธารณสุ ข ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ประชาชน 2) ระบบการศึ ก ษา ให้ความรู ้ และทักษะพืนฐาน 3) ระบบวัฒนธรรมและสั ง คม
สนับสนุ นขับเคลื( อน ทังสามระบบจะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีสุขภาวะที(ดีของประชาชนและลด
ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพทังในระดับบุคคลและในระดับประเทศ การประชุมดังกล่าวเป็ นที(ประจักษ์ชดั
แล้วว่าปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในยุคโลกาภิวตั น์มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที(จะแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพด้วยกระบวนการหรื อวิท ยาการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข หรื อระบบใดเพีย ง
ระบบเดียวได้ แต่ตอ้ งสร้างกระบวนการทํางานและการแก้ไขปัญหาในลักษณะของสหวิทยาการ
จากงานศึ กษาวิจยั เอกสารและการสอบถามผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยพบว่า ปั ญหาความ
เหลื( อมลําของการพัฒนาระบบการแพทย์และระบบการศึก ษาของประเทศต้นทางยัง คงมี ความ
แตกต่างกันอย่างมาก ทังในแง่ ของการเฝ้ าระวัง การป้ องกันและควบคุ มโรค ตลอดจนวิทยาการ
ทางการแพทย์ต่างๆ การขาดโอกาสทางการศึกษาของแรงงานข้ามชาติส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การทางการแพทย์ได้ดีเท่าที(ควรและยังส่ งผลทําให้ประเทศปลายทางต้อง
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาลและการควบคุมป้ องกันโรคที(อุบตั ิขึนใหม่หรื อโรคที(
หายไปจากประเทศไทยมานานแล้วอีกด้วย
ในการศึกษาครังนี ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี(ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรื อระบบใหญ่
ของสังคมหรื อของประเทศแต่อย่างใด หากแต่เป็ นเพียงการนําเสนอชิ นส่ วนเล็กๆ ภายในภาพใหญ่
ของสังคม นัน( ก็คือการบูรณาการของระบบต่างๆ ที(มีการทําหน้าที(ของตนเองในการให้ความรู ้และ
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สร้างเสริ มสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชนอยูแ่ ล้วมาทํางานร่ วมกันภายใต้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะสําหรับแรงงานข้ามชาติ ซึ(งผูว้ จิ ยั จําแนกระบบสนับสนุนตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลกและนํามาปรับใช้ให้เข้ากับบริ บทของชุมชน ประกอบด้วย 4 ระบบ
หลัก ได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ( งแวดล้อม และระบบวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี
ระบบการศึกษา จากการลงพืนที(เก็บข้อมูลพบว่า ศูนย์กศน. ตําบลเป็ นหน่วยงานสําคัญ
ที(จดั การศึกษาให้แก่แรงงานข้ามชาติในฐานะกลุ่มเป้ าหมายพิเศษตามกรอบของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา่ “ศักดิ•ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครอง” มาตรา 43 บัญญัติวา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอภาคกันในการรับ
การศึกษาขันพืนฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที(รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว( ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่ า ใช้จ่ า ย” สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
พุทธศักราช 2551 มาตรา 6 กําหนดให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยยึดหลักสําคัญประการหนึ( งคือ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่าง
กว้างขวางทัว( ถึง เป็ นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชี วิตของประชาชนจากกฎหมายที(
เกี(ยวข้องกับ “บุคคลที(ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรื อไม่มีสัญชาติไทย”
จากการศึ กษายุท ธศาสตร์ และจุ ดเน้นการดํา เนิ นงานของสํานัก งานกศน. ประจํา ปี
งบประมาณ 2559 ดังนี วิสัยทัศน์ของกศน. คือ กศน. ร่ วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั คนไทย
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทัว( ถึง และมีคุณภาพ โดยใช้กศน.ตําบลเป็ นฐานแบบมีส่วนร่ วม ด้วย
องค์ป ระกอบด้า นนโยบายที( ส ร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายพิ เ ศษหรื อกลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของกศน.ตําบลในการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยการบูรณาการสร้ างความร่ วมมือทางการศึกษากับ หน่ วยงานอื(นๆ ในตําบลใน
ลัก ษณะเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษา เช่ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บล โรงพยาบาลอํา เภอ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขในพืนที( องค์การพัฒนาเอกชน ผูน้ าํ ชุ มชน และกลุ่ มแรงงานข้ามชาติใน
ชุมชนให้ความร่ วมมือเพื(อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะที(มุ่ง
ให้เกิ ดทัก ษะด้า นการเข้าถึ ง เข้า ใจ ประเมิน ประยุกต์ใ ช้ และสื( อสารองค์ค วามรู ้ ท างสุ ขภาพแก่
นักศึก ษาแกนนําแรงงานข้า มชาติ และให้ความรู ้ ค วามเข้า ใจด้านสุ ข ภาพแก่ แรงงานข้ามชาติใ น
ชุมชน เพื(อรับมือกับปัญหาสุ ขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมโดยรวมต่อไปได้นนั( เอง
จากการศึกษาปรากฏการณ์ที(เกี( ยวข้องกับระบบการศึกษาพบว่านักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติเข้าเรี ยนกศน. เพื(อพัฒนาตนเองให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็ นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยูใ่ น
ประเทศไทย ทําให้พวกเขามีความเข้าใจและปรับตัวได้ดีกว่าคนที(ไม่เรี ยนหนังสื อ นอกจากนี
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นักศึกษาบางคนยังเห็นว่ากศน. จะเป็ นโอกาสที(ดีที(จะทําให้พวกเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชัน
ที(สูงขึนได้ และจากเข้าสังเกตการณ์ในห้องเรี ยน ครู กศน.ยังให้ความเห็นต่อนักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติวา่ เป็ นกลุ่มนักศึกษาที(ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทังในและนอกชันเรี ยนได้ดี เช่น การ
เข้าประกวดเขียนเรี ยงความเกี(ยวกับค่านิยม 12 ประการ การเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติด การแต่ งกายเพื(ออนุ รัก ษ์วฒั นธรรมในงานประเพณี ปี–ใหม่เมือง (สงกรานต์) กี ฬาสี กิ จกรรม
ส่ งเสริ มปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง การเข้าค่ายลูกเสื อ กิ จกรรมจิตอาสา นักศึกษาส่ วนใหญ่กล้าคิด
กล้าแสดงออกสามารถสื( อสารภาษาต่างๆ ได้ดี เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษาไท
ใหญ่ หรื อภาษาไต ในภาคการศึกษาที( 1 ปี การศึกษา 2559 นี มีนกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติเข้าศึกษาใน
ศูนย์กศน. ตําบลไชยสถานรวมทังสิ น 30 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติที(มาเรี ยนประกอบอาชีพที(หลากหลาย ทังในโรงงาน รับจ้างทัว( ไป แม่บา้ น และรับเหมาก่อสร้าง
ส่ วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที(ตาํ บลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ นักศึกษาที(มาจากตําบลอื(น
ส่ วนหนึ( ง เป็ นนัก ศึ ก ษาที( เคยอาศัย อยู่ใ นตํา บลไชยสถานและย้า ยออก นัก ศึ ก ษาบางส่ วนได้รั บ
คําแนะนําจากเพื(อนในตําบลให้มาเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้ในครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมาย 2 ระดับ ได้แก่ กลุ่มเป้ าหมาย
ระดับแรกผูเ้ รี ยนหรื อนักศึ กษาแกนนําแรงงานข้า มชาติเป็ นผูม้ ี ความรอบรู ้ ท างสุ ขภาวะ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ท างสุ ข าภาพที( เ หมาะสมแก่ ตนเองและชุ ม ชน
กลุ่มเป้ าหมายระดับที( 2 นัน( ก็คือแรงงานข้ามชาติในชุ มชนซึ( งจะเป็ นผูร้ ับการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทางสุ ขภาพของนัก ศึกษาแรงงานข้ามชาติ จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่า แรงงานส่ วนใหญ่
ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 79.14 ทําให้การสื( อสารสุ ขภาพที(เหมาะสมกับแรงงานในชุมชนจึงไม่ใช่
การสื( อสารด้วยตัวหนังสื อ หากแต่เป็ นการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ด้วยสื( อบุค คลโดยตรง นักศึ กษา
แรงงานข้ามชาติซ( ึงเป็ นลูกหลานหรื อทายาทรุ่ นที( 2ของชุมชนจึงเป็ นกําลังสําคัญในการส่ งต่อความรู ้
ที(สาํ คัญจําเป็ น ให้กลุ่มผูไ้ ม่รู้หนังสื อในชุมชนแรงงานข้ามชาติสามารถรับมือกับปั ญหาสุ ขภาพของ
ตนเองและเข้าถึงสิ ทธิต่างๆ ของตนเองผ่านพลังการสื( อสารของนักศึกษาแรงงานข้ามชาตินน(ั เอง
จากการศึกษาเอกสารในเบืองต้นเกี(ยวกับปรัชญาและแนวคิดด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ปรัชญาของกศน. ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็ น ซึ( งในส่ วนของปรัชญาคิดเป็ น
(โกวิท วรพิพฒั น์, 2517 อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2528: 14-21) นัน ผูว้ ิจยั ได้นาํ ปรัชญาดังกล่าวมา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นกระบวนการแก้ไขปั ญหา การหาสาเหตุ ของปั ญหาด้วยข้อมู ล ตนเอง สัง คมและ
สิ( งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ เพื(อสร้างทางเลือกให้กบั ตนเองและตัดสิ นใจเลือกแนวทางนันๆ ได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง และเกิดความสุ ขได้ในที(สุด ซึ(งการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ครังนีผูว้ ิจยั ได้ใช้
แนวคิดการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและการประเมินตามสภาพจริ ง (ทิศนา แขมมณี ,
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2550: 133-7 และ Newmann et al., 1995 และชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554 ) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที(ให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ เกิดการ
ใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื(อง ผ่านการจําลองสถานการณ์จริ ง ลงมือปฏิบตั ิจริ งในสถานที(และกลุ่มเป้ าหมายที(มี
อยูจ่ ริ งในชุมชน นอกจากปรัชญาคิดเป็ นและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งแล้ว
ในส่ วนของการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ ม เป้ า หมายซึ( งอยู่ในวัยแรงงาน ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการเรี ยนรู ้ ของ
ผูใ้ หญ่ ของ มัลคัมส์ โนลส์ (M.S. Knowles, 1998: 64-68 อ้างถึงใน ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร, 2549:
94-96) เข้ามาปรับใช้ในการทําความเข้าใจธรรมชาติการเรี ยนรู ้เพื(อให้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ได้ เช่ น มีการนําเข้าสู่ กิจกรรมด้วยวีดีทศั น์ เกม การสาธิ ตต่างๆ ที(โน้ม
น้าวให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงปั ญหาที(เกี(ยวข้องกับสุ ขภาพที(อาจเกิดขึนกับตนเองในอนาคต และพร้อม
ที(จะเรี ยนรู ้ เห็นประโยชน์ของการสื บเสาะข้อมูลต่างๆ การประเมินข้อมูล จนสามารถนําตนเองไป
หาองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพเรื( องอื(นๆ ได้ในชีวติ จริ ง
จากปั จจัยที(กล่าวมาในเบือต้นไม่ว่าจะเป็ นเรื( องของนโยบายทางการศึกษาที(เอือให้
แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าศึกษาได้ตามสิ ทธิมนุษยชน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที(สามารถดึงภาค
ส่ วนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ได้โดยมีกศน.เป็ นฐาน การมีปรัชญา
การศึกษาขององค์กรที(เอือให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในการคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น
เหล่านี คือองค์ประกอบที(เอือต่อการเกิดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติในพืนที(เป็ นอย่างยิ(ง ระบบการศึกษานี จึงเป็ นรากฐานสําคัญของการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื(อสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู ้ เรื( องอื( นๆ เพื(อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนได้
ระบบสุ ขภาพ เป็ นระบบที(สําคัญที(ตอ้ งทํางานควบคู่กนั ไปกับระบบการศึกษา และมี
บทบาทสํา คัญในการขับ เคลื( อนการจัดการเรี ย นรู ้ เพื(อสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ เนื( องด้วยข้อจํากัดของระบบการศึกษาเป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู ้ แต่ขาดผูร้ ู ้ใน
การถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์การรับมือกับปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ระบบ
สุ ขภาพส่ วนเติมเต็มในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในครังนีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
จากการศึกษานโยบายจะพบว่าด้วยรากฐานแนวคิดด้านความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ หรื อ
Health Literacy ซึ( งหมายถึง “ต้นทุนของชีวิต” (asset of life) ที(สามารถสร้างได้จากการศึกษาและ
พัฒนาทักษะทางสังคมและปั ญญา ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุ ขภาพที(เกี( ยวข้องกับตนเอง ทําความ
เข้า ใจข้อมูล ประเมิ นข้อมู ลสุ ขภาพต่า งๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถนํา องค์ค วามรู ้ ที(ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื( อสารข้อมูลที(ตนเองมีความรู ้ความเข้าใจไปยังผูอ้ ื(น
เพื(อให้เกิ ดทางเลือกด้านสุ ขภาพในวงกว้าง จนเกิ ดการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที(ดีขึน
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เป็ นแนวคิดสําคัญของ ดอน นัทบีม (Don Nutbeam, 2008) แนวคิดนี เกิ ดขึนมาภายใต้ปัญหาการ
เพิ(มขึนโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคระบาด การอุบตั ิขึนมาของโรคใหม่ๆ จากการเคลื(อนย้ายแรงงาน
และผูค้ นในโลกยุคโลกาภิวตั น์ และการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดการกับปั ญหาสุ ขภาพเหล่านี อย่าง
มหาศาลทําให้องค์การอนามัยโลกนําแนวคิดนี ขึนมาส่ งเสริ มเพื(อให้ในทุกประเทศรับไปปฏิบตั ิใน
เชิงนโยบาย อย่างไรก็ดีการส่ งเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในประเทศไทย ยังคงมุ่งเป้ าหมายสําคัญ
ไปที(ประชากรไทยเป็ นหลัก โดยนโยบายในพ.ศ. 2559 กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ขเน้นยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมสุ ขภาพและส่ งเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู ้ที(เอือต่อการ
สร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Culture & Competency Building) กําหนด
ควบคุมกํากับการใช้กฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(
พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Regulation & Enforcement) พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการที(เอือต่อการ
สร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Management) เสริ มสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที(เอือต่อการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที(พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย (Environment &
Enabling Factors) (กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ, 2557) กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณาสุ ขได้ให้ความสําคัญความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ (Health Literacy หรื อ
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในงานศึกษานี ) และพฤติกรรมสุ ขภาพให้แก่ประชาชนนับตังแต่พ.ศ. 2557
โดยใช้กระบวนการสุ ขศึกษาเข้ามาใช้ในระบบบริ การสุ ขภาพและสุ ขภาพภาคประชาชนเพื(อให้
ประชาชนสามารถพึ(งตนเองได้ ซึ( งในปี งบประมาณ tuu‘ กองสุ ขศึกษามุ่งเป้ าหมายไปที(ประชาชน
t กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ ม วัย เรี ย น ({-wv ปี ) และกลุ่ ม วัย ทํา งาน (wu-u‘ ปี ) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้รั บ
แนวนโยบายมาปฏิบตั ิในโครงการ“โรงเรี ยนสร้างเสริ มสุ ขภาพ” ตังแต่ พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม
โครงการเหล่านี รองรับเฉพาะโรงเรี ยนที(อยู่ภายใต้สังกัดการศึกษาขันพืนฐานและพบว่าการสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในประเทศไทยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักเป็ นประชากรไทยเท่านัน แต่
ยังประชากรแฝงอย่างแรงงานข้ามชาติและกลุ่มผูไ้ ร้สัญชาติกลับไม่ได้รับการส่ งเสริ มด้านความรอบ
รู ้ ท างสุ ขภาวะเท่า ที( ค วร ทังที( แรงงานข้า มชาติ มี อยู่จาํ นวนมากในประเทศไทยจากข้อมู ล สํา นัก
บริ หารแรงงานต่างด้าว เดื อนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบแรงงานข้ามชาติที(ได้รับใบอนุ ญาตทํางาน
คงเหลือทัว( ราชอาณาจักรทังสิ น1,548,810 คน (http://wp.doe.go.th /wp/images/statistic/sm/u‘/
sm’yu‘.pdf) ซึ( งตัวเลขดังกล่าวยังคงไม่รวมแรงงานข้ามชาติที(ไม่มีใบอนุญาตเข้าประเทศซึ( งมีมาก
เช่นกัน ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานบ่งชี ว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงั คงซื อยารับประทานเอง ไป
พบแพทย์ที(คลินิกมากกว่าเข้ารับการรักษาที(โรงพยาบาลของรัฐ มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพระดับ
น้อย เช่ น ไม่รับประทานช้อนกลาง ไม่หลี กเลี( ยงการพบปะผูค้ นในเวลาที( ไม่สบาย รับประทาน
หวานจัดเค็มจัด ขาดกําจัดหนูในที(พกั เป็ นต้น องค์ความรู ้ที(แรงงานข้ามชาติตอ้ งการเรี ยนรู ้มากที(สุด
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คือเรื( องสิ ทธิ ในการดูแลสุ ขภาพ นอกจากนี การศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณเกี( ยวกับโรคติดต่อที(เกิ ดใน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ จากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า พบ
แรงงานข้ามชาติบางส่ วนที(เข้ารับการรักษาที(โรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ตัJงแต่เดือน
มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบผูป้ ่ วยจากประเทศเมียนมาร์ จาํ นวนทังสิ น 1,159 ราย เป็ น
โรคติดต่อทังสิ น 33 โรค โดยโรคที(มีแรงงานข้ามชาติเป็ นมากที(สุด 5 อันดับแรกได้แก่ โรคท้องร่ วง
จํานวน 544 ราย (ร้อยละ 46.9) รองลงมาเป็ นไข้หวัดจํานวน 152 ราย (ร้อยละ 13.1) อันดับ 3 โรค
ปอดบวมจํานวน 104 ราย (ร้อยละ 9) อาหารเป็ นพิษจํานวน 74 ราย (ร้อยละ 6.4) และโรคไข้หวัด
ใหญ่จาํ นวน 63 คน (ร้อยละ 5.4) นอกจากนี ยังพบโรคระบาดอื(นๆ ได้แก่ ไข้เลือดออก โรควัณโรค
ปอดและระบบอื(นๆ ไข้รากสาด คางทูม โรคพิษสุ นขั บ้า บาดทะยัก โรคบิด สมองอักเสบ ไวรัสตับ
อักเสบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หนองในแท้ ซี ฟิลิส เริ มที(อวัยวะเพศ หู ดที(อวัยวะเพศ
แผลริ มอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื(นๆ (งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่, 2558) ผลการศึกษาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยพบว่าโรคติดต่อทัว( ไปใน
กลุ่มวัยแรงงานดังนี โรคทางเดินอาหาร โรคตาแดง หวัด ไข้เลือดออก เอชไอวี และวัณโรค โรคไม่
ติดต่อที(เกิดขึนกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเริ( มพบมากขึน ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เนื(องจากพฤติกรรม
การบริ โภค ได้แก่ ความดันโลหิตสู ง เบาหวานและโรคหัวใจ ในกลุ่มโรคติดต่อในวัยเด็กได้แก่ โรค
มือเท้าปาก อีสุกอีใส โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไวรัสลงกระเพาะ ฯลฯ จากการ
สัมภาษณ์กรณี ศึกษากลุ่มนักศึกษาแรงงานข้ามชาติพบว่าพวกเขายังไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ• และถูก
เลือกปฏิบตั ิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ประเด็นปั ญหาเหล่านี จะถูกนํามาใช้เป็ น
กรณี ศึกษาด้วยการจําลองสถานการณ์จริ งในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติเพื(อให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการลงมือปฏิบตั ิและแก้ไขปั ญหาเมื(อ
ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บและสภาวะความเจ็บป่ วยในชีวติ จริ งของพวกเขานัน( เอง
ที(ผา่ นมาการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติมีการขับเคลื(อนให้มีการให้ความรู ้
แก่แรงงานข้ามชาติผา่ นหน่วยงานของรัฐที(ยงั คงส่ งเสริ มสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติอยูใ่ นเขตพืนที(ที(มี
ความชุ ก ของแรงงานข้า มชาติ จาํ นวนมากและมี ก ารดํา เนิ นงานอย่า งต่ อเนื( องเป็ นเครื อข่ า ย เช่ น
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาครและสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอแม่สอด จังหวัดตากต่าง
พัฒนาหลักสู ตรเฉพาะที(เหมาะสมกับความต้องการของแรงงานที(แตกต่างกันในแต่ละพืนที( และ
ส่ งเสริ มให้เกิดโรงเรี ยนอาสาสมัครสาธารณสุ ขในแรงงานต่างด้าวขึน เพื(อส่ งเสริ มให้แรงงานข้าม
ชาติดูแลกันเองในพืนที( จากการลงพืนที(ศึกษาพบว่า การสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติยงั คงมีลกั ษณะที(ต่างคนต่างรับผิดชอบในขอบเขตหน้าที(ของตนเองตามภาระหน้าที(
ของแต่ละหน่วยงานกําหนด การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
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แรงงานข้ามชาติในครังนี จึงเป็ นการบูรณาการเครื อข่ายทางสุ ขภาพที(มีอยู่เดิมให้เข้ามาทํากิ จกรรม
ร่ วมกันระหว่างฝ่ ายการศึกษาและฝ่ ายการแพทย์และสาธารณสุ ข ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบล โรงพยาบาลอําเภอ อาสาสมัครสาธารณสุ ข องค์การพัฒนาเอกชนที(ขบั เคลื(อนด้านสุ ภาพใน
พืนที( การบูรณาการนี อยู่ภายใต้พนั ธกิ จที(สําคัญของกศน. ภายใต้แนวคิดที(ว่า กศน.เป็ นศูนย์กลาง
ของการสร้ างความร่ วมมือทางวิชาการจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นการนําวัตถุ ดิบที(กระจัดระจายอยู่ใน
ชุมชนมาร้อยเรี ยงเพื(อให้เกิดความร่ วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
สรุ ปได้ว่า นโยบายส่ งเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะที(ไม่เอื อในการส่ งเสริ มให้เกิ ดสุ ข
ภาวะที(ดีแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทังที(ปัญหาความเจ็บป่ วยของกลุ่มแรงงานข้ามชาติยงั คงเป็ นความ
จําเป็ นเร่ งด่วนในพืนที(ที(รัฐจะต้องจัดการ อีกทังปั ญหาการเข้าไม่ถึงสิ ทธิ บริ การและข้อมูลต่างๆ ที(
เป็ นประโยชน์ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที(เป็ นโรคเรื อรังและโรคระบาดยังคนเกิดขึนแก่ประชากร
แฝงเหล่านีเป็ นจํานวนมาก แต่การดําเนินงานของหน่วยงานในระบบสุ ขภาพยังคงมีลกั ษณะฝ่ ายต่าง
ทํา งานในหน้า ที( ข องตนเองตามนโยบายที( รับ มอบหมาย ข้อ เสนอของงานศึ ก ษานี พบว่า ระบบ
สุ ขภาพในชุมชนจะกลายมาเป็ นกําลังสําคัญของการเสริ มสร้างให้แรงงานข้ามชาติมีสุขภาวะที(ดีขึน
ได้ ย่อมต้องมีการบูรณาการเครื อข่ายต่างๆ และเชื(อมโยงองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพและการทํางานของ
แต่ละหน่วยงานด้านสุ ขภาพมาร่ วมกันจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ( งในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติใน
ระยะยาวและมีความยัง( ยืนยิง( ขึนนัน( เอง
ระบบสั งคมและสิ งแวดล้ อม ระบบสังคมและสิ( งแวดล้อมเป็ นระบบสนับสนุ นให้
ระบบการศึกษาและระบบสุ ขภาพสามารถขับ เคลื( อนไปได้อย่างดี เนื( องจากทังประเด็นสุ ขภาพ
สังคมและสิ( งแวดล้อมมีความเกี(ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างแยกกันไม่ออก อันเนื(องมาจากว่ามนุษย์เป็ น
สัตว์สังคม การอยูร่ ่ วมกันเพื(อสร้างสภาพแวดล้อมที(ดีและปลอดภัยต่อสุ ขภาพไม่สามารถกระทําโดย
คนเพียงคนเดียวได้ หากแต่จะต้องอาศัยการสร้างข้อตกลงและความร่ วมมือกันของคนทุกกลุ่มใน
ชุมชนในการร่ วมกันจัดการทรัพยากรและสิ( งแวดล้อมที(มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาวะ
ที(ดีของชุมชนโดยรวมนัน( เอง ดังนันจะเห็นว่าปัญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กบั
ระบบนี โดยตรง เนื(องจากว่าประชากรของชุ มชนมิได้มีเพียงคนในชุ มชนดังเดิมเท่านัน หากแต่ใน
ชุมชนยังมีประชากรแฝงหรื อกลุ่มแรงงานข้ามชาติที(อาศัยอยูใ่ นหอพัก แคมป์ คนงาน บ้านเช่าทําให้
พวกเขาก็กลายมาเป็ นส่ วนหนึ(งของชุมชนและสังคมเดียวกันซึ( งบางครอบครัวย้ายมาอยูใ่ นประเทศ
ไทยนานกว่า 20 ปี (ประทิน ดวงแก้ว, 2558) ดังนันหากการจัดการสภาพแวดล้อมบกพร่ องหรื อขาด
การควบคุมสภาพแวดล้อมในส่ วนใดส่ วนหนึ( งของชุ มชนเพียงเล็กน้อยก็ยอ่ มส่ งผลต่อการเกิดโรค
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และการระบาดของโรคในชุมชนทังหมดได้ ฉะนันการจัดการที(ครอบคลุมกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของคนทุกกลุ่มในชุมชนจะต้องช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาสุ ขภาพที(ยง(ั ยืนนัน( เอง
เช่นเดียวกับผลของการศึกษานีพบว่าผูน้ าํ และคนในชุมชนตําบลไชยสถานได้อาศัย
กระบวนการทางสังคมคือการร่ วมด้วยช่วยกันสร้างความตระหนักถึงปั ญหาของสภาพแวดล้อมหรื อ
มลพิษที(มีผลต่อสุ ขภาพของคนทุกกลุ่มในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การเชิญพี(นอ้ งแรงงานข้ามชาติเข้า
ร่ วมประชาคมหมู่บา้ น เพื(อหาแนวทางร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมเพื(อลดมลพิษและการระบาด
ของโรคภัยไข้เจ็บ เช่ น เรื( องการกําจัดขยะมูลฝอย มีการให้คนในชุ มชนทุกกลุ่มช่ วยกันลดการเผา
และฝังกลบขยะมูลฝอย และการเชิญชวนให้ใช้ถุงดําของเทศบาลในการกําจัดขยะเพื(อลดมลพิษใน
ชุมชนมากยิ(งขึน จากมาตรการทางสังคมดังกล่าวพบว่า แรงงข้ามชาติร้อยละ 52.32 ใช้ถุงดําของ
เทศบาลเพื(อกําจัดขยะ นอกจากนี ยังมีเรื( องการร่ วมมือกันกําจัดลู กนํายุงลายในพืนที(อยู่อาศัยและ
ป้องกันตนเองจากยุงลาย เพื(อลดอัตราการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
จากตัวอย่า งความร่ วมมื อของกลุ่ ม แรงงานข้า มชาติ ใ นชุ ม ชนจะเห็ นได้ว่า มี ผู ท้ ี(
เกี( ยวข้องในระบบนี ก็คือคนทุกคนในชุ มชนต้องร่ วมกันเป็ นเจ้าของของชุ มชนไม่ว่าคนๆ นันจะมี
สัญชาติใดก็ตาม อีกทังการเสริ มสร้างสุ ขภาพที(ดีให้แก่คนในชุมชนและแรงงานข้ามชาติตอ้ งอาศัย
ระบบการบริ หารจัดการของผูน้ าํ ในการให้ความสําคัญกับการจัดการสิ( งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วมเพื(อ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขนัน( เอง
ระบบวัฒนธรรม จากการทบทวนวรรณกรรม งานศึกษาของ Sonya V. Benisovich
and Abby C. King (t’’y) เรื( อง Meaning and Knowledge of Health among Older Adult
Immigrants from Russia: a Phenomenological study ได้เสนอให้มีการทําความเข้าใจอุปสรรคและ
พฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มผูอ้ พยพผ่านความหมายทางวัฒนธรรม โดยมองว่าการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิ บ ตั ิ ตวั เพื( อสุ ข ภาพที( ดีข องผูส้ ู ง อายุผูอ้ พยพชาวรั ส เซี ย จะต้องทํา ความเข้า ใจความเชื( อในเชิ ง
วัฒนธรรมที(ลึกซึ ง เพื(อนําข้อมูลดังกล่ าวมาจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที(ทาํ ให้ผูส้ ู งอายุสามารถเข้าถึ ง
ความรู ้ทางสุ ขภาพได้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่ นเดียวกับการศึกษาในแคนนาดา Margareth S
Zanchetta and Iraj M Poureslami (2006: S26- S30) เรื( อง Health Literacy Within the Reality of
Immigrants' Culture and Language มีขอ้ ค้นพบเกี( ยวกับความยากและข้อจํากัดในการเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลด้านสุ ขภาพนี ส่ งผลให้ผูอ้ พยพจากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ (ethnographic groups) ไม่เข้า
ร่ วมโปรแกรมนํา ร่ องเพื(อส่ งเสริ มสุ ขภาพและมักจะประสบปั ญหาในการปรั บตัวกับวัฒนธรรม
สุ ขภาพแบบใหม่ของประเทศแคนาดา ทําให้พวกเขาเข้าไม่ถึงบริ การทางสุ ขภาพซึ( งถือเป็ นอุปสรรค
ในเชิงโครงสร้าง ซึ(งรวมไปถึงการขาดการเข้าถึงการบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพเชิงป้ องกันและขาด
เครื อข่ายในการให้ความช่ วยเหลือทังที(เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผลกระทบที(ตามมาก็คือมี
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การใช้งานบริ การเชิ งป้ องกันที(มีประสิ ทธิ ภาพน้อยลง ปั ญหาเหล่านี เองมีปัจจัยส่ วนหนึ( งมากจาก
ความแตกต่ างทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมส่ ง ผลให้พ วกเขาเข้าไม่ ถึง ความรู ้ ทาง
สุ ขภาพและแหล่งบริ การทางสุ ขภาพจากประเทศปลายทางได้จนทําให้พวกเขารู ้สึกถูกกี ดกันออก
จากสังคม
จากข้อเสนอในงานศึกษาข้างต้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติจาํ เป็ นอย่างยิ(งที(ตอ้ งให้ความสําคัญกับระบบวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก เนื( องจากแรงงาน
เหล่านี แม้วา่ จะมาจากประเทศเมียนมาร์ เหมือนกัน แต่พวกเขามีความแตกต่างหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ เราจึงไม่สามารถส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการใช้ระบบวัฒนธรรมแบบเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่ น
แรงงานข้ามชาติที(สมุทรสาครสามารถอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาพม่าเป็ นภาษากลางได้เพราะคน
ส่ วนใหญ่เข้าสู่ ระบบโรงเรี ยน (กิตติ เรื องวิไลพร, 2558) ในขณะที(กลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัด
เชียงใหม่ซ( ึงส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ จากรัฐฉาน บางคนไม่ได้รับการศึกษาเนื(องจากการ
สู ้ รบเกิ ดความไม่ ส งบในพื นที( ประชาชนบางส่ ว นไม่ มี ที( อ ยู่อ าศัย เป็ นหลัก แหล่ ง หมู่ บ ้า นและ
โรงเรี ยนถูกเผาทําลายจากกองกําลังทหาร ทําให้แรงงานไทใหญ่บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษา ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้และเข้าถึงแหล่งบริ การทางสุ ขภาพที(ดีนกั (จําเริ ญ ธี รวิทยา
กูล, tuux) การที(แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นีทําให้การสื( อสารสุ ขภาพ
ด้วยตัวหนังสื อจึงไม่ได้ผลนัก สอดคล้องกับการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่าแรงงานข้ามชาติที(
ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ร้อยละ ‘x.’w จากประเทศเมียนมาร์
แรงงานข้ามชาติในกลุ่มนี ร้อยละ |‘.wv ไม่ได้รับการศึกษา แรงงานกลุ่มนี จึงเลือกรับสื( อจากวิทยุ
โทรทัศน์และเลือกพบปะกับเพื(อนฝูงมากกว่าการใช้การสื( อสารที(เป็ นตัวหนังสื อ
ประเด็นเรื( องความแตกต่างทางวัฒนธรรมนัน องค์ความรู ้ดา้ นการจัดการความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมจากประสบการณ์ ของมูล นิ ธิเพื(อสุ ภาพและการเรี ยนรู ้ ข องแรงงานกลุ่ มชาติพนั ธุ์
(MAP) ได้จดั ทําวิทยุชุมชนเพื(อส่ งเสริ มข้อมูลทางสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติดว้ ยภาษาที(ต่างกันใน
พืนที(ที(แตกต่างกัน เช่น วิทยุชุมชนแมพเรดิโอเชียงใหม่ FM. ‘‘ ใช้ภาษาไทใหญ่เป็ นหลัก ขณะที(ใน
พืนที(อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก FM. w’t.u ใช้ภาษากะเหรี( ยงและภาษาพม่าควบคู่กนั ดังนันการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้ างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติจึงต้องคํานึ งถึ ง
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานในพืนที(มีค วามแตกต่างทางชาติพ นั ธุ์ ต่า ง
วัฒนธรรม กิ จกรรมบางอย่างอาจใช้กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ( งได้ดี แต่อาจใช้กบั อีกชาติพนั ธ์หนึ( งไม่
ได้ผลนัน( เอง การออกแบบการจัดทําสื( อเพื(อการสื( อสารสุ ขภาพในชุมชน ผูว้ ิจยั จึงได้เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติในฐานะที(เป็ นส่ วนหนึ( งของชุ มชนจะเป็ นผูอ้ อกแบบ
การสื( อสารสุ ขภาพด้วยตนเอง พวกเขาจะเป็ นแกนนําหลักในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง

214
เป็ นองค์ประกอบสําคัญเพื(อให้ผลการสื( อสารสุ ขภาพที(ได้สอดคล้องกับระบบวัฒนธรรมของพวก
เขาเองให้ได้มากที(สุดและลดอุปสรรคต่างๆ ที(อาจเกิ ดขึ นในกระบวนการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่
แรงงานข้ามชาติดว้ ยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื( อและ
วิถีชีวติ ของชาวบ้านเอง เช่น ชาวไทใหญ่มีภาษาเป็ นของตนเองตามถิ(นฐานบ้านเกิด การจัดกิจกรรม
ที(เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตในห้วงเวลาที(เหมาะสมกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุ มชน การทํา
ความเข้าใจข้อมูลเชิ งวัฒนธรรมเหล่านี สามารถนํามาใช้เพื(อจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที(สอดคล้องและ
ไม่ แปลกแยกกับ วิถี ชีวิตของกลุ่ ม เป้ าหมาย อีก ทังยังก่ อให้เกิ ดการพัฒนาทัก ษะการสื( อสารด้า น
สุ ขภาพให้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ(งขึนโดยเจ้าของวัฒนธรรม
เอง
จากที(กล่ าวมาในข้างต้นอาจสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้ า ง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติตอ้ งอาศัยความเชื(อมโยงของระบบสนับสนุนทัง
4 เป็ นองค์ประกอบสําคัญไม่วา่ จะเป็ นระบบการศึกษาที(เป็ นระบบหลักของการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ระบบสุ ขภาพเป็ นส่ วนหนึ(งในการส่ งเสริ มองค์ความรู ้และสร้างทางเลือกในการรับ
บริ การสุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติในลักษณะของการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่ วม
เป็ นเครื อข่ายในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชนได้อย่างแท้จริ ง ระบบสังคมและ
สิ( งแวดล้อมเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างความร่ วมมือทางสังคมหรื อเครื อขายทางสังคมที(แรงงาน
ข้ามชาติจะได้รับความสําคัญในฐานะคนในชุ มชนและเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ( งในกระบวนการจัดการ
ปั ญหาสิ( งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ของชุมชนด้วย และระบบสุ ดท้ายระบบวัฒนธรรมเป็ นระบบที(
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจะมีบทบาทอย่างยิ(งในการส่ งเสริ มสุ ขภาพภายใต้ภาษา ประเพณี
วัฒนธรรมและค่านิยมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง เพื(อให้การสื( อสารสุ ขภาพได้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในเชิ งการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพของปั จเจกชนและคนในชุ มชนต่อไป ทังนี
หากขาดระบบใดระบบหนึ( งอาจทําให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นีขาดความสมบูรณ์ และไม่อาจ
เกิดขึนก็เป็ นได้
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ภาพที( 15 แสดงการพัฒนาแนวคิ ดความรอบรู ้ ท างสุ ขภาวะสํา หรั บแรงงานข้ามชาติในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ครังนี
ข้อเสนอในการประชุมนานาชาติเรื( องการส่งเสริ มสุขภาพครังที( 7 ประเทศเคนยา
ระหว่างวันที( 26-30 ตุลาคม 2009
ระบบสุ ขภาพ

ระบบวัฒนธรรม
และสังคม

ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพ
และค่าใช้จ่าย
ความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะ

ระบบการศึกษา

ข้อเสนอในการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานชาติ
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระบบการศึกษา

ระบบสุขภาพ
Migrant
Health
Literacy

ระบบสังคมและ
สิ( งแวดล้อม

ระบบวัฒนธรรม
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1.2 การพัฒนาวัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวัตถุ ประสงค์ไว้ดงั นี “เพื(อพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้ างเสริ ม
ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้ แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ โดยกํา หนดให้ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของปั ญหาสุ ขภาพและองค์ความรู ้ในการรับมือต่อปั ญหาสุ ขภาพของตนเองและชุมชน
ผูเ้ รี ย นเกิ ดทัก ษะในการเข้า ถึ ง เข้า ใจ ประเมิ น ประยุกต์ใ ช้ขอ้ มู ล สุ ขภาพได้อย่า งมี วิจารณญาณ
(critical health literacy) อีกทังยังสามารถสื( อสารข้อมูลสุ ขภาพและสร้างทางเลือกทางสุ ขภาพที(
หลากหลายให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติได้” งานศึกษานี มุ่งพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อ
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ โดยให้นกั ศึกษามีความ
รอบรู ้ ท างสุ ขภาวะในระดับที( จะต้องเกิ ดการคิดอย่างมี วิจารณญาณและเป็ นระบบ และสามารถ
ขับเคลื(อนไปสู่ การเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและคนกลุ่มใหญ่ในชุ มชน ตามแนวคิดของ
ดอน นัทบีม (Nutbeam, t’’x) จําแนกระดับของความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะได้ว่า ระดับที( 1 จะเป็ น
เพียงระบบที(สนับสนุนการส่ งเสริ มสุ ขภาพขันพืนฐาน (functional) เช่น การทําตามแนะนําทางการ
แพทย์ได้ การอ่านฉลากยา ฯลฯ ให้เกิ ดการเปลี(ยนแปลงทางสุ ขภาพในระดับปั จเจกบุคคลเท่านัน
ระดับที( 2 ขันปฏิสัมพันธ์(communicative/ interactive) เป็ นขันที(ส่งเสริ มให้ปัจเจกบุคคลสามารถ
แสวงหาความรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง รู ้ จ ัก เลื อ กใช้ข ้อ มู ล และประยุก ต์ใ ช้ข ้อ มู ล ข่ า สารใหม่ ๆ ในการ
ปรับเปลี(ยนพฤติกรรม และนํามาประยุกต์ใช้เพื(อเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ ระดับของความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะในงานศึกษานีมุ่งเน้นก็คือ ระดับ 3 ขันวิจารณญาณ (critical) เป็ นผลมาจากการ
พัฒนาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ข องปั จเจกชนในการสนับสนุ นกิ จกรรมทางสัง คมและการเมืองอย่า งมี
ประสิ ทธิ ผลเพื(อส่ งเสริ มให้เกิ ดการเปลี(ยนแปลงสุ ขภาพที(ดีในเชิ งประชากร ขณะเดี ยวกันก็เกิ ด
ประโยชน์แก่ ปั จเจกชนเองด้วย ยิ(ง เกิ ดกิ จกรรมทางสัง คมและการเมื องมากขึ นเท่ า ไรย่อมเป็ น
ตัวกําหนดคุณภาพที(ดีของสุ ขภาพในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ( งแวดล้อม ทักษะในขันนี เน้นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที(สูงขึนสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบและ
ควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดํารงชี วิตประจําวันได้ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพระดับวิจารณญาณ
เน้นการกระทําของปั จเจกบุคคล (individual action) และการมีส่วนร่ วมผลักดันสังคมการเมืองไป
พร้อมกันจึงเป็ นการเชื(อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุ ขภาพของประชาชนทัว( ไป
ดัง นันเป้ า หมายสํา คัญ ในการเน้น ให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะในระดับ
วิจารณญาณจึงต้องอาศัยกระบวนการจัดกิ จรรมการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและการแสวงหาหนทาง
แก้ปั ญหาตามปรั ชญาคิ ดเป็ นซึ( ง จะทํา ให้ผูเ้ รี ย นได้ทดลองฝึ กฝนค้นหาข้อมู ล ความรู ้ การเข้า ถึ ง
ความรู ้ การทําความเข้าใจ การประเมินวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบสถานการณ์ที(แตกต่างกัน ประยุกต์ใช้
ข้อมูลข่าวสารทางสุ ขภาพให้สามารถลงมือปฏิบตั ิจริ งได้ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ
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สื( อสารสุ ขภาพที(ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ่ วมกันคิดและสื( อสารเพื(อมุ่งขับเคลื(อนให้เกิดการตระหนักถึงปั ญหา
สุ ขภาพ สร้างทางเลือกที(หลากหลายตามความสามารถและข้อกําจัดของแต่ละบุคคล และนําไปสู่
การเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมทางสุ ขภาพของคนในชุมชนโดยรวมได้นนั( เอง
1.3 การพัฒนาขันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติในครังนี ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ขนตอนการจั
ั
ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ าวตามแนวคิดการ
พัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบของ Patrick Boyle (1981) และกระบวนการการ
ฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) สามารถแบ่งออกเป็ น
5 ขัJนตอนหลักดังนีJ
ขันตอนที 1 เตรี ยมสํ ารวจระบบสนับสนุ นทังสี ในชุ มชน แนะนําตัว และเชื อมโยงให้
เกิดเครื อข่ ายความร่ วมมือ (Checking the Four Supportive Systems in Migrant Learning
Activities and Connecting the Learning Activity’s Local Cooperative Alliances) แม้วา่ ข้อมูล
เบืองต้นเกี( ยวกับชุมชนผูว้ ิจยั จะทราบว่าแรงงานข้ามชาติมีอยูม่ ากในชุมชนแห่ งนีแล้วก็ตาม แต่การ
วิเคราะห์ พืนที(สําหรั บการวิจยั และพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ฯ จํา เป็ นอย่างยิ(ง ที( จะต้องมี
แนวทางสําคัญดังนี ประการแรกผูว้ ิจยั ควรตรวจสอบความพร้อมของระบบสนับสนุ นทัง 4 ระบบ
ได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ( งแวดล้อมและระบบวัฒนธรรมในชุมชนว่า
พร้ อมที(จะเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สําหรับกลุ่ มแรงงานข้ามชาติ
หรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ(ง หน่ วยงานหลักอย่างกศน.ตําบล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลใน
พืนที( อสม. โรงพยาบาลอําเภอ ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองในพืนที( บุคคลเหล่านี จะต้องเห็นความสําคัญของ
การให้ความรู ้ แก่ แรงงานข้า มชาติ โดยปฏิ บ ตั ิ ต่อพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ( งของคนในชุ ม ชนในการ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเชิ งสุ ขภาพ ทังนี การดําเนิ นโครงการที(เกี( ยวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็ น
ประเด็นที(ละเอียดอ่อน บางหน่วยงานก็อาจไม่เห็นความสําคัญหรื อคิดว่ายังไม่ใช่ประเด็นเร่ งด่วนที(
ต้องรี บ จัดการ การสํารวจความพร้ อมจึ ง เป็ นขันตอนที(สํา คัญและต้องทํา เป็ นอันดับแรกนั(นเอง
นอกจากนี การสํ า รวจความพร้ อ มของผู ้เ รี ย นหรื อ นัก ศึ ก ษาแรงงานข้า มชาติ ว่ า พวกเขาเห็ น
ความสําคัญและพร้อมที(จะร่ วมมือกับชุมชนก็เป็ นสิ( งสําคัญเช่นกัน เนื(องจากในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าวเป็ นการเปิ ดช่ องทางให้นกั ศึกษาเหล่านี สามารถที(จะเป็ นตัวกลางในการสื( อสารองค์
ความรู ้ ให้แก่ ชุมชน โดยในเชิ งทฤษฎี การสํารวจความต้องการรู ้และเห็ นประโยชน์ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนันเป็ นไปตามหลักทฤษฎีการเรี ยนรู ้ผูใ้ หญ่ของ มัลคัมส์ โนลส์ (M.S. Knowles,
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1998: 64-68) ที(กล่าวว่าผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีตอ้ งมีความต้องการรู ้ในสิ( งที(เป็ นประโยชน์ต่อพวกเขา
ตอบสนองต่อความต้องการในชีวติ ของพวกเขาได้ ครู มีหน้าที(ในการสร้างกระบวนการสื บเสาะและ
ช่วยสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที(ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการค้นหาคําตอบได้ดว้ ยตนเอง ซึ( งการจัดการเรี ยนรู ้
จะต้องนําเอาประสบการณ์และภูมิหลังของผูเ้ รี ยนที(แตกต่างกันมาใช้เป็ นทุนในการแลกเปลี(ยนให้
เกิดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับปัญหาที(เกิดขึนในชีวติ ประจําวันซึ( งจะนําพาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความต้องการ
เรี ยนรู ้และเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่ วมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในครังนี นัน( เอง จากการสัมภาษณ์
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มกั จะเปิ ดรับองค์ความรู ้ ใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะองค์ความรู ้ที(จะเป็ น
ประโยชน์กบั พวกเขา นอกจากนี จากการศึกษาเรื( องราวความเจ็บป่ วยของผูเ้ รี ยนก็ยิ(งเป็ นเครื( องตอก
ยําที(ดีในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว เนื(องจากนักศึกษาส่ วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองยัง
ถู ก เลื อกปฏิ บ ตั ิ แ ละการรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพของรั ฐยัง ไม่ เ ป็ นธรรมทํา ให้ค วามต้อ งการในการหา
ทางเลือกทางสุ ขภาพให้แก่ตนเองภายใต้ขอ้ จํากัดหรื อขอบเขตต่างๆ ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้นีจึงเป็ น
ที(ตอ้ งการของผูเ้ รี ยนทําให้พวกเขาสามารถสร้างทางเลือกที(หลากหลายในการจัดการต่อปั ญหาที(
พวกเขาต้องเผชิญในชีวติ จริ งได้
วิธีการตรวจสอบถึงความเป็ นไปได้ของการเชื( อมโยงระบบทังสี( นนั มีรายละเอียดดังนี
ผูว้ ิจยั เริ( มจากการเข้าไปลงพืนที(เพื(อแนะนําตัวกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที(เกี(ยวข้องกับทุกระบบ บอก
เล่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครังนี ซึ( งจากการพัฒนาการจัดกิจกรรมในช่วงแรกผูว้ ิจยั ได้
เข้าไปประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ โดยเริ( มต้นจากการสอบถามจากครู กศน. ตําบลไชยสถาน (นาง
กนกอร อินทะชัย) การขออนุ ญาตครู เข้าไปสังเกตการณ์การเรี ยนการสอนและกิ จกรรมต่างๆ ของ
นัก ศึ ก ษา ศึ ก ษาระดับ การเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาพบว่า ปั จจุ บ นั นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ เป็ นนัก ศึ ก ษาที(
เรี ยนกศน.ตําบลไชยสถานมาตังแต่ชนประถมศึ
ั
กษา จนปั จจุบนั นักศึกษาส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเรี ยนการสอนในชันเรี ยนส่ วนใหญ่มีการฝึ กฝนให้นกั ศึกษาสื บเสาะ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ และนําเสนอ
ผลงานโดยใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) และบางช่วงจะมีการเรี ยนการสอนด้วย ETV เพื(อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสได้เข้าถึงความรู ้จากส่ วนกลางควบคู่กนั ไป
จากการศึก ษาในเบื องต้นผูว้ ิจยั พบว่า แต่ ล ะหน่ วยงานในระบบทังสี( ของชุ มชน มีก าร
ดําเนินงานที(เอือประโยชน์และเห็นความสําคัญของแรงงานข้ามชาติอยูแ่ ล้ว หากแต่ละฝ่ ายยังไม่เกิด
ความร่ วมมือในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะของการบูรณาการทุกภาคส่ วนเข้ามาทํางาน
ร่ วมกันอย่างจริ งจัง จะเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อตามภาระความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงาน
ทังนีเพื(อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของแรงงานข้ามชาติ
สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ทงในแง่
ั
ของรู ปแบบ เนื อหาสาระและข้อมูลที(จาํ เป็ นล้วนอาศัยการมี
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ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนเข้ามาร่ วมด้วยช่ วยกันคิดและดําเนิ นการไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ ม
ผูน้ าํ ชุ มชน ตัวแทนจากเทศบาลตําบลไชยสถาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ข เจ้าของหอพัก
และหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน โรงพยาบาลสารภี และ
องค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิแมพ เมื(อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯ และพบว่าแต่ละหน่วยงานให้ความสนใจและเห็นความสําคัญกับสุ ขภาพของแรงข้ามชาติ
แล้ว จึงนําไปสู่ การศึกษาขันต่อไป
ขันตอนที 2 ศึ ก ษาสภาพ บริ บท และความต้ อ งการด้ านสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติ
(Studying Condition, Context, and Health Needs of the Migrants) เมื(อทราบถึงความพร้อม
ของผูท้ ี(เกี( ยวข้องในระบบต่างๆ และสามารถร่ วมกันดําเนิ นงานจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ได้แล้ว ซึ( ง
แนวคิดที(สาํ คัญในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแรงงานข้ามชาติได้อาศัยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ซึ( ง ทิศนา แขมมณี (2550: 133-7) ได้เสนอหลักการสําคัญไว้วา่ การเรี ยนรู ้
ใดๆ ก็ยอ่ มต้องสัมพันธ์กบั เรื( องๆ นัน เป็ นการเรี ยนรู ้ที(คาํ นึ งถึงบริ บทแวดล้อมที(สัมพันธ์กบั ความ
เป็ นจริ ง เพื(อให้ผูเ้ รี ยนนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้เผชิ ญกับสภาพจริ ง ปั ญหาจริ ง จึง
เป็ นโอกาสที(ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง การเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ที(
มีความหมาย เพราะสามารถนําไปใช้ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ( งที(กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความใฝ่ รู ้ การที(ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหาและแก้ปัญหา จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะที(จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชี วิตจํานวนมาก จากหลักการดังกล่าว ก่อนที(ผูว้ ิจยั และคณะผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะจัดสภาพ
จําลองปั ญหาให้ผูเ้ รี ยนแก้ไขปั ญหาจริ งได้ในชันเรี ยนจําเป็ นอย่างยิ(งที(จะต้องทําความเข้าใจสภาพ
ปั ญหาสุ ขภาพที(เกิดขึนได้อย่างแท้จริ งเสี ยก่อน โดยวิธีการทําความเข้าใจก็คือการทําการวิจยั ข้อมูล
เบืองต้นที(เกี(ยวข้องกับบริ บทวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และสภาพปั ญหาสุ ขภาพความเจ็บไข้ได้
ป่ วยต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน ตลอดจนประสบการณ์ในการรับมือกับความเจ็บป่ วยของ
กลุ่มเป้าหมายด้วย
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมปั ญหาของแต่ ล ะหน่ วยงานทางด้า นสุ ข ภาพที( พ บทังในระดับ ชุ ม ชน
ระดับตําบล ระดับอําเภอและจังหวัด เนื( องจากว่าแรงงานข้ามชาติมิได้อยู่กนั เป็ นหลักแหล่ง มีการ
เคลื(อนย้ายไปตามไซต์งานหรื อพืนที(ต่างๆ ตามแต่นายจ้างมอบหมาย ดังนันการสอบถามถึงปั ญหา
สุ ขภาพที(เกิ ดขึ นกับแรงงานข้ามชาติจึงต้องอาศัยข้อมูลในระดับที(กว้างกว่าข้อมูลของชุ มชนโดย
ผูว้ ิจยั ได้เลือกเก็บข้อมูลความต้องการทังจาก 1) สถิติของงานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื( องของโรคภัยไข้เจ็บของแรงงานข้ามชาติที(มาจากประเทศเมียนมาร์ และเข้า
รับบริ การสุ ขภาพในโรคพยาบาลของรัฐและชุมชน 2) การสอบถามผูเ้ ชี(ยวชาญและบุคลากรทางการ
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แพทย์และสาธารณสุ ขในชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนตําบล
ไชยสถาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขในพืนที( เจ้าของหอพัก และกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในตําบล เนื(องจาก
บุคคลเหล่านีมีความใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติเป็ นอย่างดี เราพบข้อมูลสําคัญๆ เช่น ข้อมูลของการ
มีส่วนร่ วมของชาวไทใหญ่กบั การประชาคมหมู่บา้ น การเข้าไปรณรงค์แจกวัคซี นป้ องกันโรคให้แก่
กลุ่ มแรงงานจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน 3) ศึกษากรณี โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายถึงประสบการณ์ชีวติ และความเจ็บป่ วยของพวกเขา เราสามารถนํามาใช้เพื(อออกแบบ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับช่วงวัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยนได้ 4) สํารวจข้อมูลของการดูแล
สุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุ มชน การสื( อสารทางสุ ขภาพที(ใช้ ตลอดจนความต้องการเกี( ยวกับ
องค์ความรู ้ที(ชุมชนแรงงานข้ามชาติตอ้ งการ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลความต้องการจากแหล่งต่างๆ มา
ประยุก ต์ใช้ใ นการสร้ างกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที(ใช้ทกั ษะการแก้ไ ข
ปัญหาจากสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาํ ลอง ตลอดจนการประเมินตามสภาพจริ งอีกด้วย
ขันตอนที 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวางแผนการประเมิน
การเรี ยนรู้ (Co-designing Management Plan of Learning Activities and Learning
Assessment)
1. การร่ วมกันออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขันตอนการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะนัน ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ การศึกษาจากผูเ้ ชี(ยวชาญ การศึกษา
จากเอกสารต่ า งๆ ตลอดจนการนํา เอาข้อ มู ล สภาพปั ญ หาสุ ข ภาพของแรงงานข้า มชาติ เ ข้า มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั เริ( มจากการทําความเข้าใจแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ตามแนวทางของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ได้จาํ แนกทักษะของการเป็ นผูม้ ีความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะไว้ในหนังสื อชือ แนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครั วด้ วยพลังเครื อข่ ายการศึ กษา โดยเสนอให้ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ เกิ ดทักษะทัJง 5 ได้แก่ การ
เข้าถึง (Access: Ac) การเข้าใจ (Understanding: Un) การประเมิน (Assessment: As) การใช้ความรู ้
(Utilization: Ut) และการสื อสาร (Communication: Co) และนํามาพัฒนาเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้และ
วางเป้าหมายให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีทกั ษะอยูใ่ นขันวิจารณญาณตามเกณฑ์การพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะของ Don Nutbeam (2008) ซึ( งถือว่าเป็ นเกณฑ์ขนสู
ั งที(ผูเ้ รี ยนสามารถจะดําเนินกิจกรรมในทุก
หน่วยการเรี ยนรู ้อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Health Literacy)
ด้า นแนวคิ ดกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาปรั ช ญาคิดเป็ น (โกวิท
วรพิพฒั น์, 2517) ซึ( งเป็ นปรัชญาหลักของการจัดการเรี ยนรู ้ของสํานักงานการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ที(มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการสํารวจปั ญหา หาสาเหตุ รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญหาด้วยข้อมู ล ตนเอง พิจารณาจุ ดแข็ง จุดอ่ อนของตนเอง ก่ อนตัดสิ นใจ
ข้อมูลสังคมและสิ( งแวดล้อมเพื(อเป็ นการนึ กถึ งผูอ้ ื(น ชุ มชน และสิ( งแวดล้อมสังคมส่ วนรวม และ
ข้อมูลวิชาการเป็ นการนําศาสตร์ต่างๆ หรื อองค์ความรู ้ที(ได้ศึกษามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจเพื(อให้
ได้คาํ ตอบหรื อทางเลือกที(ดีที(สุดในการดํารงชีวิต เมื(อได้สาเหตุของปั ญหาแล้ว ผูเ้ รี ยนต้องวิเคราะห์
ข้อมูลเพื(อแก้ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง 3 ด้าน คือข้อมูลด้านตนเอง ด้านสังคม และด้าน
วิชาการ เพื(อหาทางเลื อกในการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจใช้ทางเลื อกใดทางเลื อกหนึ( งในการ
แก้ไขปั ญหา เมื(อได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วจึงตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจนี จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
เมื(อตัดสิ นใจเลือกทางใดแล้วต้องยอมรับว่าเป็ นทางเลือกที(ดีที(สุดในข้อมูลที(มีในขณะนัน การลงมือ
แก้ปัญหาในขันนี เป็ นการดําเนิ นการแก้ปัญหาและประเมินผลไปพร้อมกัน ถ้าผลเป็ นที(พอใจและ
เกิ ดความสุ ข เรี ยกว่า“คิดเป็ น” แต่ถา้ ผลออกมาไม่เป็ นไปตามที(คิดไว้ซ( ึ งไม่เป็ นที(พอใจ จะต้อง
เริ( ม ต้น กระบวนการคิ ด แก้ปั ญ หาใหม่ สอดคล้อ งกับ การเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง ซึ( งผู ว้ ิจ ัย ได้รั บ
คําแนะนําจากผูเ้ ชี(ยวชาญ (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2558) ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนคิด
เป็ นทําเป็ นแก้ปัญหาเป็ นในโลกแห่ งความเป็ นจริ งได้ ผูเ้ รี ยนจะได้ใช้วิธีการสื บสอบ คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยกระบวนการเป็ นยุทธศาสตร์ ในการคิดอย่างเป็ น
ระบบ และมีเป้าหมายที(แสดงความสําเร็ จของการทํางาน และผูเ้ รี ยนสามารถนําสิ( งที(ได้เรี ยนรู ้ไปใช้
ปฏิบตั ิในชีวิตจริ งได้ (ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554: 9) แนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ ปรัชญาคิดเป็ น
และการเรี ยนรู ้ และการประเมินตามสภาพจริ งจึงเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาในครังนี ที(เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูค้ ิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื(อง
ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมซึ( งเป็ นทรัพยากรหนึ( งในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครังนี
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามและวางแผนกับครู กศน. ตําบลไชยสถานถึงช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ( งในการ
ดําเนินกิจกรรมสอนเสริ มความรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยนในชันมัธยมศึกษาตอนต้นซึ( งเอยูใ่ นรายวิชาสุ ขศึกษา
ซึ( งมีการกําหนดแผนการดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้าชาติในทุกวันอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม- สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เป็ นเวลาทังสิ น
มากกว่า 16 ชัว( โมง
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในขันตอนการศึกษาสภาพบริ บทและ
ความต้องการทางสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชนนี เป็ นไปตามที( บุญเลียง ทุมทอง (2556) ได้
กล่าวถึงกระบวนการร่ างรู ปแบบไว้วา่ จะต้องมีวธิ ีการดังนี 1) การศึกษาข้อมูลพืนฐานเป็ นการศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวิจยั ที( เกี( ยวข้องตลอดจนการศึ ก ษาข้อมู ลที( เกี( ย วกับ สภาพ
ปั จจุบนั หรื อปั ญหาจากเอกสาร ผลการวิจยั ต่างๆ หรื อการสังเกต การสอบถามผูท้ ี(เกี(ยวข้อง และ 2)
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การกําหนดหลักการ เป้ าหมายและองค์ป ระกอบอื(นๆ ของรู ป แบบในการสอนให้ส อดคล้องกับ
ข้อมูลพืนฐานและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบระเบียบ การกําหนดเป้ าหมายของรู ปแบบการสอนจะ
ช่ วยให้ผูส้ อนสามารถเลือกรู ปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเพื(อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลสู งสุ ด ซึ( งในขันตอนนี ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและข้อมูลที(ได้จากการศึกษาข้อมูลพืนฐานทังเชิ งปริ มาณและคุณภาพได้แก่ ข้อมูลจากการ
สํารวจแบบสอบถาม ข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลจากผูเ้ ชี(ยวชาญ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และผูเ้ รี ยนมาปรับใช้ในการออกแบบแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ 3) การกําหนดแนวทางในการนํา
รู ปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี(ยวกับวิธีการละเงื(อนไขต่างๆ เช่ น ใช้กบั ผูเ้ รี ยน
กลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มย่อย ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมงานหรื อสภาพการเรี ยนการสอนอย่างไร เพื(อให้การใช้
รู ปแบบการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ( งการออกแบบรายละเอียดดังกล่าวเพื(อให้การจัด
กิ จกรรมกรเรี ย นรู ้ นีเกิ ดความชัดเจน และสามารถดํา เนิ นการในทิ ศทางที(เป็ นเอกภาพ ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมซึ(งแบ่งออกเป็ น 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี
หน่ ว ยการเรี ยนรู้ ที 1 เรื องการเข้ า ถึงองค์ ค วามรู้ และบริ ก ารทางสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ได้วาง
มาตรฐานการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ครังนี ภายใต้การศึกษาเอกสารด้านแนวคิดสิ ทธิ มนุษยชน ที(ว่า
สิ ทธิมนุษยชนเป็ นสิ ทธิขนพื
ั นฐานที(มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศกั ดิ•ศรี ความเป็ น
มนุษย์และสิ ทธิเพื(อดํารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ•ศรี โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรื( องเชื อชาติ สี ผิว เพศ
อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุ ขภาพ รวมทังความเชื(อทางการเมือง หรื อความเชื( อ
อื(นๆ ที(ขึนกับพืนฐานทางสังคม สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ( งที(ไม่สามารถถ่ายทอดหรื อโอนให้แก่ผูอ้ ื(นได้
(ชะวัชชัย ภาติณธุ , tuvx: t‘) จากการศึกษาแนวคิดด้านสิ ทธิ มนุษยชนนันจะเห็นได้วา่ แรงงานข้าม
ชาติเองก็ยอ่ มต้องได้รับสิ ทธิ ในการคุม้ ครองจากรัฐในฐานะที(เป็ นมนุ ษย์คนหนึ(งในสังคม จึงได้ให้
สิ ทธิ แก่แรงงานข้ามชาติในการทํากิ จกรรมต่างๆ ภายในประเทศไทยภายใต้ขอบเขตที(รัฐกําหนด
เช่น สิ ทธิ ในการรับการบริ การสุ ขภาพ สิ ทธิ การศึกษา สิ ทธิ ในการเดินทาง การทําใบขับขี( สิ ทธิ ใน
การทํางาน สิ ทธิ ในการคุม้ ครองด้านความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ สิ ทธิ พืนฐานเหล่านี จะเป็ น
ตัวกําหนดว่าแรงงานชาติที(เข้ามาทํางานในประเทศไทยทําอะไรได้หรื อไม่ได้บา้ ง คนที(เข้าไม่ถึง
สิ ทธิ ก็ยอ่ มต้องเสี ยโอกาสในการรับการคุม้ ครองจากรัฐเช่นเดียวกัน และการไม่ได้รับการคุม้ ครอง
หรื อเข้าไม่ถึงสิ ทธิ• ก็ได้นาํ ปั ญหาอื(นๆ ตามมา จากการศึกษาเอกสารของโครงการฟ้ ามิตรหรื อในชื(อ
โครงการที(ส่งเสริ มป้องกันเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย เพื(อป้ องกันเชื อเอชไอวีและการ
ดูแลรักษาผูต้ ิดเชื อแรงงานข้ามชาติ (พร้อมบุญ พานิชภักดิ•, ต้องพิศ ภิญโญสิ นวัฒน์ และพวงเพชร
สุ รัติเจริ ญสุ ข, tuuv) พบว่าปั จจัยที(เป็ นอุปสรรคในการทํางานด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ปัจจัยหนึ(งก็คือการที(แรงงานข้ามชาติที(มาจากประเทศต้นทางที(ไม่ได้สร้างความตระหนักเรื( องสิ ทธิ

223
เมื(อแรงงานเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายยิ(งสร้างความรู ้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ เพราะเสมือนว่า
ตนเองมีคดีติดตัวเรื( องการหลบหนีเข้าประเทศ ดังนันทังแรงงานข้ามชาติหรื อแม้กระทัง( คนไทยส่ วน
ใหญ่ก็จะรู ้ สึกว่าสิ ทธิ ด้านอื(นๆ ของตนเองถู กลิ ดรอนไปด้วย แรงงานจึงถูกเอาเปรี ยบด้านค่าแรง
หรื อสภาพการทํางาน แรงงานหญิงหลายคนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน หรื อถูกทําร้ายร่ างกาย
โดยไม่ทราบสิ ทธิ ไม่ทราบกฎหมาย และไม่ทราบว่าจะให้ใครช่วยแนะนํา (พร้อมบุญ พานิชภักดิ•,
ต้องพิศ ภิญโญสิ นวัฒน์ และพวงเพชร สุ รัติเจริ ญสุ ข, 2554: 121-122)
ดังนัน ก่อนที(ผูเ้ รี ยนจะเข้าถึงองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพหรื อการบริ การใดๆ ผูเ้ รี ยนซึ( งในอีก
สถานภาพหนึ(งคือแรงงานข้ามชาติจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ หน้าที( และขอบเขต
ของตนเองอย่างไร หากไม่มีสิทธิ• หรื อเข้าไม่ถึงสิ ทธิ• มีทางเลือกอื(นเพื(อนําไปสู่ การมีสุขภาพที(ดีได้
โดยวิธีใดบ้าง จากนันกิ จกรรมจึงชวนให้ผูเ้ รี ยนได้สํารวจการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งบริ การ
ทางสุ ขภาพที(พวกเขาจะเข้าถึงได้ภายใต้เงื(อนไขที(แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
ในขันนําของกิจกรรมการเรี ยนรู ้หน่วยที( 1 นี จากการที(ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแบบสอบถามพบว่า
แรงงานข้ามชาติในชุมชนร้อยละ ‘’.v’ มีหลักฐานการเข้าประเทศมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่
ไม่มีสิทธิ ในการประกันสุ ขภาพถึงร้ อยละ u‘.’y โดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะรับบริ การทาง
การแพทย์ดว้ ยการซือยารับประทานเองร้อยละ vw.xy และเข้ารับการรักษาในคลินิกเอกร้อยละ t{.{x
และจากการสัมภาษณ์กรณี ศึกษาซึ( งเป็ นนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ พบว่าสาเหตุที(พวกเขาไม่เข้ารับ
บริ การทางการแพทย์เพราะมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขาที(ตอ้ งหยุดงานบ่อยๆ
และพวกเขารู ้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบตั ิเมื(อเข้ารับบริ การกับหน่วยงานของรัฐ
ในขันนํานี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เอาวิดีโอข่าวที(เกี(ยวข้องกับการเข้าไม่ถึงสิ ทธิของแรงงานคุย้ ขยะซึ( ง
เป็ นแรงงานนอกระบบของไทยมาให้นกั ศึกษาวิเคราะห์วา่ ทําไมคนเหล่านี ถึงไม่เข้าถึงสิ ทธิ ดา้ นการ
รับบริ การทางสุ ขภาพ แม้วา่ เขาจะอยูใ่ นบ้านเกิดของเขาก็ตาม และนํามาสู่ ความสนใจของผูเ้ รี ยนเข้า
สู่ คาํ ถามที(วา่ ย้อนกลับมาที(ตนเองนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจสิ ทธิ และหน้าที(ของตนเองมากน้อย
แค่ไหน เพื(อเกริ( นนําและสร้างบรรยากาศให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าถึงองค์
ด้านสิ ทธิ• หน้าที( และขอบเขตของตนเอง ต่อไป
ขันการสร้ า งประสบการณ์ ในขันตอนนี เป็ นการสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ผูเ้ รี ยนทดลอง
ทบทวนตนเองว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใด มีสิทธิ อะไรบ้าง เข้าถึงสิ ทธิ การรับบริ การสุ ขภาพใน
ลักษณะใด และสิ ทธิ เหล่านันมีสิทธิ ประโยชน์ใดบ้าง และนักศึกษาทราบถึงแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่ง
บริ การสุ ขภาพแหล่งใดบ้าง ในกรณี ที(นกั ศึกษาเข้าไม่ถึงสิ ทธิ• จะมีทางเลือกในการเข้าถึงองค์ความรู ้
และการบริ การจากแหล่งเรี ยนรู ้ใด
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ขันการแลกเปลี(ยนประสบการณ์ ในขันนี ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษารวมตัวกันเพื(อแลกเปลี(ยน
กันว่าแต่ละคนมีอาชีพใด มีสิทธิ ใดบ้าง มีสิทธิ ทางสุ ขภาพใด และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางสุ ขภาพ
ในด้านใดบ้าง
ขันการประมวลความคิดรวบยอด ให้นกั ศึกษาทําMind Mapping เพื(อจะนํามาใช้ในการ
อธิ บายหรื อนําเสนอหน้าชัน เพื(อฝึ กให้ผูเ้ รี ยนประมวลความคิดรวบยอด และนําเสนอความคิดที(ได้
จากการแลกเปลี(ยนมานําเสนอได้ ในขันนีวิทยากรผูเ้ ชี(ยวชาญด้านสิ ทธิ•จะให้ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ และไข
ข้อข้องใจของผูเ้ รี ยนที(มีต่อสิ ทธิของตนเองและประเด็นอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง
ขันการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และระดมสมอง เมื( อนักศึ กษาทราบถึ ง สิ ท ธิ• แล้วและได้
ทบทวนแหล่งเรี ยนรู ้ที(ตนเองได้รับ ให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่มช่ วยกันระบุแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งรับ
บริ การสุ ขภาพที(ตนเองคิดว่าสามารถเข้าถึงได้ในชุมชนและนอกชุมชน ระบุประเภทของความรู ้และ
บริ การที(ได้รับ และระบุถึงวิธีการเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การเหล่านัน เพื(อให้พวกเขาเกิดการระดม
สมองเพื(อหาคําตอบให้ได้มากที(สุด
ขันนําเสนอแลกเปลี( ย นความรู ้ กบั ผูอ้ ื(น นัก ศึกษาแต่ละกลุ่ มส่ งตัวแทนออกมานําเสนอ
เพื(อให้เกิดการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้เกี(ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้และบริ การใหม่ๆ
ขันการวิเคราะห์เพื(อประยุกต์ใช้ ให้วิทยากรนําผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบคําตอบของแต่ละกลุ่ม
ว่ามีความเหมือนหรื อความต่างอย่างไร แหล่งเรี ยนรู ้เดียวกันมีการเข้าถึงต่างกันหรื อไม่ แหล่งเรี ยนรู ้
และรับบริ การที(นกั ศึกษายังไม่เข้าถึงคืออะไร
ในการประเมินการเรี ยนรู ้ผูว้ ิจยั ได้ใช้การประเมินผลงาน การประเมินด้วยแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน และการเขียนสมุดสะท้อนความต้องการ ความคาดหวัง สิ( งที(ได้จากกิจกรรม ทัง
ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังทํากิจกรรมในหน่วยการเรี ยนรู ้ที( 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 2 การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ ด้านสุ ภาพ เมื(อผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู ้ และการบริ การทางด้านสุ ขภาพภายใต้ขอ้ จํากัดของตนเองแล้ว ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ นี
ผูว้ ิจยั วางมาตรฐานการเรี ยนรู ้โดยคาดหวังให้ผูเ้ รี ยนสามารถทําความเข้าใจเนื อหาสาระของข้อมูล
ข่าวสารที(ได้รับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ตนเองและสามารถสื บค้นข้อมูลเพิ(มเติมโดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรี ยนรู ้ที( 2 ดังนี
ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน ในขันนี เป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความตระหนักของการทําความ
เข้าใจสารที(สื(อออกมา โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิดีโอที(มีภาพการรณรงค์เรื( อง “คุณลุงสุ เทพ ป่ วยเป็ นมะเร็ ง
กล่องเสี ยง ทังๆ ที(ไม่ได้สูบบุหรี( ” ความยาว0.46 นาที เป็ นเรื( องราวของผูป้ ่ วยมะเร็ งกล่องเสี ยงซึ( ง
ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี( มือสอง ซึ(งจากความเห็นของผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลไชยสถาน (สุ พจน์ ไชยจินดา, 2559) แสดงความเห็นถึงปั ญหาหรื อผลกระทบที(เกิดขึนมาจาก
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บุหรี( สุ ราและการตังครรภ์เมื(อยังไม่พร้อม เป็ นประเด็นที(ผเู ้ รี ยนควรได้รับคําแนะนํา เพื(อป้ องกันการ
เกิดโรคเรื อรังและปัญหาสุ ขภาพอื(นๆ ตามมาในอนาคต ซึ(งจากที(ผวู ้ จิ ยั เข้าไปคลุกคลีสังเกตการณ์กบั
กลุ่มนักศึกษาพบว่านักศึกษาชายมากกว่าครึ( งนิ ยมสู บบุหรี( เพื(อผ่อนคลายในเวลาพักหรื อหลังเลิ ก
เรี ยนเป็ นประจํา ผูว้ ิจยั จึงได้เสริ มประเด็นนี มาในกิ จกรรม นอกจากนี จะให้ความรู ้เรื( องผลกระทบ
และพิษภัยของบุ หรี( แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้วิดีโอนี เพื(อนํานักศึ กษาเข้าสู่ การทํา ความเข้าใจเนื อหาของ
บทเรี ยน เรื( องการทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพด้วย โดยออกแบบให้การเปิ ดวิดีโอครังแรก
ไม่มีเสี ยง ให้นกั ศึกษาเห็นเพียงภาพและให้นกั ศึกษาสะท้อนความคิดว่า เรื( องที(นาํ เสนอเขาต้อการ
สื( ออะไร นักศึกษารู ้สึกอย่างไรเมื(อชมวิดีโอนี เมื(อนักศึกษาบางส่ วนได้สะท้อนความคิด วิทยากรเปิ ด
เสี ยงของผูป้ ่ วยมะเร็ ง กล่ องเสี ยงและให้นัก ศึกษาลองสะท้อนว่าความรู ้ สึ กของตนเองเปลี( ยนไป
หรื อไม่ เมื( อ ได้ยินเสี ย งของผูป้ ่ วยคนนี และนํา สรุ ป ว่า เมื( อ เรารั บ สารไม่ ค รบถ้วนรอบคอบหรื อ
บิดเบือนไปก็ยอ่ มส่ งผลต่อความเข้าใจของผูร้ ับสารด้วย แนวทางที(ดีในการทําความเข้าใจสารหรื อ
ข้อมูลทางสุ ขภาพที(ดีควรเป็ นอย่างไร ให้นกั ศึกษาแลกเปลี(ยนและนําเข้าสู่ บทเรี ยน
ขันการทําความเข้าใจข้อมูลข่าวสารทางสุ ขภาพ ให้ผูเ้ รี ยนอ่านบทความซึ( งผูว้ ิจยั ได้ให้
นักศึกษาเป็ นผูเ้ ลือกบทความจากใบกิ จกรรมที( 2 เรื( อง ตีความให้แตก แลกเปลี( ยนให้เข้าใจ ให้
นักศึกษาจับกลุ่มออกเป็ น 3-4 กลุ่ม เลือกบทความกลุ่มละ 1 บทความ ให้นกั ศึกษาอ่านบทความที(
ตนเองเลือกอย่างละเอียดภายในเวลา 10 นาที แต่ละบทความที(เลือกมามี 4 บทความหลัก ดังนี
1. เรื( องอันตรายที(แฝงมากับกล่องโฟมและถุงพลาสติก ซึ( งได้จากข้อมูลที(ผูว้ ิจยั ได้เข้าไป
สัมภาษณ์ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดนันทารามที(พบว่าพฤติกรรมของผูป้ กครองแรงงานข้ามชาติมี
ลักษณะเร่ งรี บและไม่มีทางเลือกในการบริ โภคมากนัก ผูว้ จิ ยั จึงได้สอดแทรกอันตรายของกล่องโฟม
และถุงพลาสติกเพื(อให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงปั ญหาสุ ขภาพและภัยใกล้ตวั ที(อาจเกิดขึนกับตนเองจาก
การบริ โภคอาหารที(บรรจุกล่องโฟมและถุงพลาสติกตลอดจนหาทางเลือกในการหลีกเลี(ยงการบรรจุ
อาหารที(สอดคล้องกับวีถีชีวติ ของนักศึกษาเอง
2. เรื( อง 6 ยากับ 3 วัย อันตรายที(คุณต้องรู ้ เป็ นบทความที(สื(อถึงอันตรายจากยาซึ( งจาก
การศึกษาแบบสอบถามพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในชุ มชนซื อยารับประทานเองถึงร้อยละ
vw.xy การตระหนักถึงโทษของยาแต่ละชนิ ดในแต่ละช่ วงวัยจึงเป็ นเรื( องที(ผูเ้ รี ยนจะต้องทําความ
เข้าใจและเท่าทันต่อพิษภัยของยาที(เป็ นอันตรายต่อตนเองไม่หลงเชื( อคําโฆษณาที(มกั จะจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนใช้ยาโดยไม่จาํ เป็ น
3. เรื( อง ช้อนกลางป้องกันโรคได้จริ งหรื อ จากการศึกษาแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติใน
ชุมชนยังพบว่าแรงงานข้ามชาติในชุมชนรับประทานอาหารร่ วมกับผูอ้ ื(นโดยใช้ชอ้ นกลางในระดับ
น้อย ในบทความนี จึงได้สอดแทรกความรู ้เรื( องการติดโรคที(มาจากการไม่ใช้ช้อนกลาง วิธีการขอ
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ช้อนกลางเมื(อร่ วมรับประทานอาหารกับผูอ้ ื(นโดยทําไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื(นรู ้สึกว่าถูกรังเกียจหรื อไม่ไว้วางใจ
การเลือกช้อนกลางที(ปลอดภัยทําอย่างไร และความรู ้เสริ มเรื( องของการกินร้อน ช้อนกลางและการ
ล้างมือ
4. เรื( อง มีแฟนคนเดียวก็ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ จากการที(ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลเบืองต้น
จากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ พบโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที(เกิ ดขึนกับแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาร์ ไม่ว่าจะเป็ นโรคหนองในแท้ โรคหนอง
ในเทียม โรคหู ดที(อวัยวะเพศ โรคเริ มที(อวัยวะเพศ โรคแผลริ มอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อื(นๆ บทความนีได้นาํ เสนอโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ( งเป็ นการสร้างความเข้าใจว่าการติดต่อของ
โรคไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูท้ ี(มีคู่นอนหลายคน การมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็สามารถจะติดโรคเหล่านีได้
ขันแลกเปลี( ย นเรี ยนรู ้ ตีค วามทําความเข้าใจบทความ การดึ งสาระสําคัญของบทความ
สุ ขภาพ และค้นคว้าข้อมูลเพิ(มเติมเมื(อมีประเด็นที(ไม่เข้าใจได้ วิทยากรจะเปิ ดโอกาสให้จบั กลุ่มกัน
อภิปรายระดมสมองเพื(อตอบคําถามด้วยกระดาษชาร์ ท บทความนี ต้องการสื( อถึงปั ญหาทางสุ ขภาพ
เรื( องอะไร สาเหตุของปั ญหาเกิดขึนจากอะไร วิธีการแก้ไขปั ญหาหรื อแนวทางป้ องกันในเรื( องนี คือ
อะไร ท่านคิดว่าจะนําสาระสําคัญที(ได้จากบทความไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันอย่างไร เมื(อได้
คําตอบแล้ว วิทยากรตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ และเพิ(มเติมในประเด็นที(นกั ศึกษายังขาด
หาย เพื(อนําไปใช้ในกิจกรรมช่วงต่อไป
ขันการสรุ ปความคิดรวบยอดและวางแผนนําเสนอ วิทยากรให้ผูเ้ รี ยนนําเอาเรื( องเล่ าที(
ตนเองตีความ มาเล่าเรื( องใหม่ในแบบฉบับของตนเอง เช่ น การเล่าเป็ นนิ ทาน แสดงบทบาทสมมุติ
หรื อวิธี การนําเสนอใดๆ ที(นัก ศึก ษาเห็ นว่า สนุ ก มีค วามคิดสร้ างสรรค์และเพื(อนร่ วมห้องจะได้
ประโยชน์และตระหนักถึงปัญหาที(ตนเองได้ศึกษามา
ขันการนําเสนอให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการสื( อสารการนําเสนอหน้าชันเรี ยน เกิดความ
กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีเวทีแลกเปลี(ยนแสดงความคิดเห็ นระหว่างกัน และวิทยากรมีหน้าที(
เสริ มในประเด็นที(นกั ศึกษายังเสนอไม่ครบถ้วน และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ซกั ถามในขันตอนนี
ด้วย
ขันประเมิ นการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้แ บบทดสอบก่ อนและหลัง เรี ย น ตรวจผลงานการ
ตีความและตอบคําถามจากใบกิจกรรมที( 2 การประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนจากเรื( องที(เล่าว่าสามารถ
นําเสนอเนื อหาได้ครบถ้วนถู กต้อง สนุ กสนาน มีความคิดสร้ างสรรค์และเกิ ดประโยชน์แก่ ผูอ้ ื(น
หรื อไม่
หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 3 การประเมินองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ กิ จกรรมนี มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ย น
สามารถสื บ ค้นข้อมูล วิเคราะห์ข ้อมูลข่าวสารทางสุ ขภาพ สร้ างทางเลื อก และตัดสิ นใจเลื อกใช้
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ข้อมูลข่าวสารทางสุ ขภาพได้อย่างมีวิจารณญาณ ซึ( งเป็ นการนําปรัชญาคิดเป็ น (โกวิท วรพิพฒั น์,
2516) และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (M.S. Knowles, 1998: 64-68) มาประยุกต์ใช้ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ค้น คว้า หาความรู ้ คิ ด วิเ คราะห์ ประเมิ น สร้ า งทางเลื อ ก และตัด สิ น ใจเหมาะสมกับ ตนเอง มี
รายละเอียดในการวางแผนกิจกรรมดังนี
ในขันเตรี ยมผูเ้ รี ยนหรื อสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการเล่นเกมข่าวลือ โดยเนื อหาที(
สอดแทรกในครังนีเป็ นเรื( องของพิษภัยที(เกิดขึนจากการกินยาชุดซึ( งเป็ นการสร้างความตระหนักถึง
การซือยารับประทานเองที(พบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าสู่ บทเรี ยนต่อไป
ขันจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มและเลือกความเชื(อที(ตนเองสนใจ กลุ่มละ 1
ข้อความเป็ นข้อความสันๆ ดังนี
ความเชื(อที( 1 เรื( องของผูป้ ่ วยเอชไอวีอยากมีลูก ซึ( งจาการศึกษาจากข้อมูลของกลุ่มงานเวช
ปฏิบตั ิครอบครัวและชุ มชนพบมีการเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมไปถึงข้อมูลของมูลนิ ธิ
แมพ พบว่าในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 มีผูป้ ่ วยแรงงานข้ามชาติที(ติดเชื อเอชไอวีที(ได้รับความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิในเขตตําบลไชยสถาน 2 คน ซึ( งเป็ นการตอกยําว่าปั ญหาเอชไอวีไม่ได้เป็ นเรื( อง
ไกลตัวสําหรับแรงงานข้ามชาติในชุมชนอีกต่อไป โดยเรื( องของติดเชือที(อยากมีลูกนัน ผูว้ ิจยั ได้ตงั
หัวข้อให้มีความสลับซับซ้อนและมีมิติของคําตอบที(ลุ่มลึก เพื(อให้ผูเ้ รี ยนค่อยๆ หาคําตอบทีละชัน
เช่ น ผูป้ ่ วยเอชไอวีคื ออะไร แพร่ เชื อและติดต่อกันอย่างไร ป้ องกันการติดต่ ออย่างไร การรั กษา
อย่างไร มีครอบครัวได้หรื อไม่ และนําไปสู่ คาํ ตอบว่ามีลูกได้หรื อไม่จะเป็ นเงื(อนไขสุ ดท้ายที(ผูเ้ รี ยน
จะเข้าไปค้นหาคําตอบ
ความเชื( อที( 2 เรื( องของผูป้ ่ วยวัณโรคสามารถไปเที(ยวในสถานที(ที(มีคนเยอะได้หรื อไม่
หลังการรักษาครบ 6 เดือน ซึ( งจากการศึกษาจากงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุ มชน โรงพยาบาล
สารภี (อมริ นทร์ หน่อไชยวงศ์, 2558) ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลใกล้เคียง (ธนูพร
เพ็ญ แก้วกันทะ, 2558) และข้อมูลจากงานระบาดวิทยา กลุ่มงานโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผปู ้ ่ วยติดเชือจากวัณโรคปอดและวัณโรคที(อวัยวะอื(นๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ( ง
ข้อมูลจากมูลนิธิแมพได้เผยว่ามีแรงงานข้ามชาติในตําบลไชยสถานจํานวน 2 คนที(ป่วยเป็ นวัณโรค
การเรี ยนรู ้ในประเด็นนีจึงไม่ใช่เรื( องไกลตัวสําหรับแรงงานข้ามชาติในชุมชน ในโอกาสนีผูว้ ิจยั จึง
ได้สอดแทรกการสร้างความตระหนักถึงโรคเหล่านี เพื(อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนในการค้นหาข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับวัณโรคได้ดว้ ยตนเอง
ความเชื( อที( 3 เรื( อง การฉี ดสารกลูตา้ ไธโอนในกลุ่มวัยรุ่ นเพื(อเพิ(มความขาวเร่ งด่วน ใน
ประเด็นนีผูว้ จิ ยั สังเกตว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติซ( ึ งเป็ นกลุ่มนักศึกษาหญิงให้ความสนใจกับเรื( อง
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ความสวยความงามจะได้ทราบถึงพิษภัยของการโฆษณาชวนเชื(อที(ไม่ได้บอกถึงผลกระทบหรื อโรค
ที(อาจไม่ได้เกิดขึนในทันที แต่อาจได้รับผลกระทบจากการรับสารอันตรายเข้าไปในระยะเวลานาน
ความเชื( อที( 4 เรื( อง การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันขณะมีประจําเดื อน จากข้อมูลของ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถานและตําบลใกล้เคียงพบข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติมีบุตร
มาก ย่อมส่ งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที(เกิดขึนจากความไม่พร้อมด้วยเช่นกัน ผูว้ ิจยั ได้
สอดแทรกเนือหาของการคุมกําเนิดด้วยวิธีการที(หลากหลายเพื(อให้ผูเ้ รี ยนสามารถสื บเสาะทางเลือก
ที(เหมาะสมกับตนเองและการป้องกันตนเองขณะมีเพศสัมพันธ์เพื(อลดความเสี( ยงต่างๆ อีกด้วย
ขันการระดมสมอง มีการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ คว้าข้อมูลเพื(อสื บหาข้อเท็จจริ งด้วย
เหตุผล หาทางเลือกและประเมินทางเลือกเพื(อตัดสิ นใจให้เหมาะสมกับตนเอง โดยนักศึกษาช่วยกัน
ระดมสมองเพื(อค้นหาความจริ งต่อเรื( องราวความเชื( อเหล่านี โดยอาศัยแนวทางดังนี นักศึกษารู ้สึก
อย่า งไรต่ อความเชื( อนี เมื( อค้นหาเหตุ ผลและข้อเท็จจริ ง ด้วยตนเองแล้ว ความเชื( อเหล่ า นี เชื( อได้
หรื อไม่ เพราะเหตุใดความเชื(อเหล่านีถึงเชื(อได้หรื อไม่ได้ พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางเลือกสําหรับ
เรื( องนี ว่ามีแหล่งใดบ้าง และหากนักศึกษาตกอยู่ในสถานการณ์ดงั กล่าวจะตัดสิ นใจเลือกแนวทาง
ให้แก่ตนเองอย่างไร
ขันนํา เสนอแลกเปลี( ยนเรี ย นรู ้ การประเมิ นองค์ความรู ้ ทางสุ ข ภาพของแต่ล ะกลุ่ มและ
วิทยากรนําสรุ ป วิทยากรให้นกั ศึกษาออกมานําเสนอทางเลือกของตนเอง และนําเสนอที(มาที(ไปของ
เบืองหลังการตัดสิ นใจนัน โดยมีวทิ ยากรให้ขอ้ มูลเสริ มเกี(ยวกับโรคและความเชื(อต่างๆ ให้ครบถ้วน
ขันประเมินการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบทอดสอบก่อนและหลังเรี ยน การประเมินผลงานของ
ผูเ้ รี ยนจากใบกิจกรรมที( 3และประเมินผลงานที(นาํ เสนอ
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 การประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ ในหน่วยนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
จําลองสถานการณ์จริ ง ตามหลักการของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (ทิศนา แขมมณี , 2550:
133-137) เพื(อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิเรี ยนรู ้และหาทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพซึ( งอาจเกิ ด
ขึนกับตนเองได้ในอนาคต โดยกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่ า วสาร และสารสนเทศเพื(อค้นหาความรู ้ ใ นการรั บ มื อกับ ปั ญหาสุ ข ภาพที( อาจเกิ ดขึ นได้อย่า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับข้อจํากัดที(มี มีขนตอนการออกแบบกิ
ั
จกรรมไว้ดงั นี
ขันนําและสร้ า งแรงจูง ใจให้แก่ ผูเ้ รี ยน โดยวิธีก ารเล่ นเกมแลกนําซึ( งนําเสนอเรื( องการ
แพร่ กระจายของโรคติดต่อต่างๆ เช่น เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ( งเชื อโรคเป็ นสิ( งที(
มองไม่เห็นและแพร่ กระจายไปสู่ ทุกคนได้ หากเราประมาทและไม่ป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์กนั
เพียงครังเดียว การไอจามใส่ กนั หรื อการสัมผัสสิ( งของต่างๆ ที(มีเชื อโรคก็ย่อมทําให้เรารับเชือโรค
และติ ดโรคได้ใ นที( สุ ด โดยกิ จกรรมนี ได้รับ คํา แนะนํา จากงานเวชปฏิ บ ตั ิ ค รอบครั วและชุ ม ชน
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โรงพยาบาลสารภีให้นาํ มาใช้เพื(อสร้างความตระหนักต่อปั ญหาของโรคต่างๆ และนําเข้าสู่ บทเรี ยน
เรื( องการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ต่อไป
ขันการสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้เชื(อมโยงการติดเชื อโรคจากขันนําและจําลอง
สถานการณ์วา่ ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับเชือเป็ นผูป้ ่ วยที(มีอาการของโรคต่างๆ แต่ยงั ไม่ทราบว่าตนเองเป็ น
โรคใด เมื(อได้อาการมาแล้วผูเ้ รี ยนจะต้องหาเพื(อนที(มีอาการเดี ยวกับตนเพื(อร่ วมชะตากรรมและ
ร่ วมกันแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้
ขันการสื บ ค้นข้อมู ล ให้ผูเ้ รี ย นหาทางเลื อกให้แก่ ตนเอง และตัดสิ นใจใช้ท างเลื อกที(
เหมาะสมกับตนเอง โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องตอบคําถามว่า ก่อนพบแพทย์จะต้องเตรี ยมตัว
อย่างไร จากนันให้ผูเ้ รี ยนเข้าพบแพทย์จาํ ลองโดยใช้เวลาไม่นานหรื อไม่เกิ น 3 นาที เพื(อบอกว่า
ผูป้ ่ วยเป็ นโรคใดต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร และกลับมาตอบคําถามเกี(ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังพบแพทย์
และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ โรคที(พบบ่อยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจาก
งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ เอชไอวี วัณโรค โรค
อุจจาระร่ วง โรคไวรัสตับอักเสบ ตาแดง ปอดบวม ไข้เลือดออก บาดทะยัก และไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ โดยในการประชุ มเพื(อจัดทําร่ างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถานได้เสนอให้เพิ(มเติมเนือหา เรื( องไข้มาลาเรี ยซึ( งพบการเสี ยชี วิตจาก
ตําบลใกล้เคียงในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติที(เพิ(งเข้ามาทํางานในประเทศไทย
ขันนําเสนอและแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ เป็ นการจําลองสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ่ วยที(เผชิญ
โรคจริ ง บอกเล่าเรื( องราวของตนเองให้เพื(อนเชื(อ ตระหนักถึงปั ญหา และแลกเปลี(ยนวิธีการป้ องกัน
โรคไม่ให้กลับมาเป็ นอีกหรื อไม่ให้เกิดขึนกับผูอ้ ื(นอีก
ขันประเมินผลงาน มีประเมินผูเ้ รี ยนด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ประเมินผลงาน
การสื บค้นและการรับมือกับโรคในสถานการณ์ที(จาํ ลองไว้ได้ และสามารถนําเสนอเรื( องราวความ
เจ็บป่ วยและการรับมือกับความเจ็บป่ วยของตนเองให้ผอู ้ ื(นตระหนักถึงปัญหาและป้องกันโรคเหล่านี
เกิดขึนกับตนเอง
หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 5 การสื อสารองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ ง เพื( อ ให้ ผู เ้ รี ย นได้นํา ความรู ้ ที( ต นเองคิ ด ว่ า มี ค วามเหมาะสม เป็ นที( ต้อ งการและเป็ น
ประโยชน์แก่ ตนเองและชุ ม ชน โดยกํา หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ใ ห้นักศึ กษาสามารถเข้า ใจการ
สื( อสาร วางแผนการสื( อสารอย่างเป็ นระบบ และสามารถสื( อสารข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศทาง
สุ ขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน
ขันนํา ให้นักศึกษาเล่ นเกม ใคร ทําอะไร ที( ไหน เมื(อไหร่ อย่างไร กับใคร เพื(อนํามาสู่
ข้อสรุ ปเรื( องเข้าเรื( องของการสื( อสารที(ดีควรมีขอ้ มูลที(ครบถ้วน และให้ผูเ้ รี ยนช่ วยกันวิเคราะห์ว่า
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ภาพว่าสิ( งที(นกั ศึกษาเห็นเป็ นสื( อหรื อไม่ ถ้าเป็ นสื( อ สื( อนีต้องการบอกอะไร การสื( อสารนีสื( อสารได้
ประสบความสําเร็ จหรื อไม่ เพื(อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการวิเคราะห์การสื( อสารและสามารถเลือกใช้สื(อ
และสื( อสารได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนัน( เอง
ขันตอนการเตรี ยมปั ญหา ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูก้ าํ หนดว่าจะสื( อสารเรื( องอะไรกับชุ มชน ทําไม
สื( อสารเรื( องเหล่านัน กลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร
ขันตอนการวางแผนและจัดทําสื( อ/ผลงาน ช่วยกันวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย เชื(อมโยงเนือหา
สาระและเลือกการสื( อสารที(เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ระบุเวลา สถานที( อุปกรณ์ที(ใช้ การสื บค้นข้อมูลที(
จําเป็ น ระดมสมองหาแนวทางร่ วมกันและตัดสิ นใจ
ขันดําเนินการเผยแพร่ สื(อ นําสื( อที(ได้จดั ทํามาเผยแพร่ ให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยวิทยากรให้
คําปรึ กษาในฐานะพี(เลียง
ขันประเมิ นกลุ่ ม เป้ า หมาย ให้นัก ศึ ก ษาเลื อกวิธี ก ารประเมิ นว่า สื( อ ที( ใ ช้สื( อสารไปนัน
ประสบความสําเร็ จหรื อไม่อย่างไร
2. การวางแผนประเมินการเรียนรู้
ผู ว้ ิจ ัย ได้นํา หัว ข้อ การประเมิ น การเรี ย นรู ้ แ ยกออกมาในกระบวนการเรี ย นรู ้ นัน
วัตถุประสงค์ก็เพื(อทําให้เห็นว่าการประเมินการเรี ยนรู ้นนในแต่
ั
ละหน่วยการเรี ยนรู ้ที(ได้พฒั นาขึน
ถูกสอดแทรกและดําเนินการประเมินควบคู่กนั ไปอยูใ่ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ดังที(ผูว้ ิจยั
ได้พ ฒ
ั นาทัก ษะการแก้ไ ขปั ญหาของผูเ้ รี ย นในแต่ ล ะหน่ วยการเรี ย นรู ้ ด้วยการให้ผู เ้ รี ย นลงมื อ
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ระดมสมอง แลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ วิเคราะห์สังเคราะห์เพื(อหาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน และร่ วมกันตัดสิ นใจ ผ่านการจัดทําผลงานและประเมินผลงานที(ผูเ้ รี ยนได้
จัดทําควบคู่กนั ไป ดังที( ทิศนา แขมมณี (2550: 134-5) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งบุคคลจะใช้
ความรู ้ ทักษะ และเกิดความรู ้เหนือพัฒนาเจตคติ ขณะแก้ปัญหาจึงเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กันใน
ด้านต่างๆ ตามสภาพจริ ง นอกจากนี ผูเ้ รี ยนจะได้นาํ ความรู ้ ทักษะ เจตคติเดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อสถานการณ์และเกิดการเรี ยนรู ้ที(พฒั นาขึนจากเดิม คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบการประเมินออกเป็ น
3 ส่ วนได้แก่
1. การประเมินความรู้ (Knowledge) การประเมินความรู ้นีเป็ นการประเมินพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ ในการเข้าถึ ง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ และการสื( อสารองค์ความรู ้ ทาง
สุ ขภาพมากน้อยเพียงใด และเป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(ได้วางไว้หรื อไม่ โดยวิธีการประเมิน
ด้วยแบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนโดยตังสมมุติฐานในครังนี ว่าผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้หรื อคะแนน
เฉลี(ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี(ยก่อนเรี ยนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้

231
2. การประเมินทักษะและการปฏิบัติ (Practice) การประเมินทักษะการแก้ไขปั ญหานี
ผู ว้ ิจ ัย ได้อ อกแบบให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ทัก ษะการแก้ไ ขปั ญ หาและลงมื อ แก้ไ ขปั ญ หาจากการจํา ลอง
สถานการณ์จริ งซึ( งจะเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารรอบตัวและสถานการณ์ความเจ็บป่ วยที(ตนเองต้อง
เผชิ ญ ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนใช้ทงความรู
ั
้ ทักษะ และเจตคติเดิมและพัฒนาทังสามส่ วนนี เพื(อใช้ในการ
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาผ่านการจัดทําผลงานและวิทยากรจะเป็ นผูป้ ระเมินการเรี ยนรู ้ ระหว่างการ
จัด ทํา ผลงานและประเมิ น ผลงานที( ผู เ้ รี ย นได้จ ัด ทํา ขึ นตามเกณฑ์ ที( เ หมาะสมกับ ช่ ว งชัน และ
ประสบการณ์ ข องผู เ้ รี ย น โดยกํา หนดด้ว ยวิธี ก ารให้ค ะแนนแบบรู บ ริ ค (Rubric Scoring) ซึ( ง
นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านระดับคุณภาพที(ระดับดีขึนไป
3. การประเมินเจตคติ (Attitude) การประเมินเจตคติหรื อความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนนัน
ส่ วนหนึ(งจะได้พฒั นาขึนผ่านการทํากิจกรรมการจัดทําผลงาน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ให้การสะท้อนความรู ้สึก
นึกคิดของผูเ้ รี ยนที(มีต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นเจตคติเกิดความชัดยิ(งขึน โดยใช้สมุดกระจกสะท้อน
ความคิดให้ผูเ้ รี ยนแสดงความรู ้ สึกของตนเองลงไป ทังในด้านของความคาดหวังในกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ความรู ้ สึ ก ที( เกิ ด ขึ นระหว่า งเรี ย น และสิ( ง ที( ผู เ้ รี ย นได้รั บ หลัง เสร็ จ สิ นในแต่ ล ะกิ จ กรรม
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมถอดบทเรี ยนให้นกั ศึกษาสะท้อนถึงกิจกรรมการสื( อสารสุ ขภาพที(ได้
จัดขึนอีกด้วย
ขั นต อนที 4 ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และ ประ เมิ น การเรี ยนรู้
(Implementation and Learning Assessment) ในขันตอนนี เป็ นการนําเอาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้และการประเมินการเรี ยนรู ้ที(ได้ร่วมกันออกแบบในขันตอนที( 3 ซึ( งเป็ นการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้และประเมินผลการเรี ยนรู ้ควบคู่กนั ไป (ทิศนา แขมมณี , 2550: 134-5) ทังในห้องเรี ยนและใน
ชุ มชน ซึ( งก่ อนที(จะดํา เนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ จากขันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเชิงพัฒนา ของ Boyle (1981) และขันตอนของกระบวนการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษา
นอกระบบ (อาชัญญา, 2540) ดังนี
1. เตรี ยมเครื( องมือ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบสําหรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ประสานงานกับ หน่ วยงานต่างๆ ในการนัดหมายกําหนดการ ผูจ้ ดั กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ควรประสานงานเพื(อขออนุ ญาตเจ้าของสถานที( หรื อผูน้ าํ ชุ มชน ในการใช้พืนที(ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ หากมีการใช้พนที
ื (สาธารณะ
3. ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้จากฝ่ ายต่างๆ จําเป็ นต้องเข้าร่ วมการประชุมเพื(อซักซ้อมทํา
ความเข้าใจและกําหนดบทบาทหน้าที(ของแต่ละบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน
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เมื(อจัดเตรี ยมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทงในด้
ั
านทรัพยากรสนับสนุ นและบุคลากร
แล้ว ให้ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ดาํ เนิ นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ตามที( ไ ด้
กําหนดไว้ในแผนฯ และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนและนํา
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาใช้แลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ให้ได้มากที(สุด โดยผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะต้อง
สร้างให้เกิดบรรยากาศที(ดี
ขันตอนที 5 ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ไปใช้ และปรับปรุ งการจัด
กิจกรรม (Evaluation, Feedback and Improvement)
ตามที(บุญเลียง ทุมทอง (tuu{) กล่าวว่า การประเมินผลรู ปแบบการสอน เป็ นการทดสอบ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของรู ป แบบการสอนที( ส ร้ า งขึ นโดยทั(วไปผูป้ ระเมิ นรู ป แบบจะใช้วิธี ก าร
ดังต่อไปนี
1. การประเมินความเป็ นไปได้ ในเชิงทฤษฎี โดยคณะผูเ้ ชี(ยวชาญจะประเมินความเป็ นไป
ได้ในการประเมินความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ซึ( งในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนิ นการประเมินรู ปแบบโดยอาศัยผูเ้ ชี( ยวชาญตรวจสอบคุ ณภาพหาค่าความสอดคล้องและค่า
ความเหมาะสมของรู ป แบบและเครื( องมื อที(ใ ช้สํา หรั บ ในกระบวนการทดลองเรี ย บร้ อยแล้วใน
ขันตอนที( 3 เป็ นขันตอนการร่ วมกันออกแบบและการประเมินการเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ย น และได้นํา
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูเ้ ชี(ยวชาญมาปรับปรุ ง เพื(อนําร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ ไปทดลองใช้ใน
ขันตอนที( 4 นัน( เอง
2. การประเมินความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิการ โดยการนํารู ปแบบการสอนที(พฒั นาขึน
ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง ในลักษณะของการวิจยั และทดลอง ในขันตอนของการทดลองนี
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการประเมินการนํารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที(ได้จดั ทําขึนไปใช้ทงเชิ
ั งปริ มาณและ
คุณภาพ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
การประเมินเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการประเมินความคิดเห็นในการนํา
รู ปแบบไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครังนี โดยดําเนินการจัดทําการ 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที( 1 นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี 1) ด้านการ
เรี ยนรู ้ 2) ด้านสื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ 3) ด้านวิทยากร และ4) ด้านการวัดและประเมินผล
กลุ่มที( 2 วิทยากรหรื อผูท้ ี(นาํ รู ปแบบไปใช้ 1) ด้านเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ด้านสื( อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และ 3) ด้านการวัดและประเมินผล
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การประเมินผลเชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การประชุ มถอดบทเรี ยนทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน
(After Action Review) ในกลุ่มวิทยากรผูท้ ี(นาํ รู ปแบบไปใช้ เพื(อประเมินการดําเนินงานกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที(ได้ปฏิบตั ิมา และนําเสนอแนวทางในการจัดทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครังต่อไป
1.4. การพัฒนาเงื อนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งสาระของเงื(อนไขการนํา
รู ปแบบไปใช้ออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการและด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเงื(อนไข
การนํารู ปแบบไปใช้นีผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจากกการทบทวนทฤษฎี คําแนะนําจากผูเ้ ชี( ยวชาญ การลง
พืนที(ศึกษาปรากฏการณ์ และการทดลองนํารู ปแบบไปใช้ ดังนี
ด้านการบริ หารจัดการ 1) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ แรงงานข้า มชาติผูจ้ ดั ควร
ตรวจสอบระบบทัง 4 ในชุ มชนว่าเปิ ดกว้างและเห็นประโยชน์ในการจัดกิ จกรรมฯ เนื( องจาก
ประเด็นแรงงานข้ามชาติมีความละเอียดอ่อน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติใน
พืนที(อาจนํามาซึ( งความเห็นที(แตกต่างจนอาจเป็ นความขัดแย้งขึนมาได้ ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควร
มีการชี แจงทําความเข้าใจกับคนในชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ ที(ร่วมจัด และอธิ บายถึงประโยชน์ที(
จะตามมาของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเสี ยก่อนจึงลงมือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) เพื(อให้
เกิ ดความยัง( ยืนของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติขนตอนการจั
ั
ดทําการสื( อสาร
ควรเป็ นกิ จกรรมที( ใ ช้ท รั พ ยากรที( มี อยู่แ ล้วในท้องถิ( นเป็ นหลัก เพื( อทํา ให้ผู เ้ รี ย นประยุก ต์ใ ช้ใ น
สถานการณ์จริ งได้โดยไม่ตอ้ งพึ(งพาหน่วยงานภายนอกหรื องบประมาณจากภาครัฐมากนัก 3) ผูจ้ ดั
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ นี ควรมี ก ารจัด หาระบบอิ นเตอร์ เน็ ตละอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ แท็บ เล็ต หรื อ
อุปกรณ์สาํ หรับสื บค้นไว้ให้แก่นกั ศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกครัง เพื(อให้
เกิดโอกาสในการเสาะหาความรู ้ได้อย่างเท่าเทียมและทัว( ถึง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 1) นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติที(เข้ากิจกรรมในครังนี
จะต้องเป็ นแรงงานข้ามชาติที(กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันใดระดับชันหนึ(งของกศน.หรื องค์การพัฒนา
เอกชนที(จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติ นักศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้ และจาก
การประชุ มการร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มูลนิ ธิแมพเสนอให้ผูเ้ รี ยนสามารถพูดสื( อสาร
ภาษาชาติพนั ธุ์กบั คนในชุมชนได้เป็ นพืนฐาน เนื(องจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที(เข้ามา
ในประเทศไทยมีความหลากหลาย และแม้วา่ จะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันก็ยงั คงมีความหลากหลาย
ของภาษาพูดสํา เนี ย งการพูดต่ างๆ ที( แตกต่ า งกันการที( นัก ศึ ก ษาเป็ นคนของชุ ม ชนจึ ง เป็ นปั จจัย
ความสําเร็ จหนึ( งในการสื( อสารสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี 2) ผูท้ ี(จะนํารู ปแบบนี ไปใช้จาํ เป็ นจะต้อง
ปรับเปลี(ยนเนื อหา ความยากง่าย (ไปตามกลุ่มผูเ้ รี ยน) และบริ บทของการจัดกิ จกรรมให้เหมาะสม
แก่วถิ ีการดํารงชีวติ บริ บทของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพืนที(ที(มีความแตกต่างกันทางชาติพนั ธุ์ ถิ(นที(

234
อยูอ่ าศัยเดิมจากประเทศต้นทาง และสถานการณ์สุขภาพที(เกิดขึนในชุมชนและพืนที(ใกล้เคียง ทังนี
จากการศึกษาจากผูเ้ ชี( ยวชาญของโรงเรี ยนอาสามสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าวพบว่าการจัดการนํา
หลักสู ตรจากอําเภอแม่สอดมาปรับปรุ งได้มีการคํานึ งถึงความแตกต่างด้านพืนที(ทาํ ให้การระบาด
ของโรคมีความแตกต่างกัน ปั ญหาสุ ขภาพก็แตกต่างกัน เช่น เนื อหาด้านการทําคลอด อสต. อําเภอ
แม่สอดต้องเรี ยนรู ้เพราะมีภูมิประเทศที(ห่างไกลแตกต่างจากจังหวัดสมุทรสาครที(มีบริ บทเป็ นเมือง
มีการคมนาคมสะดวก การทําคลอดในกิจกรรมการอบรมอสต. จังหวัดสมุทรสาครจึงถูกตัดออกไป
เพราะฉะนันเนื อหาสาระอาจมีการเพิ(มเติมหรื อตัดทอนเพื(อความเหมาะสมของกลุ่มเป้ าหมายและ
บริ บทของพืนที(นน(ั เอง 3) จากการสังเกตการณ์ในห้องเรี ยน ครู กศน.ไชยสถานทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึก
ปลอดภัย ให้ความเป็ นกันเองแก่นกั ศึกษา และบางครังนักศึกษาก็ปฏิบตั ิต่อครู เหมือนแม่คนที(สอง
ทําให้นกั ศึกษามีปัญหาอะไรก็จะมาขอความช่วยเหลือจากครู ก่อนพ่อแม่ ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าในการจัด
กิ จกรรมครั งนี เพื(อให้ผูเ้ รี ยนไม่ ถูกคุ กคาม รู ้ สึกเป็ นกันเอง ครู มกั ไม่ตดั สิ นและตอกยําความเป็ น
แรงงานข้ามชาติของนักศึกษาทําให้นกั ศึกษารู ้สึกว่าตนเองไม่แปลกแยกและพร้อมที(จะเข้าร่ วมการ
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที(ก ศน. จัดให้อย่างสมํ(าเสมอ ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ป จากการสังเกตพฤติ กรรมของ
ครู กศน.ออกมาดังนี วิทยากรควรมีทกั ษะทางวัฒนธรรม มีความเป็ นกลาง ไม่ตดั สิ นแม้วา่ จะไม่เห็น
ด้วยในการกระทําดังกล่าวก็ตาม แต่ก็สามารถชี แนวทางเลือกอื(นให้นกั ศึกษาได้ สร้างบรรยากาศที(
ปลอดภัย เอือต่อการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ ไม่ใช้คาํ พูดดูถูกดูหมิ(นและให้การยอมรับซึ( งกันและกันใน
ฐานะเพื(อนต่างวัฒนธรรม 4) กิ จกรรมบางส่ วนหรื อบางประเด็นที(วิทยากรหรื อผูจ้ ดั เห็นควรว่า
เหมาะสมและเป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยน สามารถยืดหยุ่นหรื อ ปรับเปลี( ยนหรื อ ขยาย
ประเด็นออก เพื(อให้เป็ นประโยชน์แก่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและชุ มชนให้มากที(สุด 5) ผูเ้ ชี( ยวชาญ
ตรวจสอบรู ปแบบเสนอให้เพิ(มเติมเรื( องความยืดหยุน่ ของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับ
ให้ผูน้ าํ รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไ ปใช้สามารถปรับ เปลี( ยนเวลาตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและให้ความสําคัญไปที(การเรี ยนรู ้เป็ นหลัก
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ภาพที( 16 แสดงรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติหรื อ MHL Model

K

P

A

Knowledge

Practice

Attitude

Authentic Assessment

ส่ วนที 3 ผลการประเมินการรับรองรู ปแบบ Migrant Health Literacy Model (MHL Model)
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ผูว้ ิจยั นํารู ปแบบ Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ที(พฒั นาขึนไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื( องมือด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบรู ปแบบฯและองค์ประกอบคู่มือ
การนํารู ปแบบไปใช้จากผูเ้ ชี( ยวชาญ 5 ท่านได้แก่ ทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ด้า นการสื( อ สารสุ ข ภาพ ด้า นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ สํา หรั บ แรงงานข้า มชาติ แ ละ
ผูต้ ิดตาม และการจัดทําหลักสู ตรเพื(อส่ งเสริ มสุ ขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติ มีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ ประกอบรู ปแบบ HML
Model
ผูว้ จิ ยั ได้นิยามความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบฯ ไว้ดงั นี
1) ความเหมาะสม หมายถึง รายการที(นาํ มาประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพผูเ้ รี ยน
มีองค์ประกอบเหมาะสม และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
2) ความสอดคล้ อ ง หมายถึ ง รายการที( นํ า มาประเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การศึกษา และสอดคล้องกันภายในองค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี
ตารางที( 12 แสดงค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมและด้านความสอดคล้องของ
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของแรงงาน
ข้ามชาติ
ข้ อที

รายการประเมิน

1
2
3
4

ชื(อรู ปแบบ
หลักการ
วัตถุประสงค์
ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ภาพรวม
ขันตอนที( 1 เตรี ยมสํารวจระบบ
สนับสนุนทังสี( ในชุมชน แนะนําตัว และ
เชื(อมโยงให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ขันตอนที( 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความ
ต้องการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

5

6

ค่ าความ
เหมาะสม
(IOC)

ความ
หมาย

ค่ าความ
สอดคล้ อง
(IOC)

ความหมาย

1
0.8
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
0.8
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที( 12 แสดงค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมและด้านความสอดคล้องของ
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของแรงงาน
ข้ามชาติ (ต่อ)
ข้ อที

รายการประเมิน

7

ขันตอนที( 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และวางแผน
ประเมินการเรี ยนรู ้
ขันตอนที( 4 ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แลประเมินการเรี ยนรู ้
ขันตอนที( 5 ประเมินการนํารู ปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ ง
การจัดกิจกรรม
เงื(อนไขการนํารู ปแบบไปใช้
แผนผังแสดงรู ปแบบ MHL
รวม

8
9

10
11

ค่ าความ
เหมาะสม
(IOC)

ความ
หมาย

ค่ าความ
สอดคล้ อง
(IOC)

ความหมาย

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

0.8

เหมาะสม

0.8

สอดคล้อง

1
0.8
0.95

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
0.8
0.95

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้ อง

จากตารางที( 12 ผูเ้ ชี(ยวชาญทัง 5 ท่านได้รับรองรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อ Migrant Health Literacy Model (MHL
Model) พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมเท่ากับ 0.95 และด้านความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.95 สรุ ปได้วา่ รู ปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องสามารถนําไปใช้
ได้
ตอนที 2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ องขององค์ ประกอบคู่มือการใช้
รู ปแบบ MHL Model
ผูว้ จิ ยั ได้นิยามความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบฯ
ไว้ดงั นี
1) ความเหมาะสม หมายถึง รายการที(นาํ มาประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพผูเ้ รี ยน
มีองค์ประกอบเหมาะสม และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
2) ความสอดคล้ อ ง หมายถึ ง รายการที( นํ า มาประเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การศึกษา และสอดคล้องกันภายในองค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี
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ตารางที( 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
องค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบ MHL Model
ข้ อที
1
2
3
4

รายการประเมิน

รายละเอียดรู ปแบบฯ
คํานํา
สารบัญ
คําชีแจงวิทยากร
รู ปแบบแผนการจัดกิจกรรมการ
5
เรี ยนรู ้ฯ
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1
เรื องการเข้ าถึงองค์ ความรู้ ทางสุขภาพ
6
ชื(อเรื( องหน่วยการเรี ยนรู ้
7
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
8
วัตถุประสงค์
9
สาระการเรี ยนรู ้
10 ระยะเวลาที(ใช้
11 การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
12 สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
13 วิธีการในการวัดผลประเมินผล
เครื( องมือที(ใช้ในการวัดผล
14
ประเมินผล
15 เกณฑ์ที(ใช้ในการวัดผลประเมินผล
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2
เรื อง การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
16 ชื(อเรื( องหน่วยการเรี ยนรู ้
17 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
18 วัตถุประสงค์
19 สาระการเรี ยนรู ้
20 ระยะเวลาที(ใช้

ค่ าความ
เหมาะสม
(IOC)
0.8
1
1
0.8

ความมาย
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1

ค่ าความ
สอดคล้ อง
(IOC)
0.8
1
1
0.8

ความหมาย
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1
1
0.8
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที( 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
องค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบ MHL Model (ต่อ)
ข้ อที
21
22
23

รายการประเมิน

การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
วิธีการในการวัดผลประเมินผล
เครื( องมือที(ใช้ในการวัดผล
24
ประเมินผล
25 เกณฑ์ที(ใช้ในการวัดผลประเมินผล
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3
เรื องการประเมินองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
26 ชื(อเรื( องหน่วยการเรี ยนรู ้
27 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
28 วัตถุประสงค์
29 สาระการเรี ยนรู ้
30 ระยะเวลาที(ใช้
31 การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
32 สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
33 วิธีการในการวัดผลประเมินผล
เครื( องมือที(ใช้ในการวัดผล
34
ประเมินผล
35 เกณฑ์ที(ใช้ในการวัดผลประเมินผล
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4
เรื องการประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
36 ชื(อเรื( องหน่วยการเรี ยนรู ้
37 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
38 วัตถุประสงค์
39 สาระการเรี ยนรู ้
40 ระยะเวลาที(ใช้
41 การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ

ค่ าความ
เหมาะสม
(IOC)
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ค่ าความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1
1

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ความมาย

ความหมาย
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที( 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
องค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบ MHL Model (ต่อ)
ข้ อที
42
43

รายการประเมิน

สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
วิธีการในการวัดผลประเมินผล
เครื( องมือที(ใช้ในการวัดผล
44
ประเมินผล
45
เกณฑ์ที(ใช้ในการวัดผลประเมินผล
หน่ วยการเรียนรู้ ที 5
เรื องการสื อสารองค์ ความรู้ ทางสุขภาพ
46 ชื(อเรื( องหน่วยการเรี ยนรู ้
47 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
48 วัตถุประสงค์
49 สาระการเรี ยนรู ้
50 ระยะเวลาที(ใช้
51 การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
52 สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
53 วิธีการในการวัดผลประเมินผล
เครื( องมือที(ใช้ในการวัดผล
54
ประเมินผล
55 เกณฑ์ที(ใช้ในการวัดผลประเมินผล
รวม

ค่ าความ
เหมาะสม
(IOC)
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม

ค่ าความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

เหมาะสม

1

สอดคล้อง

1
0.99

เหมาะสม
เหมาะสม

1
0.99

สอดคล้อง
สอดคล้ อง

ความมาย

ความหมาย
สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที( 13 ผูท้ รงคุ ณวุฒิทงั 5 ท่านได้รับรององค์ประกอบคู่มือการนํารู ปแบบ
Migrant Health Literacy Model (MHL Model) ไปใช้ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้าน
ความเหมาะสมเท่ากับ 0.99 และด้านความสอดคล้องเท่ากับ 0.99 สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบคู่มือการ
นํารู ปแบบฯไปใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องสามารถนําไปใช้ได้
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ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะของผู้เชี ยวชาญทีมีต่อรู ปแบบ Migrant Health Literacy Model
(MHL Model) มีดงั นี
1. คําว่า “ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ” เป็ นคําแฝงไว้ดว้ ยอคติและอาจส่ งผลให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อผูเ้ รี ยนว่าพวกเขายังไม่ฉลาดเพียงพอจึงต้องมีความฉลาดหรื อไม่ ดังนันผูเ้ ชี( ยวชาญจึง
ขอให้มีการทบทวนชื(อเรี ยกดังกล่าว หากดูจากการทบทวนเอกสารพบว่าคําว่า “Health Literacy” ใน
ประเทศไทยมีการแปลและใช้คาํ เรี ยกที(หลากหลาย เช่น ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ ความเท่าทันทาง
สุ ขภาพ ฯลฯ ผูว้ จิ ยั อาจหยิบยืมมาใช้หรื ออาจเป็ นชื(อเฉพาะที(กาํ หนดเพื(อใช้ในการศึกษานีเท่านัน
2. การใช้ค าํ ภาษาอัง กฤษในแต่ ล ะทัก ษะที( ก าํ หนดไว้ใ ห้เขี ย นโดยใช้ค าํ นาม เช่ น
Accessibility แทนคําว่า Access, Understanding แทนคําว่า Understand, Assessment, Utilization
และ Communications
3. ในวัตถุประสงค์ของรู ปแบบฯ ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ( ึ งมี
เพียง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ( งไม่มีเรื( องการสร้างความตระหนักฯ ดังนันควรพิจารณาว่าจะคงไว้และ
เพิ(มเติมในหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อตัดออก
4. สารบัญในคู่มือฯ ให้ยดื องค์ประกอบของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ออกมากให้เห็นชัด
ว่ามีอะไรอยูใ่ นแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้บา้ ง
5. ควรเพิ(มเติมเงื(อนไขเกี(ยวกับระยะเวลาที(กาํ หนดไว้ในแผนกิจกรรมเพื(อให้วิทยากร
ทราบว่าสามารถยืดหยุ่นได้ เพื(อไม่ให้เกิ ดความรู ้สึกกดดันว่าต้องทําตามระยะเวลาที(กาํ หนดอย่าง
เคร่ งครัดจนอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
6. องค์ประกอบของคู่มือควรมีการให้แนวทางหรื อบทบาทของวิทยากรว่าควรดําเนิน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้นีอย่างไร
7. ควรมีโครงสร้างแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบตาราง เพื(อให้วิทยากรสามารถ
เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครังนีได้ง่ายยิง( ขึน
8. ควรพิจารณามาตรฐานการเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้ ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ที( t ว่า
ควรตัดคําว่าตีความยกแยะออกหรื อไม่ เพราะเป็ นส่ วนหนึ(งของการทําความเข้าใจอยูแ่ ล้ว
9. เนื( องจากในคู่มือและรู ปแบบมีชื(อย่อและคําศัพท์เฉพาะจํานวนมากผูว้ ิจยั ควรมี
นิ ยามศัพ ท์เชิ งปฏิ บตั ิการหรื อคํา จํากัดความระบุ ในคู่มือ เพื(อให้ผูน้ าํ คู่มื อไปใช้ส ามารถทําความ
เข้าใจได้ง่ายยิง( ขึน
10. เพิ(มเติมคําอธิบายของเฉลยคําตอบในคู่มือ(ฉบับจริ ง) เพื(อให้วทิ ยากรสามารถศึกษา
ได้ง่ายขึนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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11. แผนผัง ของรู ป แบบควรมี ก ารประเมิ นผลและผลที( ผูเ้ รี ย นจะได้เมื( อ สิ นสุ ดการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครังนี
จากคําแนะนําของผูเ้ ชี( ยวชาญข้างต้นนี ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะหรื อ MHL Model ตลอดจนคู่มือสําหรับวิทยากรใน
การนํารู ปแบบฯ ไปใช้ และนํารู ปแบบที(ได้ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
แกนนําแรงงานข้ามชาติในพืนที(ซ( ึ งผลที(ได้จากการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ไปใช้นนั
จะได้กล่าวถึงในลําดับต่อไป
ส่ วนที 4 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
ให้ แก่ แรงงานข้ ามชาติ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที(ได้พฒั นาขึนในรายวิชาสุ ขศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที( 1 ปี การศึกษา 2559 ของกศน. ตําบลไชยสถาน ซึ( งในครังนี มีนกั ศึกษา
แรงงานข้ามชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่ วมจํานวนทังสิ น 30 คน มีอายุระหว่าง 17-25 ปี
โดยมีกาํ หนดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ระหว่างวันที( 3 กรกฎาคม –20 สิ งหาคม 2559 ผลการ
ทดลองมีดงั นี
1. ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ด้านการประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ (Knowledge) ผูว้ ิจยั ใช้การประเมินผูเ้ รี ยนด้วย
การทดสอบคะแนนก่อนและหลังเข้าร่ วมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติทงั 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ได้แก่ 1) การเข้าถึงองค์ความรู ้และการบริ การ
ทางสุ ขภาพ 2) การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ 3) การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ 4)
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ และ 5) การสื( อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ มีผลการทดสอบ
ตามตารางต่อไปนี
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ตารางที( 14 เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยนตามหน่วยการเรี ยนรู ้
หน่ วย
เรื อง
ที
1 การเข้าถึงองค์ความรู ้และ
การบริ การทางสุขภาพ
2 การทําความเข้าใจองค์
ความรู ้ทางสุขภาพ
3 การประเมินองค์ความรู ้
ทาสุขภาพ
4 การประยุกต์ใช้องค์
ความรู ้ทางสุขภาพ
5 การสื( อสารองค์ความรู ้
ทางสุขภาพ

รวม

X

S.D.

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5.23
8.27
6.17
8.37
6.10
8.27
6.13
8.23
6.10
8.17

1.99
1.36
1.34
1.18
1.12
1.11
1.17
1.19
1.09
1.15

ก่อนเรี ยน

10

5.94

1.34

หลังเรี ยน

10

8.26

1.19

เวลาทดสอบ

Df

t

Sig

29 -13.98 0.00*
29 -9.10

0.00*

29 -9.62

0.00*

29 -8.70

0.00*

29 -9.00

0.00*

29 -10.08 0.00*

*p > 0.01 (n=30)
จากตารางที( 14 แสดงให้เห็ นว่า หลัง จากนัก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงานข้า มชาติ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทัง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้แล้วพบว่ามีคะแนน
เฉลี(ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี(ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที(ระดับ 0.01 ในทุกหน่วย
การเรี ยนรู ้
10
8
6

Pretest

4

Posttest

2
0
1. Accessibility

2.Understanding

3.Evaluation

4. Utilization

5.Communications

แผนภูมิที( 1 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี(ยก่อนและหลังเรี ยน
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จากแผนภูมิที( 1 พบว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติมีคะแนนก่อนการทดลองทัง 5 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ในระดับคุณภาพพอใช้ (X = 5.94, S.D.=1.34) และภายหลังการทดลองระดับความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะของนักศึกษามีระดับที(สูงขึนในทุกด้านในระดับคุณภาพดี (X = 8.26, S.D.=1.19)
2. ผลการประเมินผลงานของผู้เรียน
ด้า นการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ด้า นการปฏิ บ ตั ิ หรื อกระบวนการ (Practice) ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผวู ้ จิ ยั ใช้วธิ ีการประเมินตามสภาพจริ งผ่านผลงานหรื อชิ นงานเพื(อจัดให้ผูเ้ รี ยนได้
ทดลองเผชิ ญหน้า กับ สถานการณ์ ที( ไ ด้จาํ ลองขึ น ด้วยวิธี ก ารที( ห ลากหลาย ได้แก่ การจัด ทํา ผัง
ความคิดทบทวนเรื( องสิ ทธิ ของตนเองและแลกเปลี(ยนกับเพื(อนในกลุ่ม การระดมสมองเพื(อค้นหา
แหล่งเรี ยนรู ้แหล่งบริ การสุ ขภาพ การฝึ กฝนการทําความเข้าใจข้อมูลสุ ขภาพ การฝึ กฝนประเมิน
สถานการณ์ขอ้ มูลทางสุ ขภาพที(ได้รับฟั งมา การจําลองสถานการณ์เมื(อต้องเผชิ ญกับโรคภัยไข้เจ็บ
และการหาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาสุ ขภาพและการวางแผนและลงไปสื( อสารสุ ขภาพกับคน
ในครอบครั ว และชุ ม ชนแรงงานข้า มชาติ โดยผู ว้ ิจยั จะนํา เสนอผลการประเมิ น ดัง นี 1) การ
ประเมินผลงานในชันเรี ยน 2) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายการสื( อสารในชุมชน และ 3) ผลการ
ถอดบทเรี ยนทบทวนหลังการสื( อสารสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ผลการประเมินผลงานในชันเรียน
ตารางที( 15 แสดงผลการประเมินงานของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
ลําดับ

1
2
3

รายการผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรื อง การเข้ าถึงองค์ ความรู้ ทาง
สุ ขภาพ
ใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที( 1 เรื( อง ทบทวนตนเอง
ผลงานการจัดทําและนําเสนอผังความคิด (Mind
Mapping)
ผลการจัดทําและนําเสนอแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การ
สุขภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนนทีได้
X S.D.

(n=30)
ระดับ
คุณภาพ

20
20

16
15

1.4
1.0

ระดับดี
ระดับดี

16

14

1.1

ระดับดีมาก
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ตารางที( 15 แสดงผลการประเมินงานของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ลําดับ

1
2

1
2

1
2

1
2

รายการผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 เรื อง การทําความเข้ าใจองค์
ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ใบกิจกรรมที( 2 เรื( อง ตีให้แตก แลกเปลี(ยนให้เข้าใจ
ผลการนําเสนอเล่าเรื( องหน้าชันเรี ยน (Story Telling)
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 เรื อง การประเมินองค์ ความรู้ ทาง
สุ ขภาพ
ใบกิจกรรมที( 3 เรื( อง เชื(อหรื อไม่ ใช่หรื อมัว(
ผลการนําเสนอหน้าชันเรี ยน
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 เรื อง การประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้
ทางสุ ขภาพ
ใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที( 4 เรื( อง โรคของฉัน
ผลการนําเสนอเรื( องเล่าความเจ็บป่ วย (Illness
Narrative)
หน่ วยการเรียนรู้ ที 5 เรื อง การสื อสารสุ ขภาพ
ใบกิจกรรมที( 5 การนําเสนอโครงงาน เรื( อง สร้างสื( อ
เสริ มสุขภาพ
การสื( อสารสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาแกนนํา
แรงงานข้ามชาติ

คะแนน
เต็ม

คะแนนทีได้
X S.D.

ระดับ
คุณภาพ

16
20

14
16

1.6
1.0

ระดับดีมาก
ระดับดี

16
20

13
17

1.3
1.5

ระดับดี
ระดับดีมาก

12
20

9
17

1.5
1.0

ระดับดี
ระดับดีมาก

36

26

2.2

ระดับดี

20

16

1.3

ระดับดี

จากตารางที( 15 ผูว้ ิจยั พบว่านักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติสามารถเรี ยนรู ้ ทกั ษะ
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทัง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ผา่ นการจัดทําผลงานได้ในระดับคุณภาพดีขึนไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนด ซึ(งหากพิจารณาแยกตามหน่วยการเรี ยนรู ้มีรายละเอียดดังนี
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 1 เรื( อง การเข้าถึงองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ พบว่านักศึกษาสามารถทํา
ผลงานการนําเสนอแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การสุ ภาพในชุมชนได้ในระดับคุณภาพดีมาก (X =
14, S.D.=1.1) รองลงมาเป็ นผลงานจากใบกิจกรรมที( 1 เรื( องการทบทวนตนเองอยูใ่ นระดับคุณภาพ
ดี (X = 16, S.D.=1.0) และการจัดทําผังความคิด (Mind mapping) ที(เกี(ยวข้องกับสิ ทธิ ของตนเอง
และสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ทางสุ ขภาพที(แรงงานข้ามชาติสามารถรับบริ การในระดับคุณภาพดี(X =
15, S.D.=1.4) ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนดไว้
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 2 เรื( อง การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ พบว่านักศึกษาฯ
สามารถทําผลงานการอ่านและทําความเข้าใจบทความทางสุ ขภาพและจัดทําผลงานจากใบกิจกรรม
ที( 2 เรื( อง ตีให้แตก แลกเปลี(ยนให้เข้าใจในระดับคุณภาพดีมาก(X = 16, S.D.=1.6) และผลงานการ
นําเสนอการเล่าเรื( องเพื(อถ่ายทอดความรู ้จากบทความในระดับคุณภาพดี(X = 16, S.D.=1.0) ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนดไว้
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที( 3 เรื( อง การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ นักศึกษาสามารถทํา
คะแนนจากใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที( 3 เรื( อง จริ งหรื อไม่ ใช่หรื อมัว( เพื(อค้นหาข้อมูลสุ ขภาพต่างๆ ที(
ยังคลุมเครื อ โดยนักศึกษาฯ สามารถตอบคําถามอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (X = 13, S.D.=1.3)
และสามารถนําเสนอหน้าชันเรี ยนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (X = 17, S.D.=1.5) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนดไว้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 4 เรื( องการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ นักศึกษาสามารถทํา
ผลงานในการรับมือกับสุ ขภาพผ่านใบกิจกรรมที( 4 เรื( อง โรคของฉัน อยูใ่ นระดับคุณภาพดี(X = 9,
S.D.=1.5) และสามารถนําเสนอเรื( องเล่าความเจ็บป่ วยที(ตนเองอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก (X = 17,
S.D.=1.0) ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนดไว้
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที( 5 เรื( อ งการสื( อ สารสุ ข ภาพ พบว่า นัก ศึ ก ษาสามารถนํา เสนอ
โครงงานตามแผนที(ได้กาํ หนดไว้ ในใบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที( 5 เรื( อง สร้างสื( อเสริ มสุ ขภาพพบว่า
นักศึกษาสามารถวางแผนกิจกรรมในระดับคุณภาพดี (X = 26, S.D.=2.2) และสามารถนําแผนการ
สื( อสารสุ ขภาพที(ได้จดั ทําไว้ไปเผยแพร่ ต่อในชุมชนอยูใ่ นระดับคุณภาพดี (X = 16, S.D.=1.3) ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที(กาํ หนดไว้
2. ผลการสั มภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายการสื อสารในชุ มชน
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติได้จดั ทําโครงงานการสื( อสารสุ ขภาพตามหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที( 5 เรื( องการสื( อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ ซึ( งได้จดั ทําเป็ น 2 กลุ่ม (ดูโครงงานบางส่ วนของ
นักศึกษาได้ในภาคผนวก ค) ได้แก่
กลุ่มที( 1 จัดทําโครงงานเรื( อง “ล้างมือถูก ล้างโรคได้” โดยศึกษาหลักการของการล้าง
มือประโยชน์ของการล้างมือ และนําไปเผยแพร่ ต่อให้กบั คนในครอบครัวและชุ มชน เพื(อลดการ
ระบาดของโรคติดต่อที(อาจเกิดขึนในอนาคต
กลุ่ มที( 2 จัดทําโครงงานเรื( อง “ออกกําลังกายห่ างไกลโรค” โดยศึกษาหลักการออก
กําลังกายแบบยืดเหยียดและการแกว่งแขน เพื(อนํามาเผยแพร่ ให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน เพื(อ
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สร้างภูมิตา้ นทาน สร้างความแข็งแรง และลดอาการปวดเมื(อยจากการทํางานหนักหรื อการทํางานซํา
เดิมเป็ นเวลานาน
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มเป้ าหมายในชุ มชนทัง 2 กลุ่มที(ได้รับการสื( อสารองค์
ความรู ้จากกนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ พบว่า กลุ่มเป้ าหมายเห็นว่าเป็ นเรื( องที(ดีที(ลูกหลาน
ของพวกเขาสามารถนําสิ( งที(เรี ยนมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริ ง สามารถสื( อสารให้พวกเขาเข้าใจได้
ง่ายขึนด้วยภาษาของตนเอง พวกเขาได้รับความรู ้ใหม่ๆ เป็ นเรื( องง่ายใกล้ตวั และยังได้ใกล้ชิดกับ
ลูกหลานมากยิง( ขึนอีกด้วย
“เป็ นประโยชน์ ดี ปกติแม่ ล้างมือก็ล้างๆ ไปไม่ ได้ มหี ลักการ แต่ แม่ ดีใจนะทีลูกหลาน
ของเราเอาความรู้ ทีตัวเองเรี ยนมาอธิ บายให้ เราฟั งเป็ นภาษาของเราเอง เราไม่ ร้ ู เราก็
กล้ าถาม เขาไม่ ร้ ู เขาไปหามาแล้ วก็มาบอกเราได้ ร้ ู ว่ ามันมีโรคทีเราติดต่ อกันได้ จากที
เราไม่ ได้ ล้างมือเยอะแยะเลย คนไม่ เรี ยนมาก็ได้ เข้ าใจไปด้ วย” (คําข่วง ลุงวะ(นาม
สมมุติ), 2559)
“ล้ างมือเราก็ล้างกันอยู่แล้ ว แต่ เฉพาะตอนเปื * อน เรารู้ สึ กมือเปื * อนเราค่ อยล้ าง อย่ าง
ก่ อนกินข้ าวหลังกินข้ าวเราก็ล้างอยู่แล้ วเพราะเรากินข้ าวนึง มันก็ได้ ร้ ู ว่ าจริ งๆ เราล้ าง
บ่ อยๆ จะช่ วยไม่ ให้ เกิดโรคได้ หลายโรค จําชื อโรคไม่ ได้ หรอกนะชื อมันยาก บางโรค
ก็ไม่ เคยได้ ยิน จําได้ มีไข้ หวัด กับท้ องเสี ย โรคตับ จําไม่ ได้ ละ ทีน้ องมาสอนนีท่ ามัน
เยอะมาก แต่ คิดว่ าถ้ าทําบ่ อยๆ คงจะเร็ วขึน* ” (ฝ้าย(นามสมมุติ), 2559)
“ตอนแรกก็ว่าออกกําลังกายอะไร เราทํางานเหนื อยทุกวันก็ออกอยู่แล้ ว เหนื อย แต่
พอเขาบอกว่ าการบ้ านๆ เราก็เลยลองทําดู พอเขามาสอนแบบนีก* ด็ ีนะ มันได้ ยืดเส้ น
ยืดสาย ทีสําคัญเราได้ คุยกับลูกหลานด้ วย ปกติ ก็ต่างคนต่ างเหนื อยก็ไปนอน วัยรุ่ น
มันก็แยกย้ ายไปของมัน” (สัน ลุงเลก(นามสมมุติ) (2559). สัมภาษณ์, 21 สิ งหาคม)
“แม่ เดินไม่ ได้ มานานหลายปี แล้ ว ลูกหลานก็เอามาอยู่ดูแลฝั งนี * ออกกําลังกายในชีวิต
แม่ ไม่ ร้ ู จักหรอก แต่ น้องเปิ * นบอกว่ าออกได้ ๆ เขาทํารายงานส่ งครู เขาขอพาแม่ ออก
กําลังกาย ขาขยับไม่ ได้ เขาก็ให้ ลองหมุนแขนเอาไปข้ างหลัง แม่ กท็ าํ ได้ บ้างไม่ ได้ บ้าง
เขาก็มาของเขาหลังเลิ กงานบ้ าง เลิ กเรี ยนวันอาทิ ตย์ ก็มา ดีไม่ เหงาเลย ให้ แม่ อ๊ ุยลอง
นังเก้ าอี * นังไม่ ได้ เลยต้ องพับเพียบทําแก้ เมือยได้ ” (อุย๊ แดง (นามสมมุติ), 2559)
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3. ผลการถอดบทเรี ยนทบทวนการสื อสารสุ ขภาพ (After Action Review) ของ
ผู้เรียน
หลังจากที(นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติทงั 2 กลุ่มได้ดาํ เนินการเผยแพร่ องค์ความรู ้
ทางสุ ขภาพในชุ มชนเรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั และนักศึกษาแรงงานข้ามชาติได้ประชุ มถอดบทเรี ย น
ทบทวนหลังการสื( อสารในชุมชน พบประเด็นที(น่าสนใจดังนี
ประเด็นที 1 ประโยชน์ ทได้
ี รับจากการจัดทําโครงงานเรื องการสื อสารในชุ มชน
1. นักศึกษาส่ วนใหญ่มองว่ากิจกรรมนีเป็ นการฝึ กฝนให้พวกเขาทํางานร่ วมกันกับ
คนหมู่มาก
2. เกิดความสามัคคีกนั ในกลุ่ม เพราะงานจะสําเร็ จไม่ถา้ ถ้าหากสมาชิกในกลุ่มไม่
สามัคคีกนั
3. กิจกรรมทําให้พวกเขามีจิตสาธารณะและคิดถึงผูอ้ ื(นมากขึน
4. ฝึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง
5. รู ้สึกว่าตนเองสามารถริ เริ( มสิ( งใหม่ๆ ในชุมชนได้ โดยเริ( มจากจุดเล็กๆ ที(บา้ น
6. การให้ความรู ้ไม่จาํ เป็ นต้องเกิดขึนแต่ในห้องเรี ยนพวกเขาสามารถให้ความรู ้แก่
คนอื(นที(ไม่ได้เรี ยนหรื ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซ( ึ งมีมากในชุมชน ทําให้คนในชุมชนได้มีแนวทาง
ในการป้องกันโรค
7. ได้เรี ยนรู ้แนวคิดของเพื(อนในกลุ่ม
ประเด็นที 2 ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการทํางาน
1. การนัดหมายทํางานกลุ่มไม่ค่อยตรงกัน เพราะแต่ละคนมีงานเยอะ บางคนว่าง
ไม่ตรงกันทําให้งานเกิ ดความล่ าช้า วิธีการแก้ไขคือการประชุ มกันผ่านการประชุ มกลุ่มออนไลน์
และเลือกวิธีการเผยแพร่ ดว้ ยการทําบ้านใครบ้านมันแล้วมารวมกัน
2. สมาชิกกลุ่มบางคนขีอายและบางคนก็ไม่ให้ความร่ วมมือเลย ทําให้ไม่สามารถ
สื( อสารได้ตามเป้าหมายที(ตงไว้
ั ในตอนแรก
3. การทํางานของกลุ่มช่ วงแรกไม่ชดั เจน นักศึกษาคิดเรื( องยากเกิ นไป เช่ น การ
สื( อสารวัณโรค หรื อเรื( องโรคระบาด ซึ( งมีรายละเอียดมากและยากมากที(จะพูดให้คนในชุมชนเข้าใจ
เป็ นภาษาไตได้ จึงต้องมีการปรับเปลี(ยนเนือหาและรู ปแบบการสื( อสารหลายรอบ จนได้เรื( องการล้าง
มือที( ถูกวิธีและสอดแทรกประโยชน์ของการล้างมือเพื(อป้ องกันโรคเข้าไป นัก ศึกษาเห็ นว่า เป็ น
จุดเริ( มต้นที(ดีสําหรับการสื( อสารสุ ขภาพที(นกั ศึกษาเลือกสื( อสารสิ( งที(ใกล้ตวั และมีความเป็ นไปได้
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ซึ( งวิธีแก้ไขแต่ละกลุ่มเสนอว่า ต้องรายงานปั ญหาทันทีและปรึ กษาครู ประจํากลุ่มบ่อยๆ เพื(อให้ได้
แนวทางชัดเจนและเป็ นไปได้
ประเด็นที 3 สิ งทีผู้เรียนอยากปรับปรุ งแก้ไขเมือมีการสื อสารครังต่ อไป
1. ปรับปรุ งให้มีสื(อรู ปภาพที(น่าสนใจเพื(อประกอบการบรรยาย
2. สมาชิ กทุกคนในกลุ่ มควรศึกษาข้อมูลที(ใช้เผยแพร่ ให้เข้าใจดีเสี ยก่อน เพราะ
อาจเกิดการสื( อสารที(ผดิ พลาดได้
3. เพิ(มกลุ่มเป้าหมายในการสื( อสารให้มากขึน หลากหลายกลุ่มขึน
4. เพิ(มประเด็นที(ยงั ไม่มีโอกาสได้สื(อสารหรื อพลาดไปในครังนี เช่ น รายละเอียด
ของโรคต่างๆ ที(ติดต่อจากการสัมผัสซึ(งผูเ้ ผยแพร่ จะต้องแปลเป็ นภาษาไตที(เข้าใจง่าย
5. หากมีเวลามากขึน นักศึกษาอยากแต่งเพลงล้างมือเป็ นภาษาไตสําหรับใช้ใน
กิจกรรมการสื( อสารของตนเอง
3. ผลการวิเคราะห์ สมุดกระจกสะท้อนความคิดของผู้เรียน
ในระหว่างการทดลองในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาสะท้อนความ
คาดหวังหรื อสิ( งที(พวกเขาต้องการและสิ( งที(ได้รับหรื อได้เรี ยนรู ้ จากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ล ะ
หน่วยการเรี ยนรู ้ เพื(อเป็ นการประเมินเจตคติ (Attitude) สามารถสรุ ปได้เป็ น 2 ส่ วนดังนี
1. การสะท้อนความคาดหวังหรื อความต้ องการของผู้เรียน พบประเด็นดังนี
1.1. ความคาดหวังที( จะได้รับ ความรู ้ ด้านสิ ท ธิ ท างด้า นสุ ขภาพ ยกตัวอย่างเช่ น
“หนูมีประกันสังคมแต่ก็ไม่รู้ใช้ยงั ไง” “คนที(ไม่มีบตั รไปหาหมอที(โรงพยาบาลได้ไหม” “ผมมีบตั ร
สี ชมพูหรื อบัตรทหารทําอะไรได้บา้ ง” “อยากอบรมเกี(ยวกับการใช้บตั รสี ชมพูหรื อพาสปอร์ ตในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาล” “บัตรสามสิ บบาทถ้าไม่ทาํ จะเป็ นอะไรไหม” “หนูอยากเป็ นคนไทยอยาก
มีสิทธิ• ทาํ อะไรได้หลายอย่างไม่ตอ้ งกลัวอะไร” ฯลฯ
1.2. คาดหวังจะได้รับความรู ้ เกี( ยวกับโรคต่างๆ และการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ
เช่น “อยากรู ้วา่ จะอยูแ่ บบไม่มีโรคยังไง” “อยากรู ้เรื( องการทําให้สุขภาพแข็งแรงการดูแลตัวเอง” “ที(
ผ่านมาชื(อโรคนันโรคนีเยอะมาก แต่หนู ไม่รู้ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร หนูอยากรู ้จกั โรคต่างๆ มาก
ขึนจะได้ระวังตัวเอง” “อยากรู ้เรื( องการใช้ยาที(ถูกต้อง” “หนองในคืออะไร “อยากรู ้เรื( องการป้ องกัน
ต้องเองจากโรคต่างๆ ต้องทํายังไงครับ” ฯลฯ
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1.3. คาดหวังที(จะได้ความรู ้เกี(ยวกับแนวทางที(จะใช้ในการประเมินข้อมูลข่าวสาร
ทางสุ ขภาพและข้อมูลอื(นๆ ที(พวกเขาได้รับในชีวิตประจําวัน เช่น “อะไรจะใช้ตดั สิ นว่าสิ( งที(เราฟั ง
มาหรื อได้ยินมามันใช้ได้” “ทังไลน์ทงเฟสที
ั
(ส่งต่อๆ กันมามีคาํ แนะนําเยอะมาก บางอันก็รําคาญ
เพราะส่ งมาซําๆ ผมจะรู ้ได้ไงว่าอันไหนทําตามได้” “ที(ครู ให้เล่นเกมบอกว่ายาชุดไม่ดี แล้วทําไมเขา
ยังขายกันได้” “เราจะรู ้ได้ไงว่าข้อความน่าเชื(อถือ” “แบบฝึ กหัดมันยากไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะใช้อะไร
ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง อะไรกินได้กินไม่ได้”
2. การสะท้อนความคิดสิ งทีได้ รับและได้ เรียนรู้ พบประเด็นดังนี
2.1. นักศึกษาเห็นว่าตนเองได้รับความรู ้และรู ้สึกกระตือรื อร้นเกี(ยวกับเรื( องสิ ทธิ
ด้านสุ ขภาพตนเองมากขึน เช่ น “ได้รับรู ้เรื( องสิ ทธิ• ต่างๆ การใช้สิทธิ• 30 บาท เมื(อประสบอุบตั ิเหตุ
บัตรประกันสังคม เรื( องของการเรี ยกร้องสิ ทธิ• ของตนเอง” “ทําบัตรสามสิ บบาทมานานแล้ว แต่ไม่
เคยได้ใช้ จ่ายเงินเองแล้วเสี ยค่าสิ ทธิ• ไปเปล่าๆ ปี เว้นปี เพราะไม่รู้ใช้ยงั ไง วันนี รู ้แล้วผมจะไปใช้
สิ ทธิ• ดูบา้ ง” “กลับไปหนูจะลองเช็คดูวา่ หนูทาํ ประกันสังคมได้ไหม มีคนที(โรงงานโดนเครื( องบดมือ
ขาด แต่ก็ไม่ได้อะไร ถ้าเกิดแบบนี กับหนูบา้ ง หนูอยากได้ค่าชดเชยค่ะ” “เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเท่า
เทียมกัน แต่วา่ สิ ทธิ• ของเราก็ยงั ไม่เท่ากัน”
2.2. นักศึกษาเห็ นว่าตนเองมีทางเลื อกมากยิ(งขึนในการเข้าถึ งแหล่ งเรี ยนรู ้ ทาง
สุ ขภาพในชุมชนและการขอความช่วยเหลือในยามเจ็บป่ วย เช่น “ได้รู้วา่ เราสามารถออกกําลังกายที(
สวนสมโภช 700 ปี ได้” “ไม่เคยฟังวิทยุของแมพเลย กลับไปจะลองไปฟังดู” “ได้รู้วา่ ถ้าเรามีปัญหา
สามารถไปให้มูลนิธิช่วยได้” “ดีใจที(เจอครู แก้ว ได้รู้วา่ เราจะไปหาใครเวลาเราเดือดร้อน” ฯลฯ
2.3. นัก ศึ ก ษาได้รับ ความรู ้ เรื( องการป้ องกันตนเองจากโรคต่ า งๆ และการลด
พฤติกรรมเสี( ยงที(อาจจะทําให้เกิดโรค ดังที(นกั ศึกษาหลายคนสะท้อนว่า “ถ้าไม่มีเวลาคงจะต้องกิ น
ข้าวกล่องโฟมอยู่ แต่ผมจะระวังมากขึน” “ได้รู้เรื( องอันตรายจากกล่องโฟมและถุงพลาสติก” “รู ้เรื( อง
การป้องกันตัวเองจากการติดเชือต่างๆ จากผูอ้ ื(น” “ไม่ควรซื อยาในร้านที(ไม่มีเภสัชกร” “วันนี ได้รู้วา่
ก่อนไปหาหมอเราต้องเตรี ยมตัวอย่างไร ป้ องกันและดูแลสุ ขภาพอย่างไรครับ” “รู ้เรื( องการป้ องกัน
ตัวเองไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่ วมกับผูอ้ ื(น”ฯลฯ
2.4. นักศึกษามีความมัน( ใจมากยิ(งขึนในการตัดสิ นใจเชื( อข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณ ดังที(สะท้อนว่า “เราเชื( ออะไรโดยไม่คน้ หาเหตุผลไม่ได้ ต้องสื บหาข้อเท็จจริ งก่อน”
“หนู เคยเชื( อว่าคนเป็ นเอชไอวีจะติดต่อกันทางแม่สู่ลูกวันนี มันเปลี( ยนความคิดไปเลย เราต้องหา
ข้อมูลให้ดีก่อนถึงจะปักใจเชื(อ” “หนูเคยอยากขาวมาก แล้วจะระวังตัวเองตลอดใส่ ผา้ คลุมหน้าหลาย
ชันเวลาทํางานออกแดด กินวิตามินหลายอย่าง ใครว่าอะไรดีก็ซือหมด ต่อไปนีวิตามินที(กินๆ อยูค่ ง
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เว้นไปก่อน เปลืองเงินแล้วยังเจ็บตัวด้วย สวยธรรมชาติดีกว่ากลัวตายเพราะยาค่ะ” “ได้เรี ยนรู ้วา่ การ
มีอะไรกับแฟนตอนมีประจําเดือนทําให้ทอ้ งได้” ฯลฯ
2.5. นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมทําให้พวกเขาได้เรี ยนรู ้ที(จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื(น ดังที(
นักศึกษาสะท้อนว่า “ได้เรี ยนรู ้และรู ้จกั เพื(อนต่างกลุ่มมากขึน” “ผมเรี ยนเข้าใจมากขึนพอมานัง( หน้า
กับพวกผูห้ ญิง” “เพื(อนบางคนไม่ถูกชะตาด้วยเลย ไม่เคยทํางานด้วยกันพอได้คุยกันจริ งๆ แล้วเขาก็
ไม่มีอะไรขอบคุณครู ที(ทาํ ให้หนูมีเพื(อนร่ วมชะตากรรมมากขึน” “อยูก่ ลุ่มเก่าอะไรๆ ก็หนู ตอนที(ครู
ให้ไ ปพูดหน้า ชันก็ ต้องเป็ นหนู ตลอด พอมาทํา กลุ่ ม โรคเอชไอวีนี(หนู ท าํ งานน้อยลงเจอเพื(อนที(
ช่วยกันมากขึน”
2.6. นักศึกษายังเกิดความประทับใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม ดังที(ได้สะท้อนออกมา
ดัง นี “หนู ชอบที( ค รู ม าสอนแบบนี มันทํา ให้เรารัก กันมากขึน” “อยากให้มี ทาํ กิ จกรรมแบบนี ทุ ก
รายวิชา ไม่เครี ยดดีค่ะ” “ครู ชอบมีอะไรแปลกๆ มาให้ทาํ ตลอด ลุน้ ดีค่ะ เทอมหน้ามีอีกนะคะ” “ได้รู้
ความคิดของเพื(อนๆ แล้วได้แต่งเรื( องสนุกๆ ออกมาเล่ากันไปหัวเราะกันไป ถ้าเป็ นแบบนี ทุกวิชาคง
ดี” “มีเล่นเกมก่อนเข้าบทเรี ยน มันทําให้ทาํ ให้ผอ่ นคลาย แก้ง่วง แถมยังมีสาระอีก”
ผูว้ ิจยั ตังข้อสังเกตว่านอกจากกิ จกรรมขันนําที(ผูว้ ิจยั ได้ใช้สําหรับการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ให้ เ กิ ด เจตคติ ใ นด้า นความต้อ งการเรี ย นรู ้ แ ละความตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาสุ ข ภาพแล้ว การทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนมีส่วนช่ วยในการกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการในการเรี ยนรู ้และช่ วยให้เกิ ด
คําถามที(สะท้อนถึงความต้องการของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและวิทยากร
การประเมินความคิดเห็นที(มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที( 1
การประเมินความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน และกลุ่ มที( 2 เป็ นการประเมินความคิดเห็ นของวิท ยากร มี
รายละเอียดดังนี
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
หลัง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เ รี ย นดํา เนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ว ผู ว้ ิ จ ัย
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที(มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยมีผูเ้ รี ยนที(ตอบแบบสอบถามทังสิ นจํานวน 30 คน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
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ตารางที( 16 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที(มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ข้ อ
รายการประเมิน
ตอนที 1 ด้ านการจัดการเรียนรู้
1
การดําเนินกิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้
ให้นกั ศึกษาอยากเรี ยนรู ้
2
เนือหาเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนนําไปใช้ได้
ในชีวติ จริ งแก่ตนเองและชุมชน
3
วิทยากรเปิ ดโอกาสให้คน้ คว้าข้อมูลอย่าง
เต็มที(
4
มีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ ลงมือแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ
5
มีการเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้กบั เพื(อนได้อย่างเต็มที(
6
รู ้จกั การฝึ กให้รู้จกั การประเมินข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ
7
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความ
คาดหวังและความต้องการของผูเ้ รี ยน
รวม
ตอนที 2 ด้ านสื อและแหล่ งเรียนรู้
1
สื( อที(ใช้ในแต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจ
กระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเรี ยน
2
สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ที(ใช้ทาํ ให้นกั ศึกษามี
ทางเลือกเกี(ยวกับสุขภาพที(หลากหลาย
3
สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ที(ใช้มีประโยชน์
สําหรับผูเ้ รี ยน
4
สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ที(ใช้เพียงพอให้
นักศึกษาได้คน้ คว้า
5
การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้พฒั นาสื( อ
ของตนเอง ไปเผยแพร่ ต่อในชุมชน
รวม
ตอนที 3 ด้ านวิทยากร
1
วิทยากรอธิบายและตอบคําถามได้เข้าใจง่าย

X

S.D.

(n=30)
ระดับความพึงพอใจ

4.20

0.61

ระดับมาก

4.10

0.66

ระดับมาก

4.00

0.69

ระดับมาก

4.47

0.63

ระดับมากที(สุด

4.27

0.52

ระดับมาก

4.03

0.67

ระดับมาก

4.03

0.41

ระดับมาก

4.16

0.60

ระดับมาก

4.13

0.43

ระดับมาก

3.90

0.66

ระดับมาก

4.13

0.57

ระดับมาก

4.03

0.32

ระดับมาก

4.10

0.71

ระดับมาก

4.06

0.54

ระดับมาก

3.97

0.49

ระดับมาก
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ตารางที( 16 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที(มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ข้ อ
2

3

รายการประเมิน
วิทยากรให้ความรู ้ได้ตรงตามที(นกั ศึกษา
ต้องการ

วิทยากรสร้างบรรยากาศที(ดีในการเรี ยนรู ้ มี
ความเป็ นกลางไม่ตดั สิ น นํากิจกรรมได้
สนุกสนาน
รวม
ตอนที 4 การวัดผลและประเมินผล
1
ความพึงพอใจต่อแบบสอบถามก่อนและ
หลังเรี ยน
2
ความพึงพอใจต่อการเก็บคะแนนจากการ
ทําผลงานจริ ง
3
ความพึงพอใจต่อการสะท้อนความเห็นใน
สมุดกระจกสะท้อนความคิด
4
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการถอดบทเรี ยน
หลังเผยแพร่ ผลงานการทําสื( อของนักศึกษา
รวม
รวมทังหมด

X
4.20

S.D.
0.55

(n=30)
ระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก

4.37

0.61

ระดับมากที(สุด

4.18

0.55

ระดับมาก

4.10

0.66

ระดับมาก

4.07

0.74

ระดับมาก

4.13

0.43

ระดับมาก

4.33

0.66

ระดับมาก

4.16
4.14

0.61
0.58

ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที( 16 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนํา
แรงงานข้ามชาติที(มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครังนีมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน (X
= 4.14, S.D.= 0.58) ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ (X = 4.16, S.D.= 0.60) ด้านสื( อและแหล่งเรี ยนรู ้
นักศึกษา (X = 4.06, S.D.= 0.54) ด้านวิทยากร (X = 4.18, S.D.= 0.55) และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล (X = 4.16, S.D.= 0.60) นอกจากนีนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะให้เพิ(มเติมระยะเวลาในการ
สอนมากยิ(งขึ นและอยากให้จดั กิ จกรรมเสริ มความรู ้เรื( องสุ ขภาพ เรื( องสิ ทธิ• เรื( องการป้ องกันโรค
แบบนีอีก
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยากร
หลังจากที(ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื(อสร้ างเสริ มความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของวิทยากรและผูร้ ่ วมจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครังนีจํานวนทังสิ น 3 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที( 17 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที(มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ข้ อ
รายการประเมิน
ตอนที 1 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

X

S.D.

(n=3)
ระดับความพึงพอใจ

1
2
3

4.67
4.67
4.67

0.58
0.58
0.58

ระดับมากที(สุด
ระดับมากที(สุด
ระดับมากที(สุด

4.67
4.00

0.00
1.00

ระดับมากที(สุด
ระดับมาก

5.00

0.00

ระดับมากที(สุด

4.00

1.00

ระดับมาก

4.00

0.00

ระดับมาก

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด

4.33

1.15

ระดับมากที(สุด

การใช้วธิ ีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที(หลากหลาย
การจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมแก่ช่วงวัยของผูเ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสภาพจริ งหรื อชีวติ
จริ งของผูเ้ รี ยน
4 การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม
5 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ/เห็นประโยชน์
ก่อนเข้าสู่บทเรี ยน
6 การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสร้างทางเลือกที(หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูล บริ การทางสุขภาพและข้อมูลอื(นๆ ที(
ต้องการได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
7 การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะพืนฐานในการรับรู ้
และทําความเข้าใจข้อมูลสุขภาพที(เกี(ยวกับตนเอง
และชุมชนได้
8 การสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด
และลงมือแก้ไขปั ญหาสุขภาพได้อย่างเป็ นระบบ
9 การเปิ ดโอกาสและนําเสนอทางเลือกให้ผเู ้ รี ยนค้นหา
คว้าข้อมูลได้อย่างเต็มที(
10 เกิดการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์กนั ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
11 การสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาเกิดการ
ประเมินข้อมูลที(จะนํามาใช้ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
12 การสร้างประสบการณ์สามารถตัดสิ นใจได้
เหมาะสมกับตนเอง
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ตารางที( 17 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที(มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(ต่อ)
ข้ อ
รายการประเมิน
13 การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้ทาง
สุขภาพให้แก่ผอู ้ ื(นได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ภายใต้
ข้อจํากัดของตนเอง
14 การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอทางเลือกด้านสุขภาพ
ให้กบั ชุมชน
15 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที(เอือต่อการ
เรี ยนรู ้
รวม
ตอนที 2 สื อและแหล่ งเรียนรู้
1 การสร้างทางเลือกให้นกั ศึกษารู ้จกั แหล่งเรี ยนรู ้และ
บริ การสุขภาพที(หลากหลายสามารถเข้าถึงได้จริ ง
2 สื( อที(ใช้ในกิจกรรมมีความน่าสนใจ เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง เข้าใจง่าย
3 สื( อที(ใช้มีความเหมาะสมแก่ช่วงวัย ระดับชัน ความรู ้
และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4 การประยุกต์ใช้สื(อและเทคโนโลยีอย่างหลายในการ
ค้นคว้าข้อมูล
5 สื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ที(ใช้หาง่ายไม่ยงุ่ ยากต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
รวม
ตอนที 3 การวัดและประเมินผล
1 วิธีวดั ผลและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
2 วิธีวดั ผลและประเมินผลมีความหลากหลาย
3 การวัดผลและประเมินผลมีความยุติธรรม
4 การวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับช่วงวัย
ระดับชัน ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
5 การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับสภาพจริ ง
ของผูเ้ รี ยน

X
4.67

S.D.
0.58

(n=3)
ระดับความพึงพอใจ
ระดับมากที(สุด

4.00

1.00

ระดับมาก

4.33

0.58

ระดับมากที(สุด

4.47

0.62

ระดับมากทีสุ ด

4.33

0.58

ระดับมากที(สุด

4.33

0.58

ระดับมากที(สุด

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด

4.00

1.00

ระดับมาก

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด

4.40

0.66

ระดับมากทีสุ ด

4.00

1.00

ระดับมาก

4.00
5.00
4.67

0.00
0.00
0.58

ระดับมาก
ระดับมากที(สุด
ระดับมากที(สุด

4.67

0.58

ระดับมากที(สุด
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ตารางที( 17 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที(มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(ต่อ)
ข้ อ
รายการประเมิน
6 การวัดผลและประเมินผลเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วม
รวม
รวมทังหมด

X
4.00

S.D.
0.43

(n=3)
ระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก

4.39
4.42

0.43
0.60

ระดับมากที(สุด
ระดับมากทีสุ ด

จากตารางที( 17 วิทยากรมีระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมากที(สุดในทุกด้าน (X = 4.42, S.D.= 0.60)
ได้แก่ ด้านเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ (X = 4.47, S.D.= 0.62) ด้านสื( อและแหล่งเรี ยนรู ้ (X =
4.40, S.D.= 0.66) ด้านการวัดและประเมินผล (X = 4.39, S.D.= 0.43)
5. ผลการทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review) ของวิทยากร พบประเด็นที(
น่าสนใจดังนี
1. วิทยากรตังข้อสังเกตว่าควรขยายประเด็นเรื( องของการเข้าถึ งสิ ทธิ ประกันสังคม
สิ ทธิการประกันสุ ขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติ กฎหมายที(เกี(ยวกับสุ ขภาพ รวมไปถึงความรู ้ในการ
ป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีการป้ องกันตนเองไม่ให้เกิ ดการตังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ โรคติดต่อต่างๆ เป็ นเรื( องที(นกั ศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก จึงน่าจะมีการขยายหรื อเน้น
ยําความเข้า ใจให้ม ากขึ น ลงลึ ก ในรายละเอี ย ดให้ม ากกว่า นี หรื อ นํา กรณี ศึ ก ษามาให้นัก ศึ ก ษา
วิเคราะห์เพิ(มเติมให้มากขึน หรื อนํามาแยกจัดเป็ นเรื( องๆ เพื(อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้มากยิง( ขึน
2. สื( อที(ใช้ในชันเรี ยนครังนี มีความขัดข้องทางเทคนิ คอยู่มาก กิจกรรมในครังต่อไป
ควรจะลดการใช้เทคโนโลยีให้นอ้ ยลง หรื อมีแผนสํารองที(ให้กิจกรรมสามารถดําเนินไปได้
3. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมในครังนีวิทยากรในพืนที(และแกนนําชุมชนหลายคนติด
ภารกิจทางการเมืองทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมได้ การกําหนดวิทยากรในครังต่อไปควรมีการกําหนด
วิทยากรที(สามารถทําหน้าที(แทนกันได้ไว้หลายๆ คน หรื อมีการฝึ กอบรมวิทยากรเพื(อให้สามารถ
ถ่ายทอดเนือหาแทนกันได้ โดยที(ประชุมเสนอให้ ครู กศน. จะต้องเป็ นแกนหลักในการจัดกิจกรรม
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4. ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมที(จดั ไว้ให้น้อยเกิ นไปและไม่เพียงพอที(จะอธิ บายใน
บางประเด็นที( นัก ศึ ก ษาสนใจ เช่ นปั ญหาเรื( องสิ ท ธิ ด้า นสุ ข ภาพของตนเอง หรื อโรคที(นัก ศึ ก ษา
แรงงานข้ามชาติไม่เคยได้ยนิ หรื อไม่รู้จกั ยังไม่เคยได้ยนิ
5. กิ จกรรมการสื( อสารสุ ขภาพแม้ว่านักศึกษาจะเริ( มต้นจากกิ จกรรมการสื( อสารใน
ระดับง่ายและไม่ซบั ซ้อน แต่ถือเป็ นโอกาสที(ดีที(นกั ศึกษาจะสามารถพัฒนาไปสู่ การสื( อสารเรื( องราว
ที( ย ากขึ น ทังนี จะต้อ งมี ช(ัว โมงที( เ พิ( ม เติ ม เนื อหาที( นัก ศึ ก ษาสนใจและต้อ งการจะเผยแพร่ ก ับ
ผูเ้ ชี(ยวชาญในพืนที(ให้มากขึน
6. ภาษาที(ใช้ในการสื( อสารแม้ว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถสื( อสารด้วยภาษาไตหรื อภาษาไท
ใหญ่ได้ แต่ทงนี
ั การอธิ บายเรื( องโรคติดต่อหรื อโรคต่างๆ ซึ( งมีคาํ ศัพท์ที(ยากและมีการอธิ บายเป็ น
ภาษไต ถึงระบบต่างๆ ของร่ างกาย วิทยากรผูด้ ูแลจะต้องช่วยให้ผเู ้ รี ยนที(จะไปสื( อสารในชุมชนใช้คาํ
เทียบเคียงที(ง่ายและผูร้ ับสารสามารถเข้าใจได้ง่าย
7. แม้วา่ จะมีกิจกรรมที(กล่าวถึงเรื( องป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชันเรี ยนแล้ว
ก็ตาม นักศึกษายังมีความเขินอายที(จะสื( อสารเรื( องการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศ เช่น นักศึกษากลุ่ม
หนึ( งอยากสื( อสารเรื( องการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยาง และยกเลิ กไปเพราะ
นัก ศึ ก ษามี ค วามลัง เลใจที( จ ะพู ด เรื( อ งเพศในที( ส าธารณะหรื อ แม้แ ต่ ก ารพู ด เรื( อ งเพศกับ คนใน
ครอบครัว และมองว่าเรื( องเหล่านี เป็ นเรื( องละเอียดอ่อน เป็ นเรื( องที(ควรปกปิ ด และยังเป็ นประเด็นที(
ผูห้ ญิง ส่ วนใหญ่ ในชุ มชนไม่ กล้า พูดคุ ย กัน วิท ยากรจึง เสนอแนะว่าหากมี การจัดครังต่อไปควร
เพิ(มเติมประเด็นเหล่านีให้มากขึน และสร้างพืนที(หรื อจักเวทีเฉพาะที(สามารถพูดคุยเรื( องนีได้ในกลุ่ม
เล็กๆ โดยมีผเู ้ ชี(ยวชาญทางการแพทย์ในชุมชนร่ วมแลกเปลี(ยนพูดคุยควบคู่ไปด้วย
8. การขยายผลของกิ จกรรมในอนาคต วิทยากรและผูร้ ่ วมจัดเห็นว่าการจัดกิ จกรรม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนที(เป็ นทายาทผูต้ ิดตามของแรงงานข้ามชาติที(อยูใ่ น
ระบบโรงเรี ยนในชันประถมศึกษาด้วย โดยมองว่าการสื( อสารสุ ขภาพน่ าจะเกิดขึนและปลูกฝังกัน
ตังแต่ที(พวกเขายังเป็ นเด็ก โดยปรับให้กิจกรรมมีความง่ายมากยิ(งขึน ซึ( งอาจจะเป็ นการศึกษาที(ไม่ถึง
ขันต้องทําให้เกิดวิจารณญาณ แต่ให้พวกเขาเข้าใจข้อมูลสุ ขภาพในระดับเด็กเล็กทัว( ไปเสี ยก่อน และ
ค่อยลงลึกในระดับชันที(สูงขึน
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ส่ วนที y การปรับปรุ งรู ปแบบและคู่มือการใช้ รูปแบบ
1. การปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
การปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy Model : MHL Model) แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ได้แก่
1. การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบฯ ภายหลัง การรั บ รองเครื( อ งมื อจากผูเ้ ชี( ย วชาญ ผู ว้ ิจ ัย ได้
ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี(ยวชาญ 7 ประเด็น ได้แก่
1.1. เปลี(ยนแปลงชื( อรู ปแบบฯ จาก “รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้าง
เสริ มความฉลาดทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ” เป็ น “รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อ
สร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้ แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ ” เนื( อ งจากผู ้เ ชี( ย วชาญเสนอให้
เปลี(ยนแปลงคําว่า “ความฉลาดทางสุ ขภาวะ” เป็ นคําอื(นๆ ที(มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ( งคําดังกล่าว
แฝงไว้ดว้ ยอคติและอาจเกิดการตีความความหมายในเชิงลบเมื(อนํามาใช้กบั ผูถ้ ูกศึกษาได้ ผูว้ ิจยั จึงได้
ศึกษาและปรับเปลี(ยนเป็ นคําว่า “ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ” ซึ( งกําหนดไว้สําหรับใช้ในการศึกษานี
เท่านัน
1.2. ในรายละเอียดของหลักการ ผูว้ ิจยั ได้ปรับเปลี( ยนคําที(บ่งบอกถึ งพฤติกรรม
บ่งชี ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะทัง 5 ด้าน จากเดิ มที(ใช้เป็ นคํากริ ยาเปลี( ยนแปลงเป็ นคํานามทังหมด
ได้แก่ Access เป็ นคําว่า Accessibility, Understand เป็ นคําว่า Understanding เป็ นต้น
1.3. ในรายละเอียดของหลักการ ผูว้ ิจยั ได้ล ดทอนคําซําและทําให้เนื อความเชิ ง
พรรณนาของหลักการมีความกระชับและได้ใจความมากยิง( ขึน
1.4. ในรายละเอียดของวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้ตดั คําว่า “ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาสุ ขภาพและองค์ความรู ้ในการรับมือต่อปั ญหาสุ ขภาพของ
ตนเองและชุมชน” เนื(องจากผูเ้ ชี(ยวชาญเสนอว่าไม่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ( งมี
เพียง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การทางสุ ขภาพ การทําความเข้าใจองค์
ความรู ้ ทางสุ ขภาพ การประเมินองค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพ
และการสื( อ สารองค์ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพ ซึ( งในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ผู ว้ ิจ ัย ได้ส อดแทรกการ
ตระหนักถึ งปั ญหาทางสุ ขภาพไว้เพื(อกระตุ น้ ความสนใจของผูเ้ รี ย นในทุกกิ จกรรมอยู่แล้วจึงไม่
จําเป็ นต้องเขียนไว้ในจุดประสงค์
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1.5. ในส่ วนของแผนผังของรู ปแบบ ผูเ้ ชี(ยวชาญเสนอให้มีการเพิ(มเติมการประเมิน
รู ปแบบและผลที(ได้เมื(อเสร็ จสิ นการใช้รูปแบบดังกล่าว เพื(อให้ผูอ้ ่านเข้าใจว่าผลลัพธ์ (output) ของ
กระบวนการที(ได้จดั ทําทังหมดคืออะไร
1.6. เงื( อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี(ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้เพิ(มเติมในเรื( องความยืดหยุน่ ของเนื อหาโดยผูจ้ ดั สามารถปรับเปลี(ยนหรื อ
ขยายประเด็นออก เพื(อให้เป็ นประโยชน์แก่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและชุมชนให้มากที(สุด
1.7. เงื( อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี( ย วชาญ ผูว้ ิจยั ได้เพิ( ม เติ ม เรื( องความยืด หยุ่นของเวลาที( ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ส ามารถ
เพิ(มเติมหรื อลดทอนได้ตามความเหมาะสม
2. การปรับปรุ งรู ปแบบฯ ภายหลังจากการนํารู ปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุ ง 2
ประเด็น ได้แก่
2.1. เงื(อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ด้านการบริ หารจัดการ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเรื( องการ
ใช้ทรัพยากรที(มีอยูแ่ ล้วในชุมชน เพื(อให้เกิดความยัง( ยืนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ เนื(องจากบาง
กิ จกรรมมี ค วามติ ด ขัดด้า นการจัดหาทรั พ ยากร เช่ น การใช้เ ครื( อ งกระจายเสี ย งในชันเรี ย น จอ
โปรเจคเตอร์ หรื อสื( อมัลติมีเดียต่างๆ การใช้ทรัพยากรที(มีอยู่แล้วในชุ มชนหรื อในหน่ วยงานหรื อ
องค์กรจึงเป็ นการแก้ไขปัญหาดีและลดข้อจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อีกทางหนึ(งด้วย
2.2. เงื( อนไขการนํา รู ป แบบไปใช้ ด้า นการบริ หารจัดการ จากการทดลองจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้พบว่านักศึกษาแรงงานข้ามชาติบางคนไม่มีอุปกรณ์สําหรับสื บค้นข้อมูล มือถือ
ไม่สามารถเชื(อมต่ออินเตอร์เน็ต และบางรายมือถือชํารุ ดทําให้ไม่สามารถสื บค้นข้อมูลตามกิจกรรม
ที(กาํ หนดไว้ในบางช่ วงได้ ปั ญหาเหล่ านี อาจเกิ ดขึ นกับผูน้ าํ รู ปแบบไปใช้ได้เช่ นกัน ดังนันผูจ้ ดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรมีการจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สืบค้นไว้อย่างเพียงพอ เช่น ระบบ
อินเตอร์ เน็ตไร้ สายที(เสถี ยร การจัดหาแท็บ เล็ตหรื อคอมพิวเตอร์ สําหรั บสื บ ค้นข้อมู ล เพื(อสร้ า ง
โอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึนอย่างเท่าเทียมและทัว( ถึง
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ตารางที( 18 เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ (MHL Model)
เปรียบเทียบการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ (MHL Model)
การปรับปรุงระยะที 1
การปรับปรุงระยะที 2
รู ปแบบฯ ทีพัฒนาขึน
ภายหลังการรับรองฯ จากผู้เชียวชาญ
ภายหลังจากนํารู ปแบบไป
ทดลองใช้
1.ชื(อรู ปแบบ: รู ปแบบการจัด
เปลี(ยนแปลงเป็ นชื(อ รู ปแบบการจัดกิจกรรม
คงเดิม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ ม การเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุข
ความฉลาดทางสุขภาวะให้แก่
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
แรงงานข้ามชาติ
2.หลักการ
1. ชื(อภาษาอังกฤษเกี(ยวกับพฤติกรรมบ่งชีที(
คงเดิม
กําหนดไว้ในรู ปแบบจากเดิมที(เป็ นคํากริ ยาและ
คํานามให้เปลี(ยนเป็ นคํานามทังหมด ได้แก่
Access เป็ น Accessibility, Understand เป็ นคํา
ว่า Understanding เป็ นต้น
2. ในคําอธิบายถึงหลักการผูว้ จิ ยั ได้ลดทอน
ข้อความที(กล่าวซําเพื(อให้เนือหากระชับและ
สันลง โดยคงใจความเดิมไว้
3.วัตถุประสงค์

3.ขันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

ตัดคําว่า “ผูเ้ รี ยนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาสุขภาพและองค์ความรู ้
ในการรับมือต่อปั ญหาสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน” เนื(องจากไม่สอดคล้องกับแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพิ(มเติมผลของการจัดกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยน
ซึ(งเกิดขึนจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
การประเมินตามสภาพจริ ง

คงเดิม

คงเดิม

261
ตารางที( 18 เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ (MHL Model) (ต่อ)
เปรียบเทียบการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ (MHL Model)
การปรับปรุงระยะที 1
การปรับปรุงระยะที 2
รู ปแบบฯ ทีพัฒนาขึน
ภายหลังการรับรองฯ จากผู้เชียวชาญ
ภายหลังจากนํารู ปแบบไป
ทดลองใช้
4.เงื(อนไขการนํารู ปแบบไปใช้
เพิ(มเติมเงื(อนไขฯ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เพิ(มเติมเงื(อนไขฯ ด้าน
เรี ยนรู ้ จํานวน 2 ข้อได้แก่
การบริ หารจัดการ 2 ข้อ
w. v) กิจกรรมบางส่วนหรื อบางประเด็นที(
ได้แก่
วิทยากรหรื อผูจ้ ดั เห็นควรว่าเหมาะสมและ
1. การใช้
เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยน สามารถ ทรัพยากรในการจัด
ยืดหยุน่ หรื อ ปรับเปลี(ยนหรื อ ขยายประเด็น
กิจกรรม ควรเป็ นสิ( งที(หา
ออก เพื(อให้เป็ นประโยชน์แก่การเรี ยนรู ้ของ
ได้ง่ายและไม่ใช้
ผูเ้ รี ยนและชุมชนให้มากที(สุด
เทคโนโลยีที(ซบั ซ้อน
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสามารถยืดหยุน่ เพื(อให้เกิดความยัง( ยืน
ได้
2. ควรมีการจัดหา
ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์สืบค้นไว้อย่าง
เพียงพอ

2. การปรับปรุ งคู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
การปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
1. การปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลังการรับรองเครื( องมือจากผูเ้ ชี( ยวชาญ
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี(ยวชาญ 8 ประเด็น ได้แก่
1.1. รายละเอียดคํานํา ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งคํานําให้มีความกระชับมากยิง( ขึน
1.2. รายละเอียดสารบัญ ผูว้ ิจยั ได้เพิ(มเติมรายละเอียดของสารบัญในแต่ละหน่ วย
การเรี ยนรู ้เพื(อให้ผนู ้ าํ รู ปแบบไปใช้สามารถเปิ ดอ่านเนื อหาได้ง่ายขึน
1.3. องค์ประกอบของคู่มือโดยภาพรวม ผูว้ ิจยั ได้ปรับองค์ประกอบของคู่มือจาก
เดิมที(มีการสอดแทรกเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รวมไปกับแผนการจัดกิจกรรมการ
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เรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งองค์ประกอบต่างๆ ให้มีเนื อหาที(อ่านง่ายมากขึน แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที( 1 รายละเอียดรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้า มชาติ ส่ วนที( 2 แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ส่ วนที( 3 เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4. ผู ว้ ิจ ัย เพิ( ม เติ ม รายละเอี ย ดของคู่ มื อ เกี( ย วกับ บทบาทของวิ ท ยากร เพื( อ ให้
วิทยากรมีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในทิศทางเดียวกัน
1.5. ผูว้ ิจยั เพิ(มเติมรายละเอียดเกี( ยวกับนิ ยามศัพท์เฉพาะและคําย่อที(ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เนื(องจากมีคาํ เฉพาะเกี( ยวกับการเรี ยกบัตรต่างๆ เฉพาะถิ( นและการใช้ชื(อย่อใน
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในครังนี จํานวนมาก จึงต้องเพิ(ม เติมเพื(อให้ผูน้ าํ คู่มื อไปใช้สามารถคํา
เหล่านีได้ดว้ ยระยะเวลาอันสัน
1.6. ผูว้ ิจยั เพิ(มเติมโครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ เพื(อให้ผูน้ าํ รู ปแบบ
ไปใช้สามารถเข้าใจภาพรวมของการจัดกิจกรรมทังหมดได้ง่ายยิง( ขึน
1.7. ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที( 2 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้
โดยตัดคําว่าตีความแยกแยะเพราะเป็ นส่ วนหนึ(งของการทําความเข้าใจอยูแ่ ล้ว
1.8. เพิ(มเติมคําอธิบายของเฉลยคําตอบในคู่มือเพื(อให้วทิ ยากรสามารถศึกษาได้ง่าย
ขึน โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการจัดทํารายละเอียดของเฉลยเพื(อส่ งมอบคู่มือที(ปรับปรุ งแล้วให้กบั ชุมชน
ไปใช้เรี ยบร้อยแล้ว
2. การปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลังจากการนํารู ปแบบไปทดลองใช้ มีการ
ปรับปรุ ง 2 ประเด็นได้แก่
2.1. เปลี(ยนแปลงกิจกรรมการนําเข้าสู่ บทเรี ยน เนื(องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การนําเสนอวิดีโอในชันเรี ยนมีความขัดข้อง ทําให้ผูว้ ิจยั และทีมวิทยากรเปลี(ยนแปลงกิจกรรมเรื( อง
การดูวดิ ีโอเป็ นการเล่นเกมเรื( องหนังสื อพิมพ์สิทธิ• โดยกเกมดังกล่าวผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถ
หาอุปกรณ์มาใช้ได้ง่าย มีอยูท่ ว(ั ไปในชุมชนและไม่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีซบั ซ้อน
2.2. รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมที( 4 ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้มีการ
ใช้แพทย์จาํ ลองเพื(อเฉลยอาการของแต่ละกลุ่มว่าพวกเขาเป็ นโรคใดและต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร แต่
เนื(องจากบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการเล่นเป็ นแพทย์จาํ ลองมีไม่เพียงพอ ผูว้ ิจยั จึงได้
ปรับโดยใช้วธิ ี การเขียนจดหมายจากแพทย์ถึงคนไข้ขึน ซึ( งในจดหมายดังกล่าวมีความยาวประมาณ
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10 บรรทัดบรรยายถึ ง ผลการตรวจวินิจฉัยโรคและแนะนํา การปฏิ บ ตั ิตวั ให้แก่ ผูป้ ่ วย ทังนี มีก าร
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนสามารถสอบถามวิทยากรเมื(อมีขอ้ สงสัยเพิ(มเติม
ตารางที( 19 เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ
เปรียบเทียบการปรับปรุงคู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ (MHL Model)
การปรับปรุงระยะที 1
ปรับปรุงระยะที 2
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ทีพัฒนาขึน
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ภายหลัง
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ภายหลัง
การรับรองจากผู้เชียวชาญ
จากนําไปทดลองใช้
คํานํา
ปรับปรุ งให้มีความกระชับมากยิง( ขึน คงเดิม
สารบัญ
เพิ(มเติมรายละเอียดขององค์ประกอบ คงเดิม
แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบของคู่มือ คู่มือฯที(
เพื(อให้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คงเดิม
พัฒนาขึนประกอบด้วย 3 ส่วน
นีอ่านง่ายยิง( ขึนผูว้ จิ ยั ได้จดั ทํา
ได้แก่
หมวดหมูข่ องคู่มือไว้ดงั นี
1. คําชีแจงวิทยากร
ส่วนที( 1 รายละเอียดรู ปแบบการจัด
2. รู ปแบบการจัดกิจกรรมการ กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื(อสร้างเสริ ม
เรี ยนรู ้
ความรอบรู ้ทางสุขภาวะให้แก่
3. แผนการจัดกิจกรรมการ
แรงงานข้ามชาติ
เรี ยนรู ้ โดยสอดแทรกเอกสาร
ส่วนที( t แผนการจัดกิจกรรมการ
ประกอบต่างๆ ไว้ในแต่ละหน่วย
เรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
ส่วนที( y เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ไม่มีการกําหนดบทบาทของ
เพิ(มเติมบทบาทของวิทยากร
คงเดิม
วิทยากร
ไม่มีการนิยามศัพท์และอธิบายคํา เพิ(มเติมนิยามศัพท์และคําย่อที(สาํ คัญ คงเดิม
ย่อ
ในแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 1
คงเดิม
เปลี(ยนแปลงกิจกรรมการนําเข้า
สู่บทเรี ยน เนื(องจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอ
วิดีโอในชันเรี ยนมีความขัดข้อง
ทําให้ผวู ้ จิ ยั และทีมวิทยากร
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ตารางที( 19 เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ (ต่อ)
เปรียบเทียบการปรับปรุงคู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ (MHL Model)
การปรับปรุงระยะที 1
ปรับปรุงระยะที 2
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ทีพัฒนาขึน
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ภายหลัง
คู่มือการใช้ รูปแบบฯ ภายหลัง
การรับรองจากผู้เชียวชาญ
จากนําไปทดลองใช้
เปลี(ยนแปลงกิจกรรมเรื( อง
การดูวดิ ีโอเป็ นการเล่นเกม
เรื( องหนังสื อพิมพ์สิทธิ• ซึ(ง
เป็ นการปรับใช้อปุ กรณ์ที(หา
ง่ายในชุมชนและไม่ตอ้ งใช้
เทคโนโลยีซบั ซ้อน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 2
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และสาระการ
คงเดิม
เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที( 2 ตัดคําว่า
ตีความแยกแยะเพราะเป็ นส่วนหนึ(งของ
การทําความเข้าใจอยูแ่ ล้ว
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 3
คงเดิม
คงเดิม
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 4
คงเดิม
ในใบกิจกรรมที( 4 เนื(องจาก
บุคลากรในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในการเล่นเป็ น
แพทย์จาํ ลองมีไม่เพียงพอ
ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับโดยใช้วธิ ีการ
เขียนจดหมายจากแพทย์ ซึ(ง
ในจดหมายดังกล่าวเป็ นการ
บอกผลการตรวจวินิจฉัยโรค
และแนะนําการปฏิบตั ิตวั
ให้แก่ผปู ้ ่ วย
หน่วยการเรี ยนรู ้ที( 5
คงเดิม
คงเดิม
เอกสารแนบคู่มือฯ เช่น
เพิ(มเติมคําอธิบายของเฉลยคําตอบใน คงเดิม
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนมี คู่มือ(ฉบับจริ ง) เพื(อให้วทิ ยากรสามารถ
เพียงเฉลยคําตอบไม่มีการอธิบาย
ศึกษาได้ง่ายขึน

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติฉบับนี* เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ ง
มีข* นั ตอนของการศึกษาแบ่งออกเป็ น C ขั*นตอนได้แก่
ขั*นตอนที E การศึกษาข้อมูลพื*นฐาน (Research 1) ใช้วิธีการศึกษาทั*งเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร สถิติจากหน่วยงานทีเกียวข้องกับสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ การ
วิจยั เชิ งสํารวจโดยใช้แบบสอบถามถึงสภาพ การดูแลสุ ขภาพ และความต้องการเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน มีการสัมภาษณ์ความต้องการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ความเจ็บป่ วย
ของผูเ้ รี ยน และการสอบถามแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อบุคคล
ต่างวัฒนธรรมจากผูเ้ ชียวชาญ
ขั*นตอนที P การพัฒนารู ปแบบ (Development 2) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ พร้อมทั*งคู่มือการ
ใช้รูปแบบฯ ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นที จากนั*นผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
ดังกล่าวเสนอให้ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการสื อสารสุ ขภาพ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน ด้านการจัดการศึกษา
สําหรับแรงงานข้ามชาติ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน R ท่านรับรอง
ตรวจสอบคุณภาพความสอดคล้องและความเหมาะสมของรู ปแบบ
ขั*นตอนที S การทดลองนํารู ปแบบไปใช้ (Research 2) เป็ นการดําเนิ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีได้วางไว้ และประเมินผลความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย ทั*งการทดสอบความรู ้ (Knowledge) ของผูเ้ รี ยนด้วยแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน การทดสอบการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ (Practice) ของผูเ้ รี ยนในระหว่างเรี ยนด้วยการ
จัดทําผลงานของผูเ้ รี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ งในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยากร
จะทําหน้าทีในการประเมินแบบไม่เป็ นทางการ ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดทําผลงาน และปรับปรุ ง
ผลงานของผูเ้ รี ย นเพือให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที วางไว้ นอกจากนี* ย งั มี
ประเมินเจคติ (Attitude) ของผูเ้ รี ยนผ่านการถอดบทเรี ยนกลุ่มนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
ภายหลังจากการสื อสารสุ ขภาพในชุมชน และให้นกั ศึกษาบันทึกสมุดกระจกสะท้อนความคิดเพือ
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สะท้อนความคาดหวังและความต้องการก่อนเริ มกิจกรรม ความรู ้สึกในระหว่างการเรี ยนรู ้ และสิ งที
ได้รับจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีจัดขึ*น
ขั*นตอนที C การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ (Development 2) ในขั*นตอนนี* ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งการประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติออกเป็ น P ส่ วนได้แก่ การประเมินเชิงปริ มาณผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ทั*งจากผูเ้ รี ยนและวิทยากร และการประเมินเชิ ง
คุณภาพได้แก่การประชุมถอดบทเรี ยนทบทวนหลังปฏิบตั ิงานจากวิทยากร เพือนําข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในการจัดทําข้อเสนอแนะและปรับปรุ งรู ปแบบต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี*
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื*นฐาน การดูแลสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพของแรงงาน
ข้า มชาติ ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล จากเอกสาร พบว่า องค์ป ระกอบที ใช้สํา หรั บ การร่ า งรู ป แบบ
ประกอบด้วย C องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั*นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
และเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ โดยพฤติกรรมทีบ่งชี* สําหรับการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะประกอบด้วย R ด้าน (Don Nutbeam,
; สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, %%&) ได้แก่
การเข้า ถึ ง องค์ค วามรู ้ ทางสุ ขภาพ การทํา ความเข้าใจองค์ความรู ้ ท างสุ ข ภาพ การประเมิ นองค์
ความรู ้ทางสุ ขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพและการสื อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั*งนี* จะประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ผูใ้ หญ่ ปรัชญาคิด
เป็ น การจัดการเรี ย นรู ้ แ ละการประเมิ นตามสภาพจริ ง แนวคิ ดด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข้า มาเป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
มีภูมิลาํ เนาอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง พวกเขามักจะย้ายทีทํางานไป
เรื อยๆ แรงงานส่ วนใหญ่ไ ม่มีบ ตั รประกันสุ ขภาพ พวกเขามัก จะซื* อยารับ ประทานเองและไป
คลินิกเอกชนมากกว่าไปโรงพยาบาลของรัฐ ในด้านการสื อสารพบว่าแรงงานส่ วนใหญ่ไม่ได้เรี ยน
หนังสื อร้อยละ 79.14 ทําให้พวกเขาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และสื อทีพวกเขาสามารถเข้าถึง
ได้ดีคือสื อบุคคลหรื อการสื อสารทางตรงสื อทีมีภาพและเสี ยง เช่น ละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ งสื อทีมี
ตัวหนัง สื อที เข้า มาเกี ยวข้องมัก จะเป็ นที นิ ย มในกลุ่ ม คนรุ่ นใหม่ หรื อทายาทรุ่ นที 2 ที ได้เรี ย น
หนังสื อเท่านั*น และองค์ความรู ้ทีแรงงานข้ามชาติในชุมชนต้องการรู ้มากทีสุ ดคือเรื องสิ ทธิc ในการ
รักษาพยาบาล ผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา กลุ่มนักศึกษาแรงงานข้ามชาติพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่
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เป็ นทายาทในรุ่ นที 2 ทีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย บางคนได้รับการศึกษาจากประเทศเมียน
มาร์ต* งั แต่เยาว์วยั การเข้ามาศึกษาทีศูนย์ กศน. ตําบลไชยสถาน โดยมองว่าการศึกษาจะช่วยทําให้
พวกเขามี คุณภาพชี วิตทีดี ข* ึ น พวกเขามัก ถู ก พ่อแม่ ส อนให้รู้จกั อดทน เรี ย นรู ้ เก็ บ อาการความ
เจ็บป่ วย “ฟื นให้ ไว หายให้ เร็ ว” ซึงหมายถึงการจัดการกับความเจ็บป่ วยด้วยระยะเวลาอันสั*น เช่น
การใช้บริ การทีคลินิกใกล้บา้ นและซื* อยามารับประทานเอง นอกจากนี* พวกเขาเห็ นว่าสิ ทธิ ด้าน
สุ ขภาพทีพวกเขาได้รับยังไม่คุม้ ค่าจึงยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในคลินิกหรื อโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าการเลื อกไปใช้สิทธิc ในโรงพยาบาลของรัฐ และรู ้ สึกว่าตนเองถู กเลื อกปฏิบตั ิเมือเข้ารับ
บริ การในสถานพยาบาลของรัฐอีกด้วย
2. ผลการพัฒนารู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะหรื อทีเรี ยกสั*นๆ ว่า MHL Model (ซึ งย่อมาจาก Migrant Health
Literacy Model)โดยรู ปแบบนี* ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ C ส่ ว นได้แ ก่ E) หลัก การ P)
วัตถุประสงค์ S) ขั*นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ C) เงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ทั*งนี*
ขั*นตอนการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น* นั สามารถแบ่งได้เป็ น R ขั*นตอนหลักดังนี* ขั*นตอนที E
เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุนทั*งสี ในชุมชน แนะนําตัว และเชือมโยงให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ขั*นตอนที P ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ขั*นตอนที S
ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และวางแผนการประเมินการเรี ยนรู ้ ขั*นตอนที
C ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้ ขั*นตอนที R ประเมินการนํารู ปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการจัดกิจกรรมซึ งรู ปแบบดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่านว่ามีความสอดคล้องกันในองค์ประกอบและมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
สามารถนําไปใช้ได้
3.ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ด้านการประเมินความรู ้ (Knowledge) นักศึกษา
แกนนําแรงงานข้ามชาติมีคะแนนเฉลียหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 ในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินทักษะ (Practice) พบว่านักศึกษามีคะแนนการ
จัดทําผลงานทั*ง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ในระดับคุณภาพดีข* ึนไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนด
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื อสารในชุมชน พบว่า แรงงานข้ามชาติในชุมชนเห็นว่าเป็ นเรื อง
ทีดีทีลูกหลานของพวกเขาสามารถนําสิ งทีเรี ยนมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวัน สามารถสื อสาร
ให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายด้วยภาษาของตนเอง พวกเขาได้รับความรู ้ใหม่ๆ เป็ นเรื องง่ายใกล้ตวั และยัง
ได้ใกล้ชิดกับลูกหลานมากยิงขึ*นอีกด้วย ผลการถอดบทเรี ยนทบทวนหลังจากการสื อสารสุ ขภาพ
ของผูเ้ รี ย นพบว่า กิ จ กรรมประโยชน์ ท* งั ในด้า นการทํา งานกับ ผู อ้ ื นและการได้ท าํ งานเพือผู อ้ ื น
โดยเฉพาะอย่างยิงคนในชุมชนของพวกเขาเอง และหากมีเวลามากกว่านี*ตอ้ งการจะปรับปรุ งให้มีสือ
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เพลงหรื อรู ปภาพบรรยายประกอบทีน่าสนใจขึ*น การซักซ้อมทําความเข้าใจเพือนในกลุ่มให้มากขึ*น
ขยายกลุ่มเป้ าหมายให้หลากหลายมากขึ*น และพัฒนาประเด็นทียังไม่มีโอกาสสื อสารในครั*งนี* และ
ปรับปรุ งภาษาของตนเองให้อธิ บายให้ผูฟ้ ั งเข้าใจได้ง่ายขึ*น ผลการวิเคราะห์สมุดกระจกสะท้อน
ความคิดพบว่าผูเ้ รี ยนมีทางเลือกมากยิงขึ*นในการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพในชุมชนและการขอ
ความช่ วยเหลื อในยามเจ็บ ป่ วย ได้รับ ความรู ้ เรื องการป้ องกันตนเองจากโรคต่ า งๆ และการลด
พฤติกรรมเสี ยงทีอาจจะทําให้เกิดโรค มีความมันใจมากยิงขึ*นในการตัดสิ นใจเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณ เห็นว่ากิ จกรรมทําให้พวกเขาได้เรี ยนรู ้ ทีจะทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และยังพบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความประทับใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม
4. ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในระดับมากในทุกด้าน
(X = 4.14, S.D.= 0.58) โดยมีขอ้ เสนอแนะให้เพิมเติมระยะเวลาในกิจกรรมให้มากยิงขึ*นและ
อยากให้จดั กิจกรรมเสริ มความรู ้เรื องสุ ขภาพ เรื องสิ ทธิc เรื องการป้ องกันโรคเพิมเติม ขณะทีวิทยากร
มีระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดในทุกด้าน(X = 4.42, S.D.= 0.60) ผลการประชุมถอดบทเรี ยนทบทวนหลัง
ปฏิบตั ิงานวิทยากรเสนอให้ขยายประเด็นทีนักศึกษาให้ความสนใจให้มากขึ*น กิจกรรมในครั*งต่อไป
ควรจะลดการใช้เทคโนโลยีให้น้อยลง ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมน้อยเกิ นไปไม่เพียงพอทีจะ
อธิบายในบางประเด็นทีนักศึกษาสนใจ ควรมีการศึกษาเพิมเติมเรื องคําอธิ บายโรคและอาการความ
เจ็บป่ วยต่างๆ ในภาษาไทใหญ่เพือให้นกั ศึกษาสามารถนําไปสื อสารได้ง่ายขึ*น และกิ จกรรมความ
รอบรู ้ทางสุ ขภาวะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนทีเป็ นทายาทผูต้ ิดตามของแรงงานข้ามชาติควรขยายผล
ไปยังโรงเรี ยนในชั*นประถมศึกษาของชุมชน
5. การปรับปรุ งรู ปแบบ ในขั*นตอนนี* ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy
Model : MHL Model) แบ่งออกเป็ น P ระยะ ได้แก่ ระยะที E การปรับปรุ งรู ปแบบฯ ภายหลังการ
รั บ รองเครื องมื อ จากผู เ้ ชี ยวชาญ ผู ว้ ิจ ัย ได้ป รั บ ปรุ ง ตามคํา แนะนํา ของผู เ้ ชี ยวชาญ ดัง นี* มี ก าร
เปลี ยนแปลงคําต่า งๆ ในรู ปแบบให้มี ความเหมาะสมสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ เพิมเติ ม
ผลลัพธ์ (output) ทีได้จากการใช้รูปแบบ และในเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ในเรื องความยืดหยุน่ ของเนื* อหาและเวลาทีใช้ ระยะที P การปรับปรุ งรู ปแบบฯ ภายหลัง
จากการนํารู ปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุ ง เนื* อหาในเงื อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ด้านการ
บริ หารจัดการโดยกําหนดให้ใช้ทรัพยากรทีมีอยู่แล้วในชุ มชนและเพิมเติมเรื องการจัดหาระบบ
อิ นเตอร์ เ น็ ตและอุ ป กรณ์ สื บ ค้นไว้อ ย่า งเพีย งพอ นอกจากนี* มี ก ารปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การใช้รู ป แบบ
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ออกเป็ น 2 ระยะได้แก่ ระยะที 1 การปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ ภายหลังการรับรองเครื องมือจาก
ผูเ้ ชี ยวชาญ ปรับปรุ งเรื องความกระชับของคํานํา รายละเอียดของสารบัญ เรี ยบเรี ยงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของคู่มือให้มีเนื* อหาทีอ่านง่ายมากขึ*น เพิมเติมบทบาทของวิทยากร นิ ยามศัพท์เฉพาะและคํา
ย่อทีใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โครงสร้างแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ในผูว้ ิจยั ได้ปรับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เพิมเติมคําอธิ บายของเฉลยคําตอบในคู่มือ ระยะที 2 การ
ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การใช้รู ป แบบฯ ภายหลัง จากการนํา รู ป แบบไปทดลองใช้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ดัง นี*
เปลี ยนแปลงกิ จกรรมการนําเข้าสู่ บทเรี ยนเป็ นการเล่นเกมเรื องหนังสื อพิมพ์สิทธิc ใช้วิธีการเขียน
จดหมายจากแพทย์ถึงคนไข้แทนการใช้แพทย์จาํ ลองในใบกิจกรรมที 4
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี*
1. ผลการศึ กษาความต้องการเรี ยนรู ้ และการสื อสารของแรงงานข้ามชาติใ นพื* นที
พบว่า แรงงานส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาอยูท่ ีประเทศเมียนมาร์ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ ประกอบอาชีพ
รับจ้างก่อสร้างมากทีสุ ด แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสื อทีมี
การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพเป็ นตัวหนังสื อได้ เช่ น ฉลากยา แผ่นพับ ป้ ายรณรงค์ สื อออนไลน์ ฯลฯ
และไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ บริ การทางสุ ขภาพได้ แรงงานในชุมชนมักจะซื* อยามากรับประทานเอง
และไปรั ก ษากับ คลิ นิ ก เอกชนในหมู่ บ ้า น ขณะที แรงงานข้า มชาติ ร้ อยละ 59.03 เข้า ไม่ ถึ ง สิ ท ธิ
ทางด้านสุ ขภาพใดๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาแรงงานข้ามชาติแม้วา่ จะรู ้ภาษาไทย แต่พวกเขาถูกสอน
ให้อดทนกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในลักษณะ “ฟื* นให้ไว หายให้เร็ ว” เพือให้สามารถทํางานต่อไปได้
นอกจากนี* ยงั รู ้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบตั ิระหว่างรับบริ การทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ
และยังรู ้ สึกว่าสิ ทธิc ทีรัฐจัดให้ไม่ คุม้ ค่า สอดคล้องกับงานของ ธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ* ง
วัฒนา (PRRE) ระบุว่า พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ เมือแรงงานข้ามชาติเจ็บป่ วยส่ วนใหญ่ซ*ื อยาเอง
จากร้ านขายยาร้ านขายของชํา มีท* งั ยาแผนใหม่และยาสมุนไพรบางส่ วนใช้บริ การคลิ นิก สถาน
บริ การของรัฐ หรื อคลินิกเฉพาะสําหรับแรงงานข้ามชาติทีเข้าเมืองผิดกฎหมาย)สาเหตุทีแรงงานข้าม
ชาติเข้าไม่ถึงบริ การสุ ขภาพ ได้แก่ ความไม่เข้าใจภาษา ปั ญหาการสื อสาร ทัศนคติด้านลบของผู ้
ให้บริ การและชุมชนทีมีต่อแรงงานข้ามชาติ กลุ่มแรงงานเข้าเมืองถูกกฎหมาย พบว่า มีสาเหตุจาก
นายจ้างยึดบัตรสุ ขภาพหรื อบัตรประจําตัว (เนืองจากย้ายงาน เปลียนนายจ้างบ่อย) ไม่มีบตั รสุ ขภาพ
มีปัญหาในการเดินทางมารับบริ การ (บัตรสี ต่างๆ เดิ นทางข้ามอําเภอไม่ได้ ผูท้ าํ งานเข้าข่ายบัตร
ประกันสังคม / บัตรแรงงานข้ามจังหวัดไม่ได้) การขึ*นทะเบียนในพื*นทีหนึ ง ไม่สามารถรักษาต่าง
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พื*นทีได้ (รักษาได้เฉพาะฉุ กเฉิ น) กลุ่มทีไม่ได้ข* ึนทะเบียนหรื อเข้าเมืองผิดกฎหมาย พบว่า แรงงาน
เข้าไม่ถึงบริ การสุ ขภาพทุกรู ปแบบ และยังแรงงานกลัวถูกเลิกจ้างจากโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณ
โรค โรคเรื* อน และจากงานวิจยั ของ สุ สัณหา ยิ*มแย้ม (PRRRข: uS-uC) ทีกล่าวว่า สตรี ชาวไทใหญ่
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ไม่ถูกต้องเกี ยวกับวิธีการใช้ยาและผลข้างเคียงของยา ซึ งร้อยละ 56.7 ซื* อยามา
รับประทานเอง แรงงานสตรี ไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพไม่อยากไปโรงพยาบาลของรัฐเพราะกลัวถูก
จับร้อยละ 85.7
จากประเด็นข้อจํากัดของการขาดความรู ้เกียวกับระบบการแพทย์ในประเทศปลายทาง
นํามาสู่ การเข้าไม่สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลและบริ การทีพวกเขาพึงได้ ยังพบอีกว่าข้อมูลจากหลาย
ประเทศทีพัฒนาแล้วแสดงว่าระดับการรู ้หนังสื อตําส่ งผลให้เกิดการไม่ยอมใช้ขอ้ มูลและบริ การด้าน
สุ ขภาพทีจัดไว้ให้ และยังบ่งชี*วา่ ประชาชนป้ องกันโรคและการจัดการตนเองขณะทีเป็ นโรคได้นอ้ ย
มาก (DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr, and Pignone, PzzC; Nutbeam.D, Pzzu: Pz~P) งานศึกษา
ของ Margareth S Zanchetta and Iraj M Poureslami (Pzz‚: SP‚- SSz) ชือว่า Health Literacy
Within the Reality of Immigrants' Culture and Language ชี* ให้เห็นถึงความสําคัญของความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะว่ามีประโยชน์อย่างยิงกับผูอ้ พยพมาอยู่ใหม่ในประเทศแคนาดา ซึ งพูดภาษาฝรังเศส
เป็ นภาษาแม่และไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ผูอ้ พยพไม่คุน้ เคยกับระบบการดูแลสุ ขภาพทีจะ
ช่ วยให้พวกเขาได้รับการบริ การทีจําเป็ นหรื อการหาข้อมูลสุ ขภาพทีเกี ยวข้องการนําเสนอข้อมูล
ความเสี ยงด้า นสุ ข ภาพที เป็ นผลดี ต่อผูอ้ พยพที มาอยู่ใ หม่มี ค วามยากเกิ นไป ขณะทีแหล่ งข้อมู ล
ทางการศึกษาทีมีมุมมองเฉพาะทีเอื*อให้ผคู ้ นจากวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงได้หรื อข้อมูล
แบบ E-health มีอยูเ่ พียงเล็กน้อย ข้อจํากัดทางภาษาและการรู ้หนังสื อจึงเป็ นอุปสรรคหลายอย่างใน
การเข้าถึงข้อมูลจากสื อยังมีขอ้ จํากัดอยูม่ าก ดังนั*นการให้ความรู ้เรื องสิ ทธิ แหล่งบริ การสุ ขภาพ องค์
ความรู ้เรื องโรค การป้องกันโรคจึงเป็ นข้อค้นพบทีงานวิจยั นี*ให้ความสําคัญยิง
สื บ เนื องจากการไม่ รู้ ห นัง สื อ ของแรงงานข้า มชาติ ส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชน นํา ไปสู่
การศึกษาความต้องการด้านการเรี ยนรู ้และรู ปแบบการสื อสารทีเหมาะสมสําหรับแรงงานข้ามชาติ
ในชุมชนพบว่า พวกเขาเข้าถึงสื อทีเป็ นภาพและเสี ยงประกอบในชีวติ ประจําวันอยูบ่ ่อยครั*ง เช่น การ
ดู ล ะครและภาพยนตร์ ท างโทรทัศ น์และฟั ง เพลงเป็ นหลัก และการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ให้แก่
แรงงานข้ามชาติในชุ มชนจึงต้องอาศัยการสื อสารแบบทางตรง (direct communication) หรื อการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ จ ากการบอกเล่ า เช่ น การเข้า ร่ ว มพบปะสั ง สรรค์ ก ับ เพื อน การพู ด คุ ย
ปรึ กษาหารื อกัน การไปร่ วมในเทศกาลงานบุญต่างๆ ทําให้แรงงานข้ามชาติได้รับข่าวสารใหม่ๆ
จากกลุ่มของตน
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บุคลากรทางการแพทย์ในพื*นทีและผูเ้ ชียวชาญด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติเห็นว่า
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นเครื องมือทีสําคัญสําคัญสําหรับการศึกษาสุ ขภาพซึ งสอดคล้องกับงาน
ของขวัญชีวนั บัวแดงและคณะ (PRRP) การไม่สามารถเข้าถึงภาษาไทยของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท
ใหญ่ในพื*นทีทําให้แรงงานข้ามชาติขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขและข้อมูลข่าวสาร
ทางสุ ขภาพทีจําเป็ น จึงได้พฒั นานักสื อสารสุ ขภาพไทใหญ่ (นสส.ไต) สื อสารข้อมูลสุ ขภาพผ่าน
วิทยุชุ มชน งานวิจยั ดัง กล่ าวคล้ายกับงานวิจยั เรื องการพัฒนาระบบการสื อสารสุ ขภาพ ด้า นการ
อนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ สํ า หรั บ แรงงานข้า มชาติ ที พัฒ นานัก จัด รายการวิ ท ยุ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขต่างด้าวและพนักงานสาธารณสุ ขต่างด้าว เพือเป็ นกําลังสําคัญในการเผยแพร่ ความรู ้
ด้านการอนามัยเจริ ญพันธุ์เป็ นภาษาไทใหญ่ แต่กระนั*นก็ตามงานศึกษานี* ยงั เป็ นการใช้ภาษาไตหรื อ
ภาษาไทใหญ่ซึงเป็ นภาษากลางสําหรับคนไทใหญ่จากรัฐฉาน แต่ผลการศึกษาของงานวิจยั นี*มีขอ้ มูล
จากมูลนิธิแมพ ซึงมีเจ้าหน้าทีส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ก็สะท้อนข้อเท็จจริ งทีว่า แรงงานข้ามชาติ
ทีมาจากพื*นทีต่างกัน ก็มีการสื อสารทางตรงถือเป็ นการสื อสารทีสําคัญและใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติมากทีสุ ด ทั*งนี* ผูส้ ื อสารเองสามารถทีจะประเมินผูร้ ับการสื อสารได้โดยตรงและเกิดผลใน
เชิ งปฏิบตั ิมากทีสุ ด และได้สะท้อนถึ งการใช้ภาษาสําหรับการสื อสารไว้อย่างน่ าสนใจว่าการพูด
ภาษาไทใหญ่หรื อภาษาไตก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื*นที ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ใน
รัฐฉานทางเหนือก็มีความแตกต่างจากภาษาชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ในรัฐฉานภาคกลาง ทําให้แรงงานข้าม
ชาติบางกลุ่ ม ไม่สามารถเข้าถึ งองค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ ม คนทีไม่ได้เรี ยนในระบบ
โรงเรี ยนก็ย่อมจะไม่เข้าใจภาษาไทใหญ่ซึงเป็ นภาษากลางได้เช่นกัน ดังนั*นการศึกษานี* เป็ นการให้
ความสําคัญกับการทํางานของระบบวัฒนธรรมในการให้ผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนําแรงงานข้าม
ชาติซึงเป็ นส่ วนหนึ งในครอบครัวหรื อชุมชนนําความรู ้ทีตนเองเห็นว่าเหมาะสมกับครอบครัวและ
ชุมชนของตนเองไปเผยแพร่ หรื อสื อสารทางตรงด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ของกลุ่มตนเองและช่วยให้การ
สื อสารข้อมูลสุ ขภาพมีความสอดคล้องกับบริ บททางวัฒนธรรมของตนเองให้มากทีสุ ดอีกด้วย
กลุ่ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นทีสะท้อนปั ญหาเรื องสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติไว้
ดังนี* พบโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ โรคท้องร่ วง ไข้หวัด โรคปอดบวม อาหารเป็ น
พิษ โรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี* ยงั พบโรคระบาดอืนๆ ได้แก่ ไข้เลื อดออก โรควัณโรคปอดและ
ระบบอืนๆ ไข้รากสาด คางทูม โรคพิษสุ นขั บ้า บาดทะยัก โรคบิด สมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ
หนองในแท้ ซิ ฟิลิส เริ มทีอวัยวะเพศ หู ดทีอวัยวะเพศ แผลริ มอ่อน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อืนๆ สอดคล้องกับงานของธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ*งวัฒนา (2551) ระบุวา่ ปั ญหาสุ ขภาพที
พบมาก คือ อุจจาระร่ วงเฉียบพลัน มาลาเรี ย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาหารเป็ นพิษ วัณโรค ไข้เลื อดออก ตาแดง และบิด บางส่ วนพบปั ญหา การวางแผนครอบครั ว
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อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการทํา งาน ปั ญ หาเอดส์ ยัง ไม่ มี ร ายงานอย่า งเป็ นระบบในกลุ่ ม แรงงานข้า มชาติ
ประมาณว่าร้อยละ 1.2 - 1.5 ติดเชื* อเอชไอวี แต่พบว่าวัณโรค และซิ ฟิลิสในแรงงานข้ามชาติเป็ น
ปั จจัย เสี ยงต่อการแพร่ ระบาดของเอดส์ นอกจากนี* บุ คคลากรทางการแพทย์ต* งั ข้อสัง เกตถึ งการ
ควบคุ ม โรคในชุ ม ชนยัง ทํา ได้ย ากด้ว ยปั จ จัย ต่ า งๆ ดัง นี* 1) การแพทย์ใ นประเทศต้น ทางยัง ไม่
เจริ ญก้าวหน้าทําให้มีการแพร่ เชื*อโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติยงั ไม่อาจควบคุมได้ ดังเช่นรายงานผล
การตรวจสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวทีขึ*นทะเบียนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวพม่าพบ
อัตราการติดเชื* อวัณโรคประมาณร้ อยละ 0.2 (วารุ ณี สิ ท ธิ รังสรรค์, 2556) วัฒนา เลี* ยววัฒนา
สะท้อนว่าการแพร่ ระบาดของเชื* อมาลาเรี ยมักพบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพราะยังมีพ*ืนที
ป่ าอยู่มาก พื*นทีเสื อมโทรมจากภัยพิบตั ิ และพื*นทีมีปัญหาก่อการร้ายจะมีการแพร่ ระบาดของเชื* อ
มาลาเรี ยสู ง เนื องจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขไม่สามารถเข้าไปควบคุมโรคได้ (สํานักระบาดวิทยา,
2550) นอกจากนี* ยงั พบว่าแรงงานข้ามชาติในชุ มชนมี การเปลี ยนสถานทีทํางานบ่อยทําให้การ
ติดตามโรคเป็ นไปได้ยาก สอดคล้องกับธนพรรณ จรรยาศิริและศิวพร อึ*งวัฒนา (2551) ทีมองว่ามี
ความเชือมโยงประเด็นสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติกบั วิถีชีวิตของพวกเขาอยูม่ ากได้แก่ การเปลียน
งาน เปลียนนายจ้าง และย้ายทีอยู่บ่อยตามลักษณะงานอาชี พ นอกจากนี* ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ต* งั
ข้อสังเกตว่าแรงงานส่ วนใหญ่มีบุตรมากมีอตั ราการเกิดสู ง
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ หรื อ Migrant Health Literacy Model : MHL Model รู ปแบบนี* เป็ น
รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ตามแนวคิดของ Keeves (1997) โดยแนวคิดหลักของการพัฒนา
รู ปแบบนี*เป็ นการนําแนวคิดความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ (Health Literacy) ของดอน นัทบีม (2001) เข้า
มาปรับใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติซึงกําลังศึกษาใน
ระดับชั*นมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์กศน.ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน
Sz คน ในรู ปแบบของการสอนเสริ มรายวิชาสุ ขศึกษา จํานวน E‚ ชัวโมงขึ*นไป การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้น* ีมุ่งหวังให้นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติเหล่านี* สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพได้
สามารถทําความเข้าใจ ประเมินองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพด้วยตนเองได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพได้ตามความเหมาะสม และสุ ดท้ายสามารถสื อสารองค์ความรู ้
ทางสุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติคนอืนๆ ในชุมชนได้ (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553.
9-11) นอกเหนือจากแนวคิดเรื องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะแล้ว ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั*งนี*
ได้ใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Andragogy) (M.S. Knowles, 1998; ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร,
2549) ซึ งกล่ า วว่ า ผู ใ้ หญ่ จ ะเกิ ด ความต้อ งการเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี ก็ ต่ อ เมื อเห็ น ว่ า ความรู ้ เ หล่ า นั*น เป็ น
ประโยชน์ต่อชี วิตจริ ง ของพวกเขา การจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic
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Learning and Assessment) (ทิศนา แขมมณี , 2550; Newmann et al., 1995; ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554
; สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2542; ชวลิต ชูกาํ แพง, 22550) ทีมองว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งจะต้องให้ผูเ้ รี ยนได้ทดลองเผชิ ญหน้ากับปั ญหาและฝึ กแก้ไขปั ญหาที
เกิ ดขึ*นในชี วิตจริ ง ปรัชญาคิดเป็ น (โกวิท วรพิพฒั น์, PRE~) เป็ นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
บุคคลสามารถแก้ไขปั ญหาในชี วิตได้ดีมีเหตุมีผลด้วยข้อมูลตนเอง สังคมสิ งแวดล้อม และข้อมูล
วิชาการ ทั*งสามแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็ นแนวคิดทีเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างทางเลือกที
เป็ นประโยชน์กบั ตนเองในคิดแก้ไขปั ญหาได้ในชี วิตจริ ง ซึ งเป็ นการเชื อมโยงองค์ความรู ้ในเชิ ง
วิชาการมาปรับใช้กบั ประสบการณ์จริ งของผูเ้ รี ยน นอกจากนี* กิจกรรมได้สอดแทรกแนวคิดเรื อง
สิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพทีเกี ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเพือให้พวกเขาเข้าใจสิ ทธิ
ของตนเอง รู ้ขอ้ จํากัดและสร้างทางเลือกในการรับบริ การสุ ขภาพและเข้าถึงองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพที
เกียวข้องได้ตามสิ ทธิทีพวกเขาพึงได้รับ
องค์ประกอบของรู ปแบบผูว้ จิ ยั ได้พฒั นามาจากการทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Arends, I. Richard, 2011; ทิศนา แขมมณี , 2556; บุญเลี*ยง
ทุมทอง, 2556; ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, 2551; สิ ทธิ พล อาจอินทร์ , 2554) ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบดังนี* 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) ขั*นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ4)
เงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
ในหลักการของรู ปแบบนี* ได้ให้ความสําคัญกับระบบหลักทีมีอยู่ในชุ มชน 4 ระบบ
ได้แ ก่ ระบบการศึ ก ษา ระบบสุ ข ภาพ ระบบสั ง คมและสิ งแวดล้อ ม และระบบวัฒ นธรรม ซึ ง
สอดคล้องกับการประชุมเกียวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เมือ
เดื อนตุลาคม พ.ศ.PRRP ทีประเทศเคนยา นักวิชาการจํานวนมากเสนอให้การพัฒนาแนวคิดด้าน
ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะควรมีการบูรณาการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบสาธารณสุ ขและระบบ
การศึกษาซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบ S ส่ วนได้แก่ E) ระบบสาธารณสุ ข ทําหน้าทีหลักในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน P) ระบบการศึกษา ช่ วยให้ประชาชนมีความรู ้และทักษะพื*นฐาน S)
ระบบวัฒนธรรมและสังคม สนับสนุนการขับเคลือนสองระบบแรก เมือขับเคลือนระบบทั*งสามแล้ว
จะได้ผลลัพธ์ทีสําคัญคือการมีสุขภาวะทีดีของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพทั*งในระดับ
บุคคลและในระดับประเทศ ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ ระบบต่างๆ ของการประชุ มครั*งนี* มาปรับใช้ให้เข้ากับ
บริ บททางสังคมวัฒนธรรมของพื*นทีศึกษาดังทีได้กล่าวมาแล้ว จากแนวคิดด้านการบูรณาการความ
ร่ วมมือ งานศึกษานี* เชือมโยงจากเครื อข่ายความร่ วมมือทีมีการทํางานหรื อมีอยูแ่ ล้วในพื*นที เปลียน
จากงานที เคยต่า งคนต่า งทํา หน้า ทีของตนเองมาสู่ ค วามร่ วมมือในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ น
ลักษณะสหวิทยาการเพือร่ วมกันแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในชุมชน บุคคลในระบบ
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เหล่ า นี* ได้แ ก่ ฝ่ ายการศึ ก ษา ฝ่ ายสาธารณสุ ข ฝ่ ายปกครอง ผู ้นํา ชุ ม ชน องค์ก ารพัฒ นาเอกชน
นัก ศึ ก ษาแกนนํา แรงงานข้า มชาติ และคนในชุ ม ชน สอดคล้องกับ ข้อเสนอของ Margareth S
Zanchetta and Iraj M Poureslami (Pzz‚: SP‚- SSz) ทีเรี ยกร้องให้การพัฒนาความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะหรื อทํา ความเข้าใจสุ ข ภาพของกลุ่ ม ผูอ้ พยพควรให้ทุ กฝ่ ายร่ วมกันทํา งานเชิ ง สหวิทยาการ
(Multidisciplinary) เพือเสริ มสร้างให้เกิ ดความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะและสร้ างความตระหนักด้าน
สุ ขภาพและการมีวิถีชีวิตทีมีสุข ภาพดี จะช่ วยให้ประชากรกลุ่ ม วัฒนธรรมชาติพ นั ธุ์ให้พวกเขามี
โอกาสในการพัฒนาชี วิตของพวกเขาให้ดียิงขึ*นและมีความสุ ขมากขึ*นในประเทศทีอพยพเข้ามา
ขณะที สุ สัณหา ยิ*ม แย้ม (ก) (PRRR) จากงานวิจยั เรื อง การพัฒนาระบบการสื อสารสุ ข ภาพด้า น
อนามัยเจริ ญพันธุ์สําหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ ได้เสนอการดําเนินกิจกรรมเน้นการทํางานแบบ
พหุภาคีประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติไทใหญ่แกนนําไทใหญ่นกั สื อสารไทใหญ่และนักวิชาการโดย
มีกลุ่ มภาคีหลักทําหน้าทีเป็ น “สามเหลียมเขยื*อนภูเขา” เพือผลักดันการทํางานเชิ งระบบทําการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) จากแนวคิดการเชือมโยงการทํางานเชิงสห
วิทยากรดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขั*นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการมีส่วนร่ วมจาก
ภาคส่ วนต่างๆ ตามแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ เชิงพัฒนาของ Patrick Boyle
(1981) ประกอบกับแนวคิดกระบวนการการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2540) มาสังเคราะห์เป็ นขัPนตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพืWอสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้ แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ 5 ขัPน ตอนได้แ ก่ ขั*น ตอนที E เตรี ย มสํ า รวจระบบ
สนับสนุนทั*งสี ในชุมชน แนะนําตัว และเชือมโยงให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ (Checking the Four
Supportive Systems in Migrant Learning Activities and Connecting the Learning Activity’s Local
Cooperative Alliances) ขั*นตอนที P ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ (Studying Condition, Context, and Health Needs of the Migrants) ขั*นตอนที S ร่ วมกัน
ออกแบบร่ า งแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และวางแผนการประเมินการเรี ยนรู ้ (Co-designing
Management Plan of Learning Activities and Learning Assessment) ขั*นตอนที C ดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้ (Implementation and Learning Assessment) ขั*นตอนที
R ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการจัดกิจกรรม (Evaluation,
Feedback and Improvement) ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ให้แก่ แรงงานข้ามชาติในครั*งนี* มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นทีโดยเริ ม
ตั*ง แต่ ก ารให้ข ้อ มู ล สํา คัญ เกี ยวกับ สถานการณ์ แ รงงานข้า มชาติ ใ นพื* น ที ที พวกเขาพบระหว่า ง
ปฏิบตั ิงาน นําข้อมูลเหล่านั*นมาปรับใช้และสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเห็นประโยชน์และพร้อมให้
ความร่ วมมือในการร่ วมจัดกิ จกรรมเพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
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ซึ งในงานศึ ก ษานี* ผูว้ ิจยั ได้รับ ความร่ วมมื อเป็ นอย่า งดี ใ นการร่ วมวางแผนและออกแบบการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ร่ วมกันทดลองใช้โดยมีผูเ้ ชี ยวชาญในพื*นทีเป็ นวิทยากรและพีเลี* ย ง ร่ วมกัน
ประเมินถอดบทเรี ยน (After Action Review) และการแสดงความคิดเห็นต่อรู ปแบบฯ ด้วยเครื องมือ
เชิ งปริ มาณ เพือให้ได้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งให้รูปแบบให้ดียิงขึ* นและสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้เกิดผลดียงขึ
ิ * นในชุมชน ซึงสอดคล้องกับหลักการในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในงานศึกษาของคีรีบูน จงวุฒิเวศย์และพรรณภัทร ปลังศรี เจริ ญสุ ข (2557) เรื อง การพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตแบบมีส่วนร่ วมกับชุ มชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรี ยนรู ้ในท้องถินเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เชิ งสร้างสรรค์ ได้ระบุถึงปั จจัยทีทําให้การบริ หารจัดการ
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนสามารถสําเร็ จได้น* นั มีปัจจัยสําคัญคือการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วม
ในทุกขั*นตอน ได้แก่ 1) การร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมวางแผน 2) ร่ วมแรง ร่ วมทํา และนํา
สิ งของมาร่ วม 3) ร่ วมติดตาม ร่ วมประเมินผล และ 4) ร่ วมรับผลประโยชน์ ซึ งผูว้ ิจยั สามารถสรุ ป
ได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนหรื อบุคคลากรในพื*นทีจะต้องเกิ ดขึ* นจากการจุดประกาย
หรื อการกระตุน้ ให้บุคคลเหล่านี* เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์นาํ มาสู่ การให้สร้างความร่ วมมือของ
แต่ละฝ่ ายแต่ละหน่วยงาน อีกทั*งพวกเขายังสามารถบูรณาการงานทีพวกเขารับผิดชอบมาสร้างสรรค์
และช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนให้มีสุขภาวะทีดีและส่ งผลสําคัญต่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ทีดีของสังคมโดยรวมด้วยนันเอง ผลการรับรองรู ปแบบฯ จากผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน พบว่า ใน
ด้านความเหมาะสม มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.95 และในด้านความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.95 สามารถนําไปใช้ได้ ขณะทีผลการรับรององค์ประกอบคู่มือการใช้รูปแบบ Migrant
Health Literacy Model (MHL Model) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสม เท่ากับ
0.99 มี และในด้านความสอดคล้อง เท่ากับ 0.99 สามารถนําไปใช้ได้ นอกจากนี* ผูเ้ ชี ยวชาญได้
เสนอแนะเกียวกับประเด็นเรื องการใช้ภาษา การเพิมเติมนิยามศัพท์ต่างๆ การขยายองค์ประกอบของ
สารบัญ นําเสนอให้เพิมเติมประเด็นเรื องความยืดหยุ่นของเวลาและประเด็นในการศึกษาเพือให้
วิทยากรหรื อผูน้ าํ รู ปแบบไปใช้ไม่รู้สึกบีบคั*นจนเกินไป ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การปรับปรุ งประเด็นต่างๆ ของ
คู่มือและนําไปใช้น* นั ตอนการทดลองใช้รูปแบบต่อไป
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ซึ งเป็ น
การประเมิ นด้า นความรู ้ (Knowledge) ผูเ้ รี ย นพบว่า ด้า นการประเมิ นความรู ้ (Knowledge)
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติมีคะแนนเฉลียหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยพบว่า นักศึกษาแรงงานข้ามชาติมีคะแนนก่อนการทดลองทั*ง 5 หน่วย
การเรี ยนรู ้ในระดับคุณภาพพอใช้ (X = 5.94, S.D.=1.34) และภายหลังการทดลองระดับความรอบ
รู ้ทางสุ ขภาวะของนักศึกษามีระดับทีสู งขึ*นในทุกด้านในระดับคุณภาพดี (X = 8.26, S.D.=1.19)
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สอดคล้องกับผลการประเมินผลงานของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติพบว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ทกั ษะความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทั*ง R หน่วยการเรี ยนรู ้ผา่ นการจัดทําผลงานได้ในระดับคุณภาพ
ดีข* ึนไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนด ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายการสื อสารในชุมชน
พบว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเป็ นเรื องทีดีทีลูกหลานของพวกเขาสามารถนําสิ งทีเรี ยนมาใช้ประโยชน์
ได้ในชีวิตประจําวัน สามารถสื อสารให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายขึ*นด้วยภาษาของตนเอง พวกเขาได้รับ
ความรู ้ใหม่ๆ เป็ นเรื องง่ายใกล้ตวั และยังได้ใกล้ชิดกับลูกหลานมากยิงขึ*นอีกด้วย ทั*งนี*ผูว้ ิจยั เห็นว่า
การสร้างทางเลือกให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริ งด้านสุ ขภาพย่อมนําไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนให้มีสุขภาวะทีดีข* ึนได้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ
วีระกุล อรัณยะนาค(PRRR) ศึกษาเรื อง การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิต
แรงงานต่างด้าว พบว่า ด้านสุ ขภาพมีการพัฒนาคือ มีบตั รประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว ได้รับการ
ตรวจสุ ขภาพประจําปี มีการเลือกใช้ยาตรงโรค มีการรับประทานอาหารทีเป็ นประโยชน์ รู ้จกั การใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และเข้าถึ งบริ การสาธารณสุ ข แต่ทว่าข้อต่างของงานวิจยั ชิ* นนี* มิได้ให้
ความรู ้แก่แรงงานข้ามชาติเท่านั*น แต่มุงเน้นให้นกั ศึกษาแรงงานข้ามชาติสามารถจัดทําโครงงาน
เรื องการสื อสารในชุ มชนของตนเองได้ นักศึกษาเห็นว่าตนเองได้ฝึกฝนการทํางานกับคนหมู่มาก
เกิดความสามัคคี เกิดจิตสาธารณะ คิดถึงคนอืนมากขึ*น ฝึ กความรับผิดชอบ สามารถเริ มทําสิ งดีๆ ให้
สังคมได้โดยเริ มต้นจากทีบ้าน กิจกรรมเป็ นประโยชน์แก่ผูไ้ ม่รู้หนังสื อในชุ มชน ได้เรี ยนรู ้แนวคิด
ของเพือนในกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการทํางาน นักศึกษาส่ วนใหญ่ทาํ งานจึงมีเวลาว่างไม่
ตรงกัน นักศึกษาบางคนยังคงเขินอายและไม่กล้าสื อสาร และการพัฒนาการสื อสารให้แฝงแนวคิดที
พวกเขาต้องการสื อและสามารถนําไปสื อสารได้จริ ง สิ งทีผูเ้ รี ยนอยากปรับปรุ งแก้ไขเมือมีการ
สื อสารครั*งต่อไป ได้แก่ ต้องการปรับปรุ งให้มีสือและรู ปภาพบรรยายประกอบทีน่าสนใจขึ*น การ
ซักซ้อมทําความเข้าใจเพือนในกลุ่มให้มากขึ*น ขยายกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ*น และพัฒนา
ประเด็นทียังไม่มีโอกาสในการสื อสารในครั*งนี* และปรับปรุ งภาษาของตนเองให้อธิ บายให้ผูฟ้ ั ง
เข้าใจได้ง่ายขึ*น สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สมุดกระจกสะท้อนความคิดของผูเ้ รี ยน เพือเป็ นการ
ประเมินเจตคติ (Attitude) พบว่านักศึกษาความคาดหวังทีจะได้รับความรู ้ดา้ นสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพ
ต้องการความรู ้เกียวกับโรคต่างๆ และการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ มีแนวทางทีจะใช้ในการประเมิน
ข้อมูลข่าวสารทางสุ ขภาพและข้อมูลอืนๆ ทีพวกเขาได้รับในชี วิตประจําวัน เมือเข้าร่ วมกิ จกรรม
นักศึกษาเห็นว่าตนเองได้รับความรู ้และรู ้สึกกระตือรื อร้นเกียวกับเรื องสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพตนเองมาก
ขึ*น มีทางเลื อกในการเข้าถึ งแหล่ งเรี ยนรู ้ ทางสุ ขภาพในชุ มชนและการขอความช่ วยเหลื อในยาม
เจ็บป่ วย ได้รับความรู ้เรื องการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ และการลดพฤติกรรมเสี ยงทีอาจจะทําให้
เกิ ดโรค มันใจมากยิงขึ*นในการตัดสิ นใจเลือกใช้ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ เห็นว่ากิจกรรมทําให้
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พวกเขาได้เรี ยนรู ้ทีจะทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และยังพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีความประทับใจต่อการ
เข้าร่ วมกิจกรรม
4. ผลการประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้พบว่า นักศึกษาแกน
นําแรงงานข้ามชาติทีมีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครั*งนี* ในระดับมากในทุกด้าน(X =
4.14, S.D.= 0.58) นอกจากนี* เสนอแนะให้เพิมเติมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากยิงขึ*นและ
อยากให้จดั กิจกรรมเสริ มความรู ้เรื องสุ ขภาพ เรื องสิ ทธิc เรื องการป้องกันโรคเพิมเติม ขณะที วิทยากร
มีระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน (X = 4.42, S.D.= 0.60) ผลการถอดบทเรี ยนทบทวนหลังปฏิบตั ิการ
(After Action Review) ของวิทยากรพบว่า ในด้านเนื* อหาเสนอให้ควรขยายประเด็นเรื องของการ
เข้าถึงสิ ทธิ และกฎหมายทีเกี ยวกับสุ ขภาพ ความรู ้ในการป้ องกันตนเองทีนักศึกษาให้ความสนใจ
ด้า นสื อที ใช้ใ นครั* งนี* มี ค วามขัดข้องทางเทคนิ ค อยู่ม าก กิ จกรรมในครั* งต่ อไปควรจะลดการใช้
เทคโนโลยีให้น้อยลง หรื อมีแผนสํารองทีให้กิจกรรมสามารถดําเนินไปได้ ด้านช่วงเวลาในการจัด
กิ จกรรมในครั* งนี* วิท ยากรในพื*นที และแกนนํา ชุ ม ชนหลายคนติ ดภารกิ จทางการเมื องทํา ให้ไ ม่
สามารถเข้า ร่ วมได้ ครู ก ศน. จะต้องเป็ นแกนหลัก ในการจัดกิ จ กรรม ด้า นระยะเวลาในการจัด
กิ จกรรมทีจัดไว้ให้น้อยเกิ นไปและไม่เพียงพอทีจะอธิ บายในบางประเด็นทีนักศึกษาสนใจ ด้าน
กิ จกรรมการสื อสารสุ ขภาพแม้ว่านักศึกษาจะเริ มต้นจากกิ จกรรมการสื อสารในระดับง่ ายและไม่
ซับซ้อน แต่ถือเป็ นโอกาสทีดีทีนักศึกษาจะสามารถพัฒนาไปสู่ การสื อสารเรื องราวทียากขึ*น ทั*งนี*
จะต้องมีชวโมงที
ั
เพิมเติมเนื* อหาทีนักศึกษาสนใจและต้องการจะเผยแพร่ กบั ผูเ้ ชี ยวชาญในพื*นทีให้
มากขึ*น ด้านภาษาทีใช้ในการสื อสารแม้วา่ ผูเ้ รี ยนจะสามารถสื อสารด้วยภาษาไตหรื อภาษาไทใหญ่
ได้ แต่ท* งั นี*การอธิ บายเรื องโรคติดต่อหรื อโรคต่างๆ ซึ งมีคาํ ศัพท์ทียากและมีการอธิ บายเป็ นภาษไต
ถึ ง ระบบต่ า งๆ ของร่ า งกาย วิท ยากรผู ด้ ู แลจะต้อ งช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นที จะไปสื อสารในชุ ม ชนใช้ค าํ
เทียบเคียงทีง่ายและผูร้ ับสารสามารถเข้าใจได้ง่าย ด้านประเด็นทีใช้ในกิจกรรมการสื อสารผูค้ วบคุม
กิ จกรรมการสื อสารของนัก ศึ ก ษาควรคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นไปได้ในการสื อสารและยึดตามความ
ต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก หากพัฒนาในประเด็นทียากขึ*นก็จาํ เป็ นต้องให้มีการ
ดําเนินการร่ วมกันกับผูเ้ ชียวชาญในพื*นที เพือให้นกั ศึกษามีความมันใจในการสื อสารเรื องยากๆ ได้
ด้านการขยายผลของกิจกรรมในอนาคต วิทยากรและผูร้ ่ วมจัดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ความ
รอบรู ้ ท างสุ ขภาวะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ย นทีเป็ นทายาทผูต้ ิดตามของแรงงานข้ามชาติทีอยู่ใ น
ระบบโรงเรี ย นในชั*น ประถมศึ ก ษาของชุ ม ชน ซึ งข้อ ค้น พบดัง กล่ า วเป็ นแนวโน้ม ที ดี ใ นการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในพื*นทีต่อไป
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5. การปรับปรุ งรู ปแบบ ในขั*นตอนนี* ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ (Migrant Health Literacy
Model : MHL Model) แบ่งออกเป็ น P ระยะ ได้แก่ ระยะที E การปรับปรุ งรู ปแบบฯ ภายหลังการ
รับรองเครื องมือจากผูเ้ ชียวชาญ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ ดังนี* เปลียนแปลง
คําว่า “ความฉลาดทางสุ ขภาวะ” เป็ นคําว่า “ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะ” เปลี ยนแปลงคํา กริ ย า
ภาษาอังกฤษเกียวกับพฤติกรรมบ่งชี* ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทั*ง R ด้าน เป็ นคํานามทั*งหมด ลดทอน
คําซํ*าและทําให้เนื* อความเชิ งพรรณนาของหลักการมีความกระชับและได้ใจความมากยิงขึ* น ใน
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบตัดคําทีไม่สอดคล้องกับแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ออกไป ในส่ วน
ของแผนผังของรู ปแบบ ผูเ้ ชียวชาญเสนอให้มีการเพิมเติมผลลัพธ์ (output) ทีได้จากการใช้รูปแบบ
ในเงื อนไขการนํา รู ป แบบไปใช้ ด้า นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ผู ว้ ิจยั ได้เพิ มเติ ม ในเรื องความ
ยืดหยุน่ ของเนื*อหาโดยผูจ้ ดั สามารถปรับเปลียนหรื อ ขยายประเด็นออก เพือให้เป็ นประโยชน์แก่การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและชุมชนให้มากทีสุ ด และเพิมเติมเรื องความยืดหยุน่ ของเวลาทีผูจ้ ดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้สามารถเพิมเติมหรื อลดทอนได้ตามความเหมาะสม ระยะที P การปรับปรุ งรู ปแบบฯ ภายหลัง
จากการนํารู ปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุ ง เนื*อหาในรู ปแบบดังนี* ในเงือนไขการนํารู ปแบบไป
ใช้ ด้านการบริ หารจัดการ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเรื องการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่แล้วในชุ มชน เพือให้เกิ ด
ความยังยืนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ฯ เพิมเติมเรื องการจัดหาระบบอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์
สื บค้นไว้อย่างเพียงพอ เช่น ระบบอินเตอร์ เน็ตไร้สายทีเสถียร การจัดหาแท็บเล็ตหรื อคอมพิวเตอร์
สําหรับสื บค้น เพือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ*นอย่างเท่าเทียมและทัวถึง ขณะทีการปรับปรุ ง
คู่มือ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการปรับปรุ งออกเป็ น 2 ระยะเช่นกัน ระยะที 1 การปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ
ภายหลังการรับรองเครื องมือจากผูเ้ ชี ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ ดังนี*
การปรับปรุ งคํานําให้มีความกระชับมากยิงขึ*น เพิมเติมรายละเอียดของสารบัญในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ เรี ยบเรี ยงองค์ประกอบต่างๆ ของคู่มือให้มีเนื* อหาทีอ่านง่ ายมากขึ*น เพิมเติมบทบาทของ
วิท ยากร นิ ย ามศัพ ท์เ ฉพาะและคํา ย่อ ที ใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โครงสร้ า งแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 ผูว้ ิจยั ได้ปรับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้
โดยตัดคําว่าตีความแยกแยะเพราะเป็ นส่ วนหนึงของการทําความเข้าใจอยูแ่ ล้ว เพิมเติมคําอธิ บายของ
เฉลยคํา ตอบในคู่ มือเพือให้วิท ยากรสามารถศึก ษาได้ง่า ยขึ*น ระยะที 2 การปรับปรุ งคู่ มือการใช้
รู ปแบบฯ ภายหลังจากการนํารู ปแบบไปทดลองใช้ มีการปรับปรุ งดังนี* เปลียนแปลงกิ จกรรมการ
นํา เข้า สู่ บ ทเรี ย นเป็ นการเล่ น เกมเรื องหนัง สื อ พิ ม พ์สิ ท ธิc เป็ นอุ ป กรณ์ ที หาง่ า ยและไม่ ต้อ งใช้
เทคโนโลยีซับซ้อน ปรับรายละเอียดการดําเนิ นกิจกรรมตามใบกิ จกรรมที 4 โดยใช้วิธีการเขียน
จดหมายจากแพทย์ถึงคนไข้แทนการใช้แพทย์จาํ ลอง การปรับปรุ งองค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบ
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และคู่มือการใช้รูปแบบช่ วยให้รูปแบบมีความชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บท
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากยิงขึ*น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติไปใช้ ผูใ้ ช้รูปแบบควรศึกษารายละเอียดของหลักการ แนวคิด ขั*นตอนและวิธีการ
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้เป็ นอย่างดี ทั*งนี*อาจมีการ
เปลียนแปลงรู ปแบบของกิ จกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เนื* อหาของกิจกรรม ให้เป็ นไปตาม
ความต้องการและความเหมาะสมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติทีอยูใ่ นพื*นทีศึกษาเป็ นหลัก
2. จากการศึกษาข้อมูลพื*นฐานพบว่ายังมีขอ้ มูลเกี ยวกับสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ของบุคคลในชุมชนแรงงานข้ามชาติจาํ นวนมากทียังไม่ได้ถูกนํามาใช้ดว้ ยข้อจํากัดของระยะเวลาใน
การจัดกิ จกรรม และยังคงเป็ นประเด็นปั ญหาที สํา คัญและจําเป็ นอย่างมากในพื*นที เช่ น การให้
ความรู ้เกี ยวกับโรคทีมีความละเอียดซับซ้อน และอาจต้องการเวลาในการศึกษาข้อมูลและพัฒนา
ประเด็นการสื อสารในชุ มชนให้ม ากขึ* น เช่ น วัณโรค เอชไอวี โรคไข้เลื อดออก โรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ต่างๆ โรคติดต่อในเด็ก โรคไม่ติดต่อต่างๆ ฯลฯ หากมีการนํารู ปแบบเหล่านี* ไปใช้ต่อใน
พื*นทีเดิมหรื อพื*นทีใกล้เคียงควรเพิมเติมประเด็นเหล่านี* ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ละเอียดมาก
ยิงขึ*น
3. ผูท้ ีจะนํารู ปแบบไปใช้อาจเพิมเติมเรื องการให้ความรู ้ ด้านสิ ทธิ ต่างๆ สําหรับแรงงาน
ข้ามชาติบนพื*นฐานแนวคิดสิ ทธิมนุษยชนอันเป็ นประเด็นทีควรพัฒนาและทําให้แรงงานข้ามชาติใน
พื*นทีสามารถเข้าใจประเด็นเหล่านี* ได้โดยง่ายด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ เพือให้พวกเขามีทางเลือกในการ
รับบริ การและค้นหาแหล่งความรู ้ดา้ นสุ ขภาพตามสิ ทธิทีพวกเขามีอยูไ่ ด้
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
นี* เป็ นจุ ดเริ มต้นที สําคัญในการสร้ า งความตระหนัก ถึ ง ปั ญหาสุ ข ภาพในชุ มชน อี กทั*ง ยัง ช่ วยให้
ทายาทรุ่ นที 2 ทีเข้ารับการศึกษาในประเทศไทย (ซึ งหมายรวมถึงนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ
ในงานศึกษานี* ) ได้นาํ ความรู ้ทีตนเองได้ศึกษามาไปเผยแพร่ ยงั ชุมชนได้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในลักษณะนี* ควรมีการขยายการจัดการศึกษาเกี ยวกับการส่ งเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้เกิ ด
ความต่อเนืองตั*งแต่ระดับชั*นประถมศึกษา จนถึงชั*นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ งสามารถเปลียนแปลง
หรื อปรับเปลียนความยากง่ายตามประสบการณ์ ช่วงชั*นและช่วงวัยของผูเ้ รี ยน
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5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ควรคํานึงถึงทรัพยากรทีมีอยูแ่ ล้วในชุมชนเป็ นหลัก เพือ
ไม่ให้เกิ ดความยุง่ ยากในการจัดหาทรัพยากรของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื*นทีและตัวผูเ้ รี ยนซึ ง
เป็ นการลดปั ญหาเรื องข้อจํากัดด้านทรัพยากรไปได้อีกทางหนึ งด้วย นอกจากนี* ยงั ช่ วยส่ งเสริ มให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในพื*นทีเกิดความยังยืนมากยิงขึ*นอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
1. การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้ างเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติน* ี เป็ นการนําร่ องให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติซึงเป็ นทายาทรุ่ นที 2 เป็ นกลุ่มบุคคลทีมี
พลังในการสื อสารและถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ชุมชนด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ของตนเองได้ และมีความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับภาษาไทยเป็ นอย่างดี หากแต่ภาคส่ วนต่างๆ ต้องเชือมันในศักยภาพของบุคคล
เหล่านี*วา่ จะมีพลังสําคัญในการขับเคลือนประเด็นต่างๆ ให้แก่ชุมชนของพวกเขาเองได้ การวิจยั ครั*ง
ต่อไป อาจมีการเน้นเรื องการพัฒนาพลังการสื อสารให้มากยิงขึ*น ให้นกั ศึกษาแกนนําข้ามชาติเหล่านี*
เกิ ดพลังความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากยิงขึ*น โดยพวกเขาอาจได้รับการพัฒนาไปสู่ การสื อสาร
ประเด็นด้านอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้ เช่น การเป็ นผูช้ ่วยเหลือและสื อสารด้าน
สิ ทธิแรงงาน สิ ทธิเด็ก กฎหมายทีเกียวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประเด็นการค้ามนุษย์ ฯลฯ
2. เพือให้กิจกรรมด้านการสื อสารมีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจแก่แรงงานกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มากขึ*นจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการนําเครื องมือทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ให้มากยิงขึ* น
เข้าใจง่ายยิงขึ*น ซึงอาจมีการส่ งเสริ มให้เกิดการวิจยั และพัฒนาร่ วมกับนักศึกษาแกนนําแรงงานข้าม
ชาติเพือพัฒนาสื อเชิ งวัฒนธรรมอย่างง่ายเพือให้นกั ศึกษาสามารถนําไปใช้ประกอบในการสื อสาร
สุ ขภาพในชุ มชนแรงงานข้ามชาติให้มีความน่าสนใจมากยิงขึ*น เช่น การแต่งบทเพลงทีมีเนื* อหาใน
เชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฟังง่ายและร้องตามได้ง่ายด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ การเล่านิทาน ตํานาน หรื อเรื องสั*น
เกียวกับสุ ขภาพอนามัยสําหรับเด็กด้วยภาษาชาติพนั ธุ์ การวาดภาพประกอบการสื อสารทีเหมาะกับ
วิถีชีวติ ของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น
3. ควรมีการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรสําหรับการสร้างวิทยากร (Training of the Trainer)
สํา หรับ ใช้ใ นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ ม สร้ า งความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้แก่ แรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะ เพือเป็ นแนวทางให้วิทยากรมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
และความรู ้ ท างการแพทย์แ ละโรคภัย ไข้เ จ็ บ ต่ า งๆ มี ก ารแนะแนวทาง (Coaching) ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึงจะเป็ นผลดีอย่างยิงต่อพื*นทีทีขาดแคลนวิทยากรหรื อบุคลากรทีมีความรู ้ความ
เข้าใจในองค์ความรู ้ทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขหรื อมีนอ้ ยให้สามารถทําหน้าทีทดแทนกันได้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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4. เนื องด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนในเขตพื*นที ภาคเหนื อและพื*นทีทีมี แรงงานข้ามชาติ
อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากมีการเรี ยนการสอนภาษาให้แก่แรงงานข้ามชาติ จึงอาจมีการพัฒนารู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพหรื อความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะทีช่วยให้หน่วยงานหรื อองค์การ
พัฒนาเอกชนสามารถนํา ไปแปลเป็ นภาษาของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ แ ละเข้า ถึ ง กลุ่ ม กลุ่ ม เป้ า หมายได้
โดยตรงมากยิงขึ*น
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ควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่.
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รายชื อผู้เชียวชาญในการตรวจค่ าคุณภาพความสอดคล้อง
(แบบสอบถามข้ อมูลพืน' ฐานและความต้ องการด้ านสุ ขภาพ)
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
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สื. อสารธุรกิจบริ การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้อง: หลักสู ตรและการสอน และการสื. อสารสุ ขภาพ
นายแพทย์ ดร. กนก อุตวิชยั
ตํา แหน่ ง /สัง กัด: ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย นบ้า นคุ ณ หมอ และนายแพทย์ป ระจํา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
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รายชื อผู้เชียวชาญในการตรวจรับรองรู ปแบบฯ
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บ้านกําพร้า, อาจารย์ประจําโรงเรี ยนอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าว สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร
ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้อง : แผนแม่บทแรงงานต่างด้าว แผนสุ ขภาพแรงงานต่าง
ด้าว ควบคุมกํากับการประเมินผลเพื.อพัฒนาการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที.เป็ น
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ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้อง : สิ ทธิมนุษยชน การจัดการศึกษาสําหรับแรงงานข้าม
ชาติและผูต้ ิดตาม
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ส่ วนที 1
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบสอบถามข้ อมูลพื&นฐาน การสื อสาร และความต้องการเรียนรู้
ด้ านสุ ขภาพสําหรับแรงงานข้ ามชาติในชุมชน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

ข้ อที

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการทีประเมิน

ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
อายุ
เพศ
ภูมิลาํ เนา (บ้านเกิด) ของท่านอยูท่ ี"
เผ่าพันธุ์ (ชาติพนั ธุ์) ของท่านคือ
อาชีพปัจจุบนั
ลักษณะที"ทาํ งาน
รายได้ต่อเดือน
สถานะรายได้ในปัจจุบนั
ระดับการศึกษา (หรื อเทียบเท่า)
สถานภาพการเข้าประเทศไทยของท่าน
สิ ทธิดา้ นสุขภาพของท่าน
ท่านอาศัยอยูท่ ี"
ท่านอาศัยอยูก่ บั ใคร
เมื"อเจ็บป่ วยท่านเลือกใช้บริ การจากแหล่งใด ( ตอบได้
มากกว่า 1 คําตอบ)
รวม
ตอนที 2 การดูแลสุ ขภาพเบื&องต้ นของแรงงานข้ ามชาติ
ท่านล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
ท่านล้างมือทุกครั>งหลังขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ
ท่านกินอาหารที"มีเนื> อสัตว์ปรุ งสุกๆ ดิบๆ
ท่านเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที"ปรุ งสุกใหม่ๆ
ท่านกินอาหารรสเค็มจัด
ท่านกินอาหารรสหวานจัด
ท่านกินเนื> อสัตว์ติดมัน อาหารมัน
ท่านกินอาหารทอด
ท่านใช้ชอ้ นกลางเมื"อต้องรับประทานอาหารร่ วมกับ
ผูอ้ ื"น
ท่านเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู, แมลงวัน, และ
แมลงสาบ
ท่านกําจัดหนูในบริ เวณที"พกั เมื"อมีโอกาส

รวม
ค่ า
IOC

ความหมาย

1

2

3

4

5

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

14
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง
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ข้ อที

12

13
14
15
16
17
18

19

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

รายการทีประเมิน

ท่านทิ>งขยะด้วยถุงดําของเทศบาล(ระบุในช่องหมาย
เหตุ หากมีวิธีการกําจัดขยะด้วยวิธีอื"น เช่น การเผา หรื อ
ฝังกลบ)
ท่านกําจัดลูกนํ>าหรื อควํ"าภาชนะที"มีน> าํ ขัง เพื"อป้องกัน
การเกิดยุง เมื"อมีโอกาส
ท่านใช้มงุ้ หรื ออุปกรณ์ป้องกันยุงขณะนอนหลับ
ท่านเปิ ดหน้าต่างหรื อประตูเพื"อให้อากาศถ่ายเท
ท่านใช้ผา้ ปิ ดปากเมื"อท่านเป็ นหวัดหรื อเป็ นโรคติดต่อ
อื"นๆ
ท่านพยายามหลีกเลี"ยงการพบปะผูอ้ ื"น เมื"อท่านเป็ นหวัด
หรื อเป็ นโรคติดต่ออื"นๆ
ท่านป้องกันการติดเชื> อทางเพศสัมพันธ์ดว้ ยถุงยาง
อนามัย เมื"อมีเพศสัมพันธ์กบั คนที"ไม่ใช่สามีหรื อภรรยา
หรื อบุคคลที"ท่านไม่แน่ใจในความสัมพันธ์
ท่านเข้ารับการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคเมื"อมีโอกาส
รวม
ตอนที 3 การสื อสารหรื อกิจกรรมทีแรงงานข้ ามชาติ
สามารถเข้ าถึงได้
ท่านฟังวิทยุ
ท่านดูหนังหรื อละครโทรทัศน์
ท่านใช้เฟสบุค๊
ท่านใช้ไลน์
ท่านดูคลิปวิดีโอให้ความรู้
ท่านอ่านป้ ายโฆษณา
ท่านอ่านหนังสื อ
ท่านอ่านแผ่นพับให้ความรู้
ท่านฟังคนอื"นพูดให้ความรู้
ท่านมีโอกาสชมนิทรรศการ (งานแสดงข้อมูลให้
ความรู้)
ท่านเข้าร่ วมการอบรม (การเข้าร่ วมกิจกรรมให้ความรู้)
ระยะสั>นๆ
ท่านพบปะสังสรรค์พดู คุยกับกลุ่มเพื"อน
ท่านฟังเสี ยงตามสายที"ประกาศในชุมชน
ปัจจุบนั ท่านมักจะได้รับข่าวสารและข้อมูลการดูแล
สุขภาพจากแหล่งใด (จากใคร หรื อที"ไหน หรื อสื" อชนิด
ใด)

รวม
ค่ า
IOC

ความหมาย

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1
19

+1
19

+1
19

+1
19

+1
19

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที

15
16
17
18
19
20
21

1

รายการทีประเมิน

แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที"ท่านชื"นชอบมาก
ที"สุดมาจากแหล่งใด (ถ้ามี)
งานบุญหรื อเทศกาลที"ท่านเข้าร่ วมในรอบ J ปี มี
อะไรบ้าง
กิจกรรมทางสังคมใดบ้างที"ท่านเข้าร่ วมกับชุมชน (เช่น
งานบวช งานศพ ประชุมหมู่บา้ น ฯลฯ)
คลื"นวิทยุที"ท่านชื"นชอบคือ (ถ้ามี)
ดีเจที"ท่านชื"นชอบคือ (ถ้ามี)
บุคคลในชุมชนที"ท่านชื"นชอบหรื อนับถือคือ
เมื"อท่านเครี ยดท่านมักจะทําอะไร เพื"อผ่อนคลาย
รวม
ตอนที 9 ความต้ องการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สิ ทธิในการรักษาพยาบาล (หรื อสิ" งที"ท่านจะได้จาก

รวม
ค่ า
IOC

ความหมาย

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
21

+1
+1
+1
+1
21

+1
+1
+1
+1
21

+1
+1
+1
+1
21

+1
+1
+1
+1
21

1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

ประเทศไทยเมื"อเจ็บป่ วย)
2

ข่าวสารการแพร่ ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

3

การป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

4

แนะนําสถานที"ให้บริ การสุขภาพ

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

5

คําแนะนําด้านการปฏิบตั ิตวั เมื"อท่านเจ็บป่ วย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

6

กิจกรรมต่างๆ ที"จดั ขึ>นเพื"อให้ความรู้ (การจัดงาน

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

6

6

6

6

6

1

สอดคล้อง

เพื"อให้ความรู้) เกี"ยวกับสุขภาพให้กบั ครอบครัวและ
ชุมชนของท่าน
รวม
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ข้ อที
1

2
3
4
5
6

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อบุคคล
ที"มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมควรอาศัยแนวคิดทฤษฎี
ใดบ้าง
กิจกรรมการให้ความรู ้ควรมีลกั ษณะอย่างไร
คุณสมบัติของผูด้ าํ เนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อผูใ้ ห้ความรู ้
ด้านสุ ขภาพแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติควรมีลกั ษณะอย่างไร
การจัดทําคู่มือสําหรับผูด้ าํ เนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที"ดีควร
เป็ นอย่างไร
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับแรงงานข้าม
ชาติควรเป็ นอย่างไร
ควรมีการเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนในเรื" องใดก่อนการเข้าสู่

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

รวม
ค่ า IOC

ความหมาย

1

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

13

13

13

13

13

1

สอดคล้ อง

กิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อไม่ อย่างไร
7

เมื"อผูเ้ รี ยนต้องนําความรู ้ที"ตนเองพิจารณาแล้วว่าเป็ น

ประโยชน์ไปสื" อสารในชุมชน ในฐานะที"ผูเ้ รี ยนเป็ นผู ้
สื" อสารมีหลักการในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนสําหรับการสื" อสาร
อย่างไร
8

สื" อที"ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แก่แรงงาน

ข้ามชาติควรมีลกั ษณะอย่างไร
9

10

11

12
13

ภาษาที"ใช้ในการสื" อสารความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะสําหรับจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาที"เป็ นแรงงานข้ามชาติควร
สื" อสารด้วยภาษาใด ตลอดจนสื" อและเนื>อหาสาระที"ใช้ควร
ใช้ภาษาใด
ภาษาที"ใช้ในการสื" อสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพหรื อความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะในขั>นตอนการสื" อสารให้แก่คนในชุมชนควรใช้
ภาษาใด และสื" อหรื อเนื>อหาสาระที"ใช้สาํ หรับการสื" อสาร
ควรเป็ นภาษาใด
การประเมินผลเพื"อวัดทักษะความสามารถ ในการเข้าถึง
เข้าใจ การประเมิน การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพด้วย
ตนเองอย่างมีวจิ ารณญาณสําหรับผูเ้ รี ยนที"เป็ นแรงงานข้าม
ชาติ ควรวัดจากอะไร วิธีการที"เหมาะสมที"สุดคือวิธีใด
การประเมินผลการสื" อสารของผูเ้ รี ยนในชุ มชนควรวัดจาก
อะไรและควรใช้วิธีการใดจึงมีความเหมาะสม
ข้อพึงระวังหรื อข้อเสนแนะเพิ"มเติมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติคือ
อะไร
รวม
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ข้ อที
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

รายการทีประเมิน
การเข้าถึงสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติใน
ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลต่อปัญหา
สุ ขภาพของตนเองเรื" องใดบ้าง
มีรายงานการระบาดหรื อความเจ็บป่ วยที"รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลือหรื อไม่ เรื" องใด อย่างไร
แรงงานข้ามชาติควรรู ้ได้รับความรู ้ดา้ นสุ ขภาพหรื อวิธีการ
รับมือกับปัญหาสุ ขภาพของพวกเขาในเรื" องใดบ้าง
สื" อที"ใช้ในการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่แรงงานข้ามชาติควร
เป็ นอย่างไร
คุณสมบัติของผูใ้ ห้ความรู ้หรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ น
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะควรมีลกั ษณะอย่างไร
ควรเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนก่อนการเข้ารับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื"อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะหรื อไม่ ในด้าน
ใด อย่างไร
บรรยากาศที"ใช้สาํ หรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ น
สุ ขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติควรมีลกั ษณะอย่างไร
การให้ความรู ้แก่แรงงานข้ามชาติให้ได้ประสิ ทธิ ผลควรใช้
วิธีการใด
การสื" อสารความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาที"เป็ นแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนสื" อ
และเนื>อหาสาระควรใช้ภาษาใด
การสื" อสารความรู ้ดา้ นสุ ขภาพหรื อความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
ในขั>นตอนการสื" อสารให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสื" อหรื อ
เนื>อหาสาระควรใช้ภาษาใด
การประเมินผลด้านสุ ขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติใน
ชุมชนควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที"สุด
ข้อพึงระวังหรื อข้อเสนอแนะเพิ"มเติมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติคือ
อะไร
รวม

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

รวม
ค่ า
IOC
1

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

13

13

13

13

13

1

สอดคล้ อง

ความหมาย
สอดคล้อง
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ส่ วนที 5
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องและความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ และคู่มือการใช้ รูปแบบฯ
ข้ อ
ที

รายการที
ประเมิน

องค์ ประกอบของรู ปแบบ
1
ชื"อรู ปแบบ
2
หลักการ
3
วัตถุประสงค์
4
ขั>นตอนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดย
ภาพรวม
5
ขั>นตอนที" 1
เตรี ยมสํารวจ
ระบบสนับสนุน
ทั>งสี" ในชุมชน
แนะนําตัว และ
เชื"อมโยงให้เกิด
เครื อข่ายความ
ร่ วมมือ
6
ขั>นตอนที" 2
ศึกษาสภาพ
บริ บท และความ
ต้องการด้าน
สุ ขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ
7
ขั>นตอนที" 3
ร่ วมกันออกแบบ
ร่ างแผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ และ
วางแผนประเมิน
การเรี ยนรู ้
8
ขั>นตอนที" 4
ดําเนินการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แล
ประเมินการ
เรี ยนรู ้
9
ขั>นตอนที" 5
ประเมินการนํา
รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ และ

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
0.8
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
0.8
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

0

+1

+1

+1

+1

0.8

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.8

เหมาะสม
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ที

10
11

รายการที
ประเมิน
ปรับปรุ งการจัด
กิจกรรม
เงื"อนไขการนํา
รู ปแบบไปใช้
แผนผังแสดง
รู ปแบบ MHL
รวม

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

0

+1

+1

+1

+1

0.8

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.8

เหมาะสม

8

11

11

11

11

0.95

สอดคล้ อง

8

11

11

11

11

0.95

เหมาะสม

0

+1

+1

+1

+1

0.8

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.8

เหมาะสม

+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
0.8
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
0.8
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

0

+1

+1

+1

0.8

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.8

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

องค์ประกอบคู่มือการใช้
รูปแบบ MHL Model

1

2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

14

รายละเอียด
รู ปแบบ MHL
Model
คํานํา
สารบัญ
คําชี>แจงวิทยากร
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯ
ชื"อเรื" องหน่วย
การเรี ยนรู ้ที" 1
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 1
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที" J
สาระการเรี ยนรู ้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที" J
ระยะเวลาที"ใช้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
J
การดําเนิน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯ ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" J
สื" อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" J
วิธีการในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" J
เครื" องมือที"ใช้ใน
การวัดผล
ประเมินผลของ
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15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

รายการที
ประเมิน
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" J
เกณฑ์ที"ใช้ในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" J
ชื"อเรื" องหน่วย
การเรี ยนรู ้ที" 2
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 2
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
2
สาระการเรี ยนรู ้
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 2
ระยะเวลาที"ใช้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
2
การดําเนิน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 2
สื" อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 2
วิธีการในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 2
เครื" องมือที"ใช้ใน
การวัดผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 2
เกณฑ์ที"ใช้ในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 2
ชื"อเรื" องหน่วย
การเรี ยนรู ้ที" 3
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหน่ วย

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

307
ข้ อ
ที
28
29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

รายการที
ประเมิน
การเรี ยนรู ้ที" 3
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที" 3
สาระการเรี ยนรู ้
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 3
ระยะเวลาที"ใช้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
3
การดําเนิน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 3
สื" อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 3
วิธีการในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 3
เครื" องมือที"ใช้ใน
การวัดผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 3
เกณฑ์ที"ใช้ในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 3
ชื"อเรื" องหน่วย
การเรี ยนรู ้ที" 4
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 4
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
4
สาระการเรี ยนรู ้
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 4
ระยะเวลาที"ใช้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
4
การดําเนิน

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม
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ข้ อ
ที

42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

รายการที
ประเมิน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 4
สื" อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 4
วิธีการในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 4
เครื" องมือที"ใช้ใน
การวัดผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 4
เกณฑ์ที"ใช้ในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 4
ชื"อเรื" องหน่วย
การเรี ยนรู ้ที" 5
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 5
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
5
สาระการเรี ยนรู ้
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 5

ระยะเวลาที"ใช้ของ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที"
5
การดําเนิน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ฯของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 5
สื" อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของหน่ วย
การเรี ยนรู ้ที" 5
วิธีการในการ
วัดผลประเมินผล

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม
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ข้ อ
ที

54

55

รายการที
ประเมิน
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 5
เครื" องมือที"ใช้ใน
การวัดผล
ประเมินผลของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
ที" 5
เกณฑ์ที"ใช้ในการ
วัดผลประเมินผล
ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที" 5
รวม

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

อดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

53

54

55

55

55

0.99

สอดคล้ อง

53

54

55

55

55

0.99

เหมาะสม
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ส่ วนที 6
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องและความหมาะสมของของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
แกนนําแรงงานข้ ามชาติต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ให้ แก่ แรงงานข้ ามชาติ
ข้ อ

รายการประเมิน

ตอนที 1 ด้ านการจัดการเรียนรู้
การดําเนินกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ กระตุน้
ให้นกั ศึกษาอยากเรี ยนรู ้
2
เนื>อหาเป็ นประโยชน์
แก่ผเู ้ รี ยนนําไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริ งแก่ตนเองและ
ชุมชน
3
วิทยากรเปิ ดโอกาสให้
ค้นคว้าข้อมูลอย่างเต็มที"
4
มีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิด
วิเคราะห์ ลงมือแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างเป็ น
ระบบ
5
มีการเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี"ยนเรี ยนรู ้กบั
เพื"อนได้อย่างเต็มที"
6
รู ้จกั การฝึ กให้รู้จกั การ
ประเมินข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ
7
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับความ
คาดหวังและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
รวม
1

ตอนที 2 ด้ านสื อและแหล่ง
เรียนรู้
1
สื" อที"ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมมีความ
น่าสนใจ กระตุน้ ให้เกิด
ความอยากรู ้อยากเรี ยน
2
สื" อและแหล่งเรี ยนรู ้ที"
ใช้ทาํ ให้นกั ศึกษามี
ทางเลือกเกี"ยวกับ
สุ ขภาพที"หลากหลาย
3
สื" อและแหล่งเรี ยนรู ้ที"
ใช้มีประโยชน์สาํ หรับ
ผูเ้ รี ยน
4
สื" อและแหล่งเรี ยนรู ้ที"
ใช้เพียงพอให้นกั ศึกษา
ได้คน้ คว้า

คะแนนความสอดคล้องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

7

7

7

7

7

1

สอด
คล้อง

7

7

7

7

7

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
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ข้ อ
5

รายการประเมิน
การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้พฒั นาสื" อ
ของตนเอง ไปเผยแพร่
ต่อในชุมชน
รวม

ตอนที 3 ด้ านวิทยากร
วิทยากรอธิ บายและ
ตอบคําถามได้เข้าใจง่าย
2
วิทยากรให้ความรู ้ได้
ตรงตามที"นกั ศึกษา
ต้องการ
3
วิทยากรสร้าง
บรรยากาศที"ดีในการ
เรี ยนรู ้ มีความเป็ นกลาง
ไม่ตดั สิ น นํากิจกรรม
ได้สนุกสนาน
รวม
1

ตอนที 4 การวัดผลและ
ประเมินผล
1
ความพึงพอใจต่อ
แบบสอบถามก่อนและ
หลังเรี ยน
2
ความพึงพอใจต่อการ
เก็บคะแนนจากการทํา
ผลงานจริ ง
3
ความพึงพอใจต่อการ
สะท้อนความเห็นใน
สมุดกระจกสะท้อน
ความคิด
4
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการถอด
บทเรี ยนหลังเผยแพร่
ผลงานการทําสื" อของ
นักศึกษา
รวม
รวมทั&งหมด

คะแนนความสอดคล้องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
สอดค
ล้อง

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
เหมาะสม

5

5

5

5

5

1

สอดค
ล้อง

5

5

5

5

5

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

3

3

3

3

3

1

สอดค
ล้อง

3

3

3

3

3

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

1

19

19

19

19

19

1

สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

19

19

19

19

19

1

เหมาะ
สม
เหมาะ
สม

312
ส่ วนที 8
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องและความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจของวิทยากรทีมีต่อ
การใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ
ข้ อ

รายการประเมิน

ตอนที L เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้
1
การใช้วิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที"
หลากหลาย
2
การจัดการเรี ยนรู ้
เหมาะสมแก่ช่วงวัย
ของผูเ้ รี ยน
3
การจัดการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับสภาพ
จริ งหรื อชีวิตจริ งของ
ผูเ้ รี ยน
4
การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่ วม
5
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความสนใจ/เห็น
ประโยชน์ก่อนเข้าสู่
บทเรี ยน
6
การฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
สร้างทางเลือกที"
หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูล บริ การ
ทางสุ ขภาพและ
ข้อมูลอื"นๆ ที"
ต้องการได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง
7
การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยน
เกิดทักษะพื>นฐานใน
การรับรู ้และทําความ
เข้าใจข้อมูลสุ ขภาพที"
เกี"ยวกับตนเองและ
ชุมชนได้
8
การสร้าง
ประสบการณ์ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการ
คิดและลงมือแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพได้
อย่างเป็ นระบบ
9
การเปิ ดโอกาสและ
นําเสนอทางเลือกให้
ผูเ้ รี ยนค้นหาคว้า
ข้อมูลได้อย่างเต็มที"

คะแนนความสอดคล้องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชียวชาญ
1

2

3

4

5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
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10

เกิดการแลกเปลี"ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์
กันระหว่างผูเ้ รี ยน
การสร้าง
ประสบการณ์เรี ยนรู ้
ให้นกั ศึกษาเกิดการ
ประเมินข้อมูลที"จะ
นํามาใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณ
การสร้าง
ประสบการณ์
สามารถตัดสิ นใจได้
เหมาะสมกับตนเอง
การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยน
สามารถถ่ายทอด
ความรู ้ทางสุ ขภาพ
ให้แก่ผอู ้ ื"นได้อย่าง
ถูกต้อง สร้างสรรค์
ภายใต้ ข้อจํากัดของ
ตนเอง
การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยน
นําเสนอทางเลือก
ด้านสุ ขภาพให้กบั
ชุมชน
การจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที"เอื>อต่อ
การเรี ยนรู ้
รวม

11

12

13

14

15

ตอนที 2 ด้ านสื อและแหล่ง
เรียนรู้
1
การสร้างทางเลือก
ให้นกั ศึกษารู ้จกั
แหล่งเรี ยนรู ้และ
บริ การสุ ขภาพที"
หลากหลายสามารถ
เข้าถึงได้จริ ง
2
สื" อที"ใช้ในกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ เป็ น
ปั จจุบนั ถูกต้อง
เข้าใจง่าย
3
สื" อที"ใช้มีความ
เหมาะสมแก่ช่วงวัย
ระดับชั>น ความรู ้
และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน

คะแนนความสอดคล้องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
สอด
คล้อง

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชียวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

4
+1

5
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

15

15

15

15

15

1

สอด
คล้อง

15

15

15

15

15

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดค
ล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม
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4

การประยุกต์ใช้สื"อ
และเทคโนโลยีอย่าง
หลายในการค้นคว้า
ข้อมูล
สื" อและแหล่งเรี ยนรู ้
ที"ใช้หาง่ายไม่ยงุ่ ยาก
ต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
รวม

5

ตอนที 3 ด้ านการวัดและ
ประเมินผล
1
วิธีวดั ผลและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
2
วิธีวดั ผลและ
ประเมินผลมีความ
หลากหลาย
3
การวัดผลและ
ประเมินผลมีความ
ยุติธรรม
4
การวัดผลและ
ประเมินผลเหมาะสม
กับช่วงวัย ระดับชั>น
ความรู ้ และ
ประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยน
5
การวัดผลและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับสภาพ
จริ งของผูเ้ รี ยน
6
การวัดผลและ
ประเมินผลเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วม
รวม
รวมทั&งหมด

คะแนนความสอดคล้องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
สอด
คล้อง

คะแนนความเหมาะสมของผู้เชียวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

4
+1

5
+1

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

5

5

5

5

5

1

สอด
คล้อง

5

5

5

5

5

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะ
สม

6

6

6

6

6

1

6

6

6

6

6

1

26

26

26

26

26

1

สอด
คล้อง
สอดค
ล้อง

26

26

26

26

26

1

เหมาะ
สม
เหมาะ
สม
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ส่ วนที 10
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องและความเหมาะสมของแบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผู้เชียวชาญ
ทีมีต่อแบบประเมินผลงานของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ ามชาติในแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้
คะนนความสอดคล้ องของ
รวม
ผู้เชียวชาญ
ข้ อ
รายการประเมิน
ค่ า
IOC
1
2
3
4
5
หน่ วยการเรียนรู้ ที L การเข้ าถึงองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพและบริการสุ ขภาพ
แบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผังความคิด (Mind Mapping)
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
การทํางานร่ วมกัน

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5

รวม
ค่ า
IOC

ความ
หมาย

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

สอด
คล้ อง
แบบประเมินการจัดทําและการนําเสนอผลงาน เรื อง แหล่ งเรียนรู้ และแหล่ งบริการสุ ขภาพ
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
ความร่ วมมือจัดทํา
และการนําเสนอ
คล้อง
ผลงาน
2
กระบวนการ
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
วางแผน
คล้อง
3
เนื>อหาสาระของ
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
ผลงาน
คล้อง
4
การนําเสนอผลงาน +1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
คล้อง
รวม
4
4
4
4
4
1
สอด
คล้ อง
หน่ วยการเรียนรู้ ที U การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
แบบประเมินการนําเสนอหน้ าชั& นเรียน “Story Telling”
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
การทํางานร่ วมกัน
คล้อง
2
กระบวนการ
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
วางแผนการเล่าเรื" อง
คล้อง
3
เนื>อหาสาระของ
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
เรื" องที"เล่า
คล้อง
1
สอด
4
รู ปแบบการนําเสนอ +1 +1 +1 +1 +1
คล้อง
เนื>อหา/การเล่าเรื" อง
5
การนําเสนอเนื>อหา
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอด
หรื อการเล่าเรื" อง
คล้อง

5

5

5

5

5

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

4

4

4

4

4

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

2
3
4
5

กระบวนการ
วางแผน
เนื>อหาสาระของผัง
ความคิด
รู ปแบบผังความคิด

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

การนําเสนอผัง
ความคิด

+1

+1

+1

+1

+1

1

รวม

5

5

5

5

5

1
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1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
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รวม

รวม
ค่ า
IOC
1

หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 การประเมินองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
แบบประเมินการนําเสนอหน้ าชั& นเรียน เรื อง เชื อหรื อไม่ ใช่ หรื อมัว
1
+1 +1 +1 +1 +1
การทํางานร่ วมกัน

1

2

4

กระบวนการ
วางแผน
เนื>อหาสาระที"ใช้
นําเสนอ
รู ปแบบการนําเสนอ

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

5

การนําเสนอ

+1

+1

+1

+1

+1

1

5

5

5

5

5

1

หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 การประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
แบบประเมินเรื องเล่ าความเจ็บป่ วย
1
+1 +1 +1 +1
การทํางานร่ วมกัน

+1

1

2

3

รวม

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

5

5

5

5

5

1

หน่ วยการเรียนรู้ ที 5 การสื อสารองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
แบบประเมินโครงงานสร้ างสื อเสริมสุ ขภาพ
1
หัวข้อ/ชื"อเรื" อง
+1 +1 +1 +1

+1

1

2

หลักการ

+1

+1

+1

+1

+1

1

3

วัตถุประสงค์

+1

+1

+1

+1

+1

1

4

กลุ่มเป้าหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

5

วันและเวลาในการ
สื" อสาร
สถานที"

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

3
4
5

6

กระบวนการ
วางแผนการเล่าเรื" อง
เนื>อหาสาระของ
เรื" องที"เล่า
รู ปแบบการเล่าเรื" อง
การนําเสนอการ
เรื" องเล่า
รวม

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5

ความ
หมาย
สอด
คล้ อง

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้ อง

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้ อง

สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

รวม
ค่ า
IOC
1

ความ
หมาย
เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

5

5

5

5

5

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

5

5

5

5

5

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม
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ข้ อ

รายการประเมิน

7

ขั>นตอนการ
ดําเนินงาน
เครื" องมือ อุปกรณ์ที"
ใช้
ผลที"คาดว่าจะได้รับ

8
9

รวม

คะนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

รวม
ค่ า
IOC
1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

9

9

9

9

9

1

+1

1

+1

แบบประเมินการสื อสารสุ ขภาพในชุมชนของนักศึกษาแกนนํา
1
การเตรี ยมการ
+1 +1 +1 +1
สื" อสารสุ ขภาพของ
นักศึกษา
2
การนําเสนอ/
+1 +1 +1 +1
สื" อสารสุ ขภาพของ
นักศึกษา
3
การประเมินผลการ
+1 +1 +1 +1
สื" อสารของ
นักศึกษา
4
ความเหมาะสมของ +1 +1 +1 +1
สื" อที"ใช้สื"อสาร
สุ ขภาพ
5
ความร่ วมมือในการ +1 +1 +1 +1
ทํางาน
รวม
5
5
5
5

ความ
หมาย
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้อง
สอด
คล้ อง

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

รวม
ค่ า
IOC
1

เหมาะสม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

9

9

9

9

9

1

เหมาะสม

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

1

สอด
คล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

เหมาะสม

5

1

สอด
คล้อง
สอด
คล้ อง

5

5

5

5

5

1

เหมาะสม
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ส่ วนที 11
การตรวจคุณภาพค่ าดัชนีความสอดคล้ องและความเหมาะสมของแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ทีมีต่อแบบทดสอบก่ อนและหลังเรียนทั&ง 5 ฉบับ

ข้ อ

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1 2 3 4 5

รวม
ค่า
IOC

ความ
หมาย

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1 2 3 4
5

หน่ วยการเรียนรู้ที 1 การเข้ าถึงองค์ความรู้ทางสุ ขภาพและบริการสุ ขภาพ
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
2
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
3
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
4
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
5
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
6
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
7
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
8
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
9
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
10
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
รวม 10 10 10 10 10
1
สอดคล้อง 10
หน่ วยการเรียนรู้ที U การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
2
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
3
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
4
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
5
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
6
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
7
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
8
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
9
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
10
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
รวม
10 10 10 10 10
1
สอดคล้อง 10
หน่ วยการเรียนรู้ที ^ การประเมินองค์ความรู้ทางสุ ขภาพ
1
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
2
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
3
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
4
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
5
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1
6
+1 +1 +1 +1 +1
1
สอดคล้อง +1

รวม
ค่า
IOC

ความ
หมาย

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ข้ อ

คะแนนความสอดคล้ องของ
ผู้เชียวชาญ
1 2 3 4 5

7
+1 +1
8
+1 +1
9
+1 +1
10
+1 +1
รวม
10 10
หน่ วยการเรียนรู้ที 9
1
+1 +1
2
+1 +1
3
+1 +1
4
+1 +1
5
+1 +1
6
+1 +1
7
+1 +1
8
+1 +1
9
+1 +1
10
+1 +1
รวม
10 10
หน่ วยการเรียนรู้ที _
1
+1 +1
2
+1 +1
3
+1 +1
4
+1 +1
5
+1 +1
6
+1 +1
7
+1 +1
8
+1 +1
9
+1 +1
10
+1 +1
รวม
10 10

รวม
ค่า
IOC

ความ
หมาย

+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
10 10 10
1
สอดคล้อง
การประยุกต์ ใช้ องค์ความรู้ทางสุ ขภาพ
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
10 10 10
1
สอดคล้อง
การสื อสารองค์ความรู้ทางสุ ขภาพ
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
+1 +1 +1
1
สอดคล้อง
10 10 10
1
สอดคล้อง

คะแนนความเหมาะสมของ
ผู้เชียวชาญ
1 2 3 4
5

รวม
ค่า
IOC

ความ
หมาย

+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
10

1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ส่ วนที 12
การตรวจสอบค่ าความยากง่ ายและค่ าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน
จํานวน 5 ฉบับ (นักศึกษากลุ่มอืนจํานวน 10 คน)
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 การเข้ าถึงองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.3
0.6
0.7
0.6
0.7
0.5
0.6
0.2
0.4
0.5

ค่อนข้างยาก

0.6
0.4
0.2
0.4
0.2
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6

ดีมาก

ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ปานกลาง
ยาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

1
2
3

0.6
0.7
0.6

ปานกลาง

0.4
0.6
0.4

ดีมาก

4
5
6
7
8
9
10

0.6
0.6
0.4
0.5
0.6
0.4
0.4

0.8
0.4
0.4
0.6
0.4
0.8
0.4

ดีมาก

ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 การประเมินองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

1
2
3

0.7
0.6
0.5

ค่อนข้างง่าย

0.6
0.8
1.0

ดีมาก

ปานกลาง
ปานกลาง

ดีมาก
ดีมาก
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ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

4
5
6
7
8
9
10

0.5
0.5
0.5
0.7
0.5
0.2
0.6

ปานกลาง

0.6
0.6
0.2
0.6
0.2
0.4
0.4

ดีมาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ยาก
ปานกลาง

ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก

แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 การประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.6
0.7
0.6
0.5
0.5
0.6
0.5
0.4
0.5
0.4

ปานกลาง

0.8
0.6
0.8
0.2
0.6
0.8
0.6
0.4
0.6
0.4

ดีมาก

ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

ดีมาก
ดีกมา
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 5 การสื อสารองค์ความรู้ ทางสุ ขภาพ
ข้ อที

ค่ วความยากง่าย (p)

ความหมาย

ค่ าอํานาจจําแนก (r)

ความหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.3
0.6
0.7
0.6
0.7
0.5
0.6
0.2
0.5
0.6

ค่อนข้างยาก

0.6
0.4
0.2
0.4
0.2
0.6
0.6
0.4
0.6
0.4

ดีมาก

ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย

ปานกลาง
ปานกลาง
ยาก
ค่อนข้างยาก

ปานกลาง

ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ส่ วนที 12
ค่ าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถามจํานวน 8 ฉบับ
ลําดับ
ชื อเครื องมือ
ที
1 แบบสอบถามข้อมูลพื>นฐานการสื" อสาร และความ
ต้องการเรี ยนรู ้ดา้ นสุขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติใน
ชุมชน
2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติที"มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื"อสร้าง
เสริ มความรอบรู ้ทางสุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
3 แบบประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที"มีต่อรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื"อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
4 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที" 1
5 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที" 2
6 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที" 3
7 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที" 4
8 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที" 5

กลุ่ม
ตัวอย่ าง
30

38

ค่ าความ
เชื อมัน
b.cd

15

19

0.77

3

26

b.c2

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

0.80
0.82
0.84
0.84
0.79

จํานวนข้ อ

ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือสร้ างเสริมความฉลาดทางสุ ขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ
(บางส่ วน)
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คู่มือการใช้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ทางสุ ขภาวะให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ

Migrant Health Literacy
Literacy Model
(MHL Model)
Migrant

Health
Literacy

จัดทําโดย
นางสาวดนชิดา วาทินพุฒิพร นักศึกษาปริ ญญาเอก
สาขาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื อข่ายผูร้ ่ วมพัฒนาคู่มือและจัดกิจกรรมในชุมชน ดังนี1
นางกนกอร อินทะชัย ครู กศน.ตําบลไชยสถาน
นางสาวปรี ยา วรรณฤทธิ7 ผูอ้ าํ นวยการกศน. อําเภอสารภี
นายอมริ นทร์ หน่อไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี
นายสุ พจน์ ไชยจินดา ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน
กลุ่มอาสามสมัครสาธารณสุ ขตําบลไชยสถาน
มูลนิธิเพื;อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP)
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คํานํา
เมื;อสองปี ก่อน ผูว้ ิจยั ยังจําภาพแรกที;เข้ามาศึกษาการเรี ยนการสอนของนักศึกษาแรงงานข้าม
ชาติที;กศน.ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ได้เป็ นอย่างดี สิ; งที;เด่ นชัดที;สุดสําหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนในกศน.แห่ งนี1คือศักยภาพในการเรี ยนรู ้ นักศึกษาแรงงานข้ามชาติมีความสนใจใฝ่ รู ้
และกระตือรื อร้น อีกทั1งยังมีส่วนร่ วมในชั1นเรี ยนเป็ นอย่างดี ความเด่นชัดในข้อนี1 ทาํ ให้ผูว้ ิจยั เกิดความคิด
ที;สําคัญขึ1นมาว่า หากเรานําความรู ้ความสามารถของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติเหล่านี1 ไปใช้ในทางที;เกิ ด
ประโยชน์ เสริ มพลังและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที;พวกเขาสามารถจะไปช่วยเหลือเกื1อกูลและพึ;งพาตนเอง
ได้จะเป็ นผลดีต่อตัวพวกเขาเองและสังคมโดยรวม
จากการลงพื1นที;ศึกษาความต้องการของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติในชุ มชน
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเบื1องต้นต่างเห็นพ้องต้องกันอย่างหนึ; งว่าควรมีการส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
พัฒนาเรื; องของสุ ขภาพอนามัยซึ; งเป็ นความจําเป็ นพื1นฐานของชี วิตมนุ ษย์ อีกทั1งปั ญหาสุ ขภาพในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติก็เป็ นปั ญหาสําคัญในระดับพื1นที;อยูไ่ ม่น้อย งานวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ หรื อ Migrant Health Literacy Model: MHL Model จึง
เกิ ด ขึ1 น ภายใต้ค วามร่ ว มมื อ ของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ฝ่ ายต่ า งๆ ดัง นี1 นางสาวปรี ยา วรรณฤทธิ7 (ผู ้
อํานวยการกศน. อําเภอสารภี) นางกนกอร อินทะชัย (ครู กศน.ตําบลไชยสถาน) นายอมริ นทร์ หน่อไชย
วงศ์ (หัวหน้า กลุ่ ม งานเวชปฏิ บ ตั ิ ครอบครัวและชุ ม ชน โรงพยาบาลสารภี ) นายสุ พจน์ ไชยจินดา
(ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน) นางจันทร์ทิพย์ ตาจันมีและนางบัวไหล อินต๊ะ
(กลุ่มอาสามสมัครสาธารณสุ ขตําบลไชยสถาน) นายจําเริ ญ ธี รวิทยากูลและนายแก้ว แก่เสื อ (มูลนิธิเพื;อ
สุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อ MAP Foundation)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ที;ได้พฒั นาขึ1นนี1 มุ่งพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนในการรับมือและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของตนเองได้อย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Health Literacy) ผ่านมโนทัศน์เรื; องความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ อีกทั1งสามารถส่ งต่อ
องค์ความรู ้ ทางสุ ขภาพเหล่านี1 ให้แก่คนในชุ มชนแรงงานข้ามชาติของตนเองได้ ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําคู่มือ
ฉบับนี1 ข1 ึนเพื;อให้ผูท้ ี;สนใจจัดทํากิ จกรรมกาเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะในพื1นที;อื;นๆ
สามารถใช้เป็ นแนวทางต่อไปได้ ในโอกาสนี1 ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกท่านที;เห็น
ประโยชน์และเข้าร่ วมในการดําเนินกิจกรรมในครั1งนี1 หากส่ วนใดส่ วนหนึ;งของคู่มือฉบับนี1 มีขอ้ ผิดพลาด
ผูว้ จิ ยั ยินดีนอ้ มรับข้อเสนอแนะและนําไปปรับปรุ งต่อไป
ดนชิดา วาทินพุฒิพร (นักวิจยั )
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
คําชี1แจงสําหรับคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ วนที; 1 รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model)
หลักการ
วัตถุประสงค์
ขั1นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ MHL Model 5 ขั1นตอน
ขั1นตอนที; 1 เตรี ยมสํารวจระบบสนับสนุนทั1งสี; ในชุมชน แนะนําตัว และเชื;อมโยงให้
เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ขั1นตอนที; 2 ศึกษาสภาพ บริ บท และความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ขั1นตอนที; 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้
ขั1นตอนที; 4 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และประเมินการเรี ยนรู ้
ขั1นตอนที; 5 ประเมินการนํารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ และปรับปรุ งการ
จัดกิจกรรม
เงื;อนไขการนํารู ปแบบไปใช้
แผนผังแสดงรู ปแบบ MHL Model
ส่ วนที; 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ MHL Model
คําชี1แจงวิทยากร

1
2
6
7
7
10
10
10
11
12
12
13
14
15
16
16

บทบาทของวิทยากร

16

นิยามศัพท์และคําย่อที;สาํ คัญในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ

17

โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

20

หน่วยการเรี ยนเรี ยนรู ้ที; 1 เรื; อง การเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การสุ ขภาพ

21

มาตรฐานการเรี ยนรู ้

21

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

21

สาระการเรี ยนรู ้

21
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สารบัญ (ต่ อ)
ระยะเวลา

21

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

21

สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้

24

การวัดและประเมินผล

24

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; a เรื; อง การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

25

มาตรฐานการเรี ยนรู ้

25

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

25

สาระการเรี ยนรู ้

25

ระยะเวลา

25

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

25

สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้

27

การวัดและประเมินผล

28

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; c เรื; อง การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

29

มาตรฐานการเรี ยนรู ้

29

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

29

สาระการเรี ยนรู ้

29

ระยะเวลา

29

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

29

สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้

31

การวัดและประเมินผล

32

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 4 เรื; อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้

33

มาตรฐานการเรี ยนรู ้

33

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

33

สาระการเรี ยนรู ้

33

ระยะเวลา

33
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สารบัญ (ต่ อ)
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

33

สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้

35

การวัดและประเมินผล

36

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; e เรื; อง การสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

37

มาตรฐานการเรี ยนรู ้

37

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

37

สาระการเรี ยนรู ้

37

ระยะเวลา

37

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

38

สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้

40

การวัดและประเมินผล

41

ส่ วนที; 3 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

42

คําชี1แจง

42

เอกสารประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที; f เรื; อง การเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การสุ ขภาพ

43

แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เรื; อง การเข้าถึงองค์ความรู ้และบริ การสุ ขภาพ

43

ใบกิจกรรมที; 1 เรื; อง ทบทวนตนเอง

45

แบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผังความคิด (Mind Mapping)

47

แบบประเมินการจัดทําและการนําเสนอผลงานเรื; องแหล่งเรี ยนรู ้และบริ การสุ ขภาพ50
เอกสารประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที; a เรื; อง การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

53

แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเรื; อง การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

53

ใบกิจกรรมที; 2 เรื; อง ตีความให้แตก แลกเปลี;ยนให้เข้าใจ

56

แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั1นเรี ยน “Story Telling”

58

เอกสารประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที; c เรื; อง การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

61

แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เรื; อง การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

61

ใบกิจกรรมที; 3 เรื; อง “เชื;อหรื อไม่ ใช่หรื อมัว; ”

63
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สารบัญ (ต่ อ)
แบบประเมินการนําเสนอหน้าชั1นเรี ยน
เอกสารประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที; l เรื; อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้

65
68

แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เรื; อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้

68

ใบกิจกรรมที; 4 เรื; อง “โรคของฉัน”

70

แบบประเมินการเล่าเรื; องหน้าชั1นเรี ยน

74

เอกสารประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที; e เรื; อง การสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

77

แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเรื; อง การสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ

77

ใบกิจกรรมที; 5 เรื; อง สร้างสื; อเสริ มสุ ขภาพ

79

แบบประเมินผลงาน แบบประเมินแผนโครงงาน

80

แบบประเมินการสื; อสารสุ ขภาพในชุมชนของนักศึกษาแกนนํา

83

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติที;มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบประเมินความพึงพอใจของวิทยากรที;มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

86
88
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คําชี,แจงสํ าหรับคู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื;อสร้ า งเสริ มความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติเป็ นเอกสารที;จดั ทําขึ1นเพื;อให้รายละเอียดและแนวทางสําหรับวิทยากรและผูจ้ ดั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื1นที;สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานชาติ ซึ;งประกอบด้วยรายละเอียด 3 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที; 1 รายละเอียดของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ส่ วนที; 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ วนที; 3 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ดัง นั1น เพื; อ ให้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที; ว างไว้ วิท ยากรและผู จ้ ัด
กิจกรรมควรศึกษารายละเอียดในคู่มือฉบับนี1ก่อนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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ส่ วนที 1
รายละเอียดของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ทางสุ ขภาวะ
ให้ แก่ แรงงานข้ ามชาติ (Migrant Health Literacy Model: MHL Model)
1. หลักการ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
หรื อ MHL Model (Migrant Health Literacy Model) นั1นพัฒนาอยูบ่ นพื1นฐานแนวคิด “ความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะ” (Health Literacy) ซึ; งเป็ นแนวคิดที;สําคัญของ ดอน นัทบีม (Nutbeam D., 2000) อันหมายถึง
“ต้นทุนของชีวติ ” (asset of life) ที;สามารถสร้างได้จากการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื; อสารด้านสุ ขภาพ
เพื;อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุ ขภาพที;เกี;ยวข้องกับตนเอง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสุ ขภาพต่างๆ ได้
อย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถนําองค์ความรู ้ที;ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื; อสาร
ข้อ มู ล ที; ต นเองมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจไปยัง ผู ้อื; น เพื; อ ให้ เ กิ ด ทางเลื อ กด้า นสุ ข ภาพในวงกว้า งเกิ ด การ
เปลี;ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที;ดีข1 ึน ปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในยุคโลกาภิวตั น์มีความ
สลับ ซับ ซ้ อ นเกิ น กว่ า ที; จ ะแก้ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพด้ว ยกระบวนการหรื อ วิท ยาการทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ขหรื อระบบใดเพียงระบบเดียวได้ แต่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทํางานและการแก้ไขปั ญหาใน
ลักษณะสหวิทยาการ ในการศึกษาครั1งนี1 ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิ ดการเปลี;ยนแปลงเชิ งโครงสร้างหรื อระบบ
ใหญ่ของประเทศ แต่เป็ นเพียงการนําเสนอชิ1 นส่ วนเล็กๆ ภายในภาพใหญ่ของสังคม นัน; ก็คือการบูรณา
การของระบบต่างๆ ที;มีการทําหน้าที;ของตนเองในการให้ความรู ้และสร้างเสริ มสุ ขภาพของแรงงานข้าม
ชาติในชุมชนอยูแ่ ล้วมาทํางานร่ วมกันภายใต้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ข
ภาวะสําหรับแรงงานข้ามชาติซ; ึงระบบสนับสนุนที;วา่ นี1ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการศึกษา
ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ; งแวดล้อม และระบบวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี1
ระบบการศึกษา มีกศน. เป็ นหน่วยงานสําคัญในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่แรงงาน
ข้า มชาติ ในชุ ม ชน ภายใต้กรอบแนวคิดที;ว่า “กศน. ตํา บลเป็ นฐานแบบมีส่ วนร่ วม” ทําหน้า ที;ใ นการ
รวบรวมเครื อข่ายทางการศึกษาเข้ามาร่ วมจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในชุ มชนได้ โดยจัดการเรี ยนรู ้ของกศน.
นั1นเป็ นไปตามแนวทางปรัชญาคิดเป็ น (โกวิท วรพิพฒั น์, 2517 อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2528: 14-21) ที;
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที; เกิ ดขึ1 นในชี วิตได้ โดยเริ; มจากหาสาเหตุของปั ญหาด้วย
ข้อมูลตนเอง สังคมและสิ; งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ เพื;อสร้างทางเลือกให้กบั ตนเองและตัดสิ นใจเลือก
แนวทางนั1นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและเกิดความสุ ขได้ในที;สุด ประกอบกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและการประเมินตามสภาพจริ ง (ทิศนา แขมมณี , 2550: 133-7; Newmann et al.,
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1995; ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2554 ) ซึ; งเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที;ให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ไ ขปั ญหาได้อย่า งเป็ นระบบ เกิ ด การใฝ่ รู ้ อย่า งต่ อเนื; องโดยจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ผ่า นการจํา ลอง
สถานการณ์ จริ ง ลงมือปฏิบตั ิจริ งในสถานที;และสื; อสารกับกลุ่ มเป้ าหมายที;มีอยู่จริ งในชุ มชน ซึ; งการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าวสอดรับกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ; งเป็ นผูใ้ หญ่ (M.S. Knowles, 1998: 64-68 ; ชิดชงค์ ส.
นันทนาเนตร, 2549: 94-96) โดยธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่น1 นั จะสนใจเรี ยนรู ้ก็ต่อเมื;อเห็นประโยชน์
สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ได้ในชีวติ จริ ง และสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ;มเติมในข้อมูลที;ตนเองต้องการ
เรี ยนรู ้ได้ตามความต้องการของตนเอง (Self –directed Learning) สรุ ปได้วา่ ภายใต้กรอบการทํางานของ
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและแนวคิดทฤษฎีการศึกษาที;มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต จึงเป็ นองค์ประกอบที;สําคัญที;ทาํ ให้
ระบบการศึกษาเป็ นรากฐานสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะ
และการเรี ยนรู ้เรื; องอื;นๆ เพื;อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนได้
ระบบสุ ขภาพ เป็ นระบบที;คลุกคลีอยูก่ บั สถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติมาก
ที;สุด ด้วยการทําหน้าที;ท1 งั ซ่ อมแซมรักษาสุ ขภาพ และให้การศึกษาในเชิ งการป้ องกันแก่ประชาชนใน
ชุมชน อีกทั1งยังมีนโยบายด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มแรงงานข้ามชาติให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ผูป้ ่ วยแรงงานข้ามชาติระหว่าง
การรักษา แต่ท1 งั นี1ยงั คงมีปัญหางบประมาณในการตอบแทนพนักงานสาธารสุ ขต่างด้าวอย่างต่อเนื;อง อีก
ทั1งขาดแคลนบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าวซึ; งดําเนิ นงานด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนทําให้
โครงการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพจึง ล้มเหลวในบางพื1นที;และสําเร็ จเพีย งบางพื1นที;ที; ยงั มีการดําเนิ นการอย่า ง
ต่อเนื;องและมีความชุกของแรงงานข้ามชาติเป็ นจํานวนมากได้แก่จงั หวัดสมุทรสาครและอําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เป็ นต้น
จากการสํา รวจพื1 นที; ต าํ บลไชยสถานผูว้ ิจยั พบหน่ วยงานซึ; งมี ค วามพร้ อ มที; จ ะให้ค วาม
ร่ วมมือในพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึ; ง
ได้แก่ ผูเ้ ชี;ยวชาญจากงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสารภี ผูเ้ ชี;ยวชาญจากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลไชยสถาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลไชยสถาน และมูลนิธิเพื;อสุ ขภาพและการ
เรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP) หน่วยงานที;กล่าวมานี1ยงั คงปฏิบตั ิงานเพื;อเสริ มสร้างสุ ขภาพของ
แรงงานข้ามชาติในชุ มชนอยู่แล้ว แต่ยงั ขาดการเชื; อมโยงความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสุ ขภาพกับระบบ
การศึกษาและระบบอื;นในชุมชน การศึกษารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติจึงเป็ นโอกาสที;ดีในการส่ งเสริ มให้เยาวชนแรงงานข้ามชาติในชุมชน
ซึ; งมีความรู ้ความสามารถลุกขึ1นมาทําอะไรเพื;อส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุ มชนแรงงานข้ามชาติของตนเองได้
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โดยหน่ วยงานด้า นสุ ข ภาพเหล่ า นี1 จะเป็ นผูใ้ ห้ค วามรู ้ ด้า นสิ ท ธิ ต่า งๆ ที; เกี; ย วข้องกับ สุ ข ภาพ การดู แล
สุ ขภาพแลละป้องกันโรค อันเป็ นความรู ้ที;ช่วยเติมเต็มให้การสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะที;ดี อีกทั1ง
ยังช่ วยกันร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมกันจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และช่ วยสะท้อนปั ญหาความต้องการด้าน
สุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื1นที;ในฐานะผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
ระบบสั งคมและสิ งแวดล้ อ ม เป็ นระบบสนับ สนุ นให้ระบบการศึกษาและระบบสุ ขภาพ
สามารถขับเคลื;อนไปได้อย่างดี เนื; องจากทั1งสังคมและสิ; งแวดล้อมมีความเกี; ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่าง
แยกกันไม่ออก อันเนื; องมาจากว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันย่อมต้องอาศัยการสร้างข้อตกลง
ร่ วมกันภายใต้ทรัพยากรและสิ; งแวดล้อมที;มีอยู่อย่างจํากัดและคนทุกกลุ่มในชุมชนจะต้องใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน
เนื; องจากว่า ประชากรของชุ ม ชนนี1 มิ ไ ด้มี เพียงประชากรในชุ ม ชนดั1ง เดิ ม เท่ านั1น แต่ ย งั มี
ประชากรแฝงหรื อกลุ่มแรงงานข้ามชาติที;อาศัยอยูต่ ามหอพัก แคมป์ คนงาน บ้านเช่า ทําให้พวกเขาก็กลาย
มาเป็ นส่ วนหนึ;งของชุ มชนและสังคมเดียวกันด้วย ดังนั1นเราจึงไม่สามารถละเลยสุ ขภาวะของประชากร
กลุ่มนี1 และจําเป็ นอย่างยิ;งที;ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางสังคมคือการร่ วมด้วยช่วยกันสร้างความตระหนัก
ถึงปัญหาของสภาพแวดล้อมหรื อมลพิษที;มีผลต่อสุ ขภาพของคนทุกกลุ่มในชุมชน ดังนั1น ผูท้ ี;เกี;ยวข้องใน
ระบบนี1 ก็คือคนทุกคนในชุ มชนต้องร่ วมกันเป็ นเจ้าของของชุ มชนไม่ว่าคนๆ นั1นจะมีสัญชาติใดก็ตาม
และการเสริ มสร้างสุ ขภาพที;ดีให้แก่คนในชุมชนและแรงงานข้ามชาติตอ้ งอาศัยระบบการบริ หารจัดการ
ของผูน้ าํ ในการให้ความสําคัญกับพลังของกลุ่ มแรงงานข้ามชาติในพื1นที; ในฐานะที;เป็ นส่ วนหนึ; งของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วย การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ ม
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติในงานศึกษานี1 จึงเห็นความสําคัญของกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของคนทุกคนในชุมชน ในฐานะที;เป็ นเจ้าของชุ มชนและเป็ นเจ้าของทรัพยากรสิ; งแวดล้อมร่ วมกัน
เพื;อปลูกจิตสํานึกให้เกิดความร่ วมมือจัดการสิ; งแวดล้อมและการจัดการมลพิษของชุมชน มุ่งสู่ การมีสุข
ภาวะที;ดีและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขนัน; เอง
ระบบวัฒนธรรม เป็ นระบบที;มีพลังในแง่ของการกําหนดความคิด ความเชื;อ อคติ ค่านิยมและ
วิถีชีวติ ของผูค้ นในสังคม พฤติกรรมสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติต่างก็มีระบบวัฒนธรรมมาเกี;ยวข้องและ
กํากับอยูเ่ ช่นกัน อาทิ แรงงานบางคนยังเห็นว่าความล่าช้าในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐเป็ นเพราะ
เจ้าหน้าที;รัฐมีอคติและเลือกปฏิบตั ิต่อพวกเขา หรื อกรณี ที;แรงงานข้ามชาติบางคนไม่สามารถหยุดงานเป็ น
ระยะเวลานานได้ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จึงเลี; ยงที;จะไม่เข้ารับการรักษาหรื อไม่รับประทานยาตาม
แพทย์ส;ังแม้จะทนทุกข์ทรมานกับโรคเป็ นระยะเวลายาวนานก็ตาม การทําความเข้าใจระบบวัฒนธรรม
และวิถีชีวติ ตลอดจนความเชื;อด้านสุ ขภาพที;อยูเ่ บื1องหลังพฤติกรรมสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติก็จะช่วย
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ให้กิจกรรมการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะและการสื; อสารด้านสุ ขภาพสามารถดําเนินกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสมกับบริ บทวิถีชีวิต (Sonya V. Benisovich and Abby C. King, a}}c; Margareth S Zanchetta
and Iraj M Poureslami , 2006) ทั1งนี1 การจัดกิจกรรมการสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะยังสามารถ
อาศัยเครื; องมือเชิงวัฒนธรรมมาปรับใช้ เช่ น การใช้ภาษาชาติพนั ธุ์ของแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ; งของการสื; อสารในระหว่างการสื; อสารสุ ขภาพก็จะช่ วยลดช่ องว่างทางภาษาให้กบั กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติและนําองค์ความรู ้ที;ได้รับไปปรับใช้ได้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถู กต้องเหมาะสมกับตนเอง โดย
กิจกรรมดังกล่าวผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจะเป็ นผูน้ าํ เอาทรัพยากรเชิ งวัฒนธรรมที;
ดํารงอยูใ่ นวิถีชีวติ ของตนเองเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื; อสารทางสุ ขภาพนี1ดว้ ย
ดังนั1น รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื;อสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ทางสุ ขภาวะจะต้อง
ประกอบด้วยระบบสนับสนุนทั1ง 4 ระบบในชุมชนเชื;อมโยงกัน ไม่วา่ จะเป็ นระบบการศึกษาที;เป็ นระบบ
หลักของการจัดการเรี ยนรู ้ที;เอื1อให้แก่แรงงานข้ามชาติ ระบบสุ ขภาพเป็ นส่ วนหนึ; งในการส่ งเสริ มองค์
ความรู ้และสร้างทางเลือกในการรับบริ การสุ ขภาพ และช่วยสะท้อนปั ญหาทางสุ ขภาพที;เกิดขึ1นในชุมชน
ได้เป็ นอย่างดี ระบบสังคมและสิ; งแวดล้อมซึ; งเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างความร่ วมมือกับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติในฐานะส่ วนหนึ; งในกระบวนการจัดการปั ญหาสิ; งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ของชุ มชน และ
ระบบสุ ดท้ายระบบวัฒนธรรมเป็ นระบบที;นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติจะมีบทบาทอย่างยิ;งในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพภายใต้การนําเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเอง เช่น ภาษา ประเพณี วฒั นธรรม วิถี
ชีวิต และค่านิยมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเองมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน
เพื;อให้การสื; อสารสุ ขภาพได้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในเชิงการเปลี;ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของปั จเจกชน ชุ ม ชนและสัง คมโดยรวมต่ อไป ทั1ง นี1 หากขาดระบบใดระบบหนึ; ง อาจดํา เนิ นการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ได้ แต่อาจทําให้ขอ้ มูลหรื อการดําเนิ นกิ จกรรมขาดมิติใดมิติหนึ; งไป หากระบบใด
ระบบหนึ;งในชุมชนยังไม่พร้อมโดยผูว้ จิ ยั อาจมีการสร้างความเข้าใจและการชักชวนให้เกิดเครื อข่ายความ
ร่ วมมือเพื;อถักทอให้เกิ ดความร่ วมมือจากระบบนั1นๆ ที;ขาดหายไปได้ สุ ดท้ายนี1 ผูว้ ิจยั เชื; อมัน; ว่าพลังของ
เยาชนแรงงานข้ามชาติหรื อนักศึกษาแรงงานข้ามชาติในชุมชนจะเป็ นกลุ่มบุคคลรุ่ นใหม่ที;มีพลังในการ
นําความรู ้ ความสามารถและทักษะที;ตนเองที;ได้พฒั นาขึ1นนี1ไปทําประโยชน์เพื;อเกิดสุ ขภาวะที;ดีให้เกิดขึ1น
ในชุมชนของตนเองต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื;อพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ โดยกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลสุ ขภาพได้อย่างมี
วิจารณญาณ (critical health literacy) อีกทั1งยังสามารถสื; อสารข้อมูลสุ ขภาพและสร้างทางเลือกในการ
รับมือกับปัญหาทางสุ ขภาพที;หลากหลายให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติได้
3. ขั,นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั1นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อเสริ มสร้างความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ในครั1งนี1 ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดออกเป็ น 5 ขั1นตอนหลักดังนี1
ขั,นตอนที 1 เตรี ยมสํ ารวจระบบสนับสนุ นทั,งสี ในชุ มชน แนะนําตัว และเชื อมโยงให้ เกิด
เครื อข่ ายความร่ วมมือ (Checking the Four Supportive Systems in Migrant Learning Activities and
Connecting the Learning Activity’s Local Cooperative Alliances) โดยมีรายละเอียดดังนี1
1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบสนับสนุ นทั1ง 4 ระบบได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบ
สุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ; งแวดล้อมและระบบวัฒนธรรมในชุมชนว่าพร้อมที;จะเป็ นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ;ง หน่วยงานหลัก
อย่างกศน.ตําบล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลในพื1นที; อสม. โรงพยาบาลอําเภอ ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครอง
ในพื1นที; บุคคลเหล่านี1 มีความตระหนัก เห็นความสําคัญของการให้ความรู ้แก่แรงงานข้ามชาติ และพร้อม
ที;จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั1งนี1หรื อไม่ ฝ่ ายปกครองหรื อบุคคลในชุมชนเห็น
ความสําคัญของแรงงานข้ามชาติว่าเป็ นส่ วนหนึ; งของคนในชุ มชนที;พร้อมจะสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเชิ งสุ ขภาพไปพร้ อมกันหรื อไม่ ทั1งนี1 การดําเนิ นโครงการที;เกี; ย วข้องกับกลุ่ ม
แรงงานข้ามชาติเป็ นประเด็นที;ละเอียดอ่อน บางหน่ วยงานก็อาจไม่เห็นความสําคัญหรื อคิดว่ายังไม่ใช่
ประเด็นเร่ งด่วนที;ตอ้ งรี บจัดการ การสํารวจความพร้อมจึงเป็ นขั1นตอนที;สําคัญและต้องทําเป็ นอันดับแรก
เพื;อให้การดําเนิ นงานไม่เกิ ดความติดขัดและเป็ นไปได้อย่างราบรื; นนั;นเอง วิธีการตรวจสอบถึ งความ
เป็ นไปได้ของการเชื;อมโยงระบบทั1งสี; น1 นั มีรายละเอียดดังนี1
1.1. ผูว้ จิ ยั ลงพื1นที;เพื;อแนะนําตัวกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที;เกี;ยวข้องกับทุกระบบ
1.2. บอกเล่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั1งนี1
1.3. สร้างความคุน้ เคยและแสดงความจริ งใจในความต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี1ไปร่ วมกัน
1.4. ชักชวนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย
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2. การสํารวจความพร้อมของนักศึกษาแรงงานข้ามชาติวา่ พวกเขาเห็นความสําคัญและพร้อมที;
จะร่ วมมือกับชุ มชนก็เป็ นสิ; งสําคัญเช่ นกัน เนื; องจากในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ าวเป็ นการเปิ ด
ช่องทางให้นกั ศึกษาเหล่านี1 สามารถที;จะเป็ นตัวกลางในการสื; อสารให้ชุมชนรับมือกับปั ญหาสุ ขภาพได้
ดังนั1นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงจําเป็ นอย่างอยิ;งที;จะต้องสํารวจความต้องการเรี ยนรู ้และทําให้ผูเ้ รี ยนเห็น
ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามหลักทฤษฎีการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่นนั; เอง
เมื;อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ แต่ละหน่วยงานให้
ความสนใจและเห็นความสําคัญกับสุ ขภาพของแรงข้ามชาติ และนักศึกษาแรงงานข้ามชาติเห็นประโยชน์
ของการเข้าร่ วมกิจกรรมนําไปสู่ การศึกษาขั1นต่อไป
ขั,นตอนที 2 ศึกษาสภาพ บริบท และความต้ องการด้ านสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติ (Studying
Condition, Context, and Health Needs of the Migrants)
1. ศึกษาสภาพ บริ บทและความต้องการด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ เพื;อใช้สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ซึ; งการจัดสภาพจําลองปั ญหาให้ผูเ้ รี ยนแก้ไขปั ญหาจริ งได้ในชั1นเรี ยน
จําเป็ นอย่างยิ;งที;ผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งทําความเข้าใจสภาพปั ญหาสุ ขภาพที;เกิ ดขึ1นได้อย่างแท้จริ ง
วิธีการทําความเข้าใจก็คือการศึกษาข้อมูลที;เกี; ยวข้องกับบริ บทวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และสภาพ
ปั ญหาสุ ข ภาพความเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ วยต่ า งๆ ตลอดจนประสบการณ์ ใ นการรั บ มื อ กับ ความเจ็บ ป่ วยของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. รวบรวมสภาพปัญหาด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติท1 งั ในระดับชุมชน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอและจังหวัด ซึ;งในงานวิจยั ชิ1นนี1ได้เลือกเก็บข้อมูลทั1งเชิงปริ มาณและคุณภาพไว้ดงั นี1
2.1. สถิ ติเกี; ย วกับโรคภัย ไข้เจ็บ ต่ า งๆ ที;เกิ ดขึ1 นกับแรงงานข้ามชาติ ใ นพื1นที; ซ; ึ ง ได้จาก
หน่วยงานต่างๆ ในที;น1 ีผวู ้ จิ ยั ได้ขอข้อมูลสถิติของงานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่
ในเรื; องของโรคภัยไข้เจ็บของแรงงานข้ามชาติที;มาจากประเทศพม่าและเข้ารับบริ การสุ ขภาพในโรค
พยาบาลของรัฐและชุมชน
2.2. การสอบถามผูเ้ ชี; ยวชาญและบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชนตําบลไชยสถาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขในพื1นที;
เจ้าของหอพัก และกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในตําบล
2.3. ศึกษากรณี ศึกษาโดยการสัมภาษณ์นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติถึงประสบการณ์
ชีวติ และความเจ็บป่ วยของพวกเขา
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2. 4. สํา รวจข้อมูลของการดู แลสุ ขภาพของแรงงานข้า มชาติใ นชุ ม ชน การสื; อสารทาง
สุ ขภาพที;ใช้ ตลอดจนความต้องการเกี;ยวกับองค์ความรู ้ที;ชุมชนแรงงานข้ามชาติตอ้ งการ โดยให้นกั ศึกษา
แรงงานข้ามชาติเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล เพื;อเป็ นการรับทราบปั ญหาที;เกิ ดขึ1 นและความต้องการในชุ มชนเป็ น
เบื1องต้นอีกทางหนึ;งด้วย
ขั,นตอนที 3 ร่ วมกันออกแบบร่ างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และวางแผนการประเมินการ
เรียนรู้ (Co-designing Management Plan of Learning Activities and Learning Assessment)
1. ผูว้ ิจยั นัดหมายผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื1นที;ร่วมกันระดมความคิดเห็ นและออกแบบร่ า ง
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และร่ วมกันวางแผนการประเมินการเรี ยนรู ้ ในกรณี ที;ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บางส่ วนไม่วา่ ง จะมีการนําร่ างรู ปแบบที;ได้จากการจัดทําร่ วมกันไปปรึ กษานอกรอบเป็ นรายบุคคล
2. ร่ วมกันออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยมีแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 หน่วยการเรี ยนรู ้
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, aeec) ดังนี1
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 1 การเข้าถึงองค์ความรู ้และการบริ การสุ ขภาพ (Accessibility)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 2 การทําความเข้าใจองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ (Understanding)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 3 การประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ (Evaluation)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 4 การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ (Utilization)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 5 การสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ (Communications)
ทั1งนี1การประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทั1ง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ขา้ งต้นมีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1. การประเมินความรู ้ (Knowledge) เป็ นการประเมินพัฒนาการความรู ้ของผูเ้ รี ยนผ่าน
การทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการประเมินด้วยแบบทดสอบก่อน
และหลังเรี ยนโดยตั1งสมมุติฐานในครั1งนี1 ว่าผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้หรื อคะแนนเฉลี;ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนน
เฉลี;ยก่อนเรี ยนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. การประเมินการทักษะหรื อการปฏิบตั ิ (Practice) เป็ นการประเมินทักษะและการลงมือ
ปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนโดยอาศัยการประเมินจากผลงานหรื อชิ1 นงานในทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้โดยกําหนดด้วย
วิธีการให้คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric Scoring) ซึ; งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านระดับคุณภาพที;ระดับดีข1 ึน
ไป
3. การประเมินเจตคติ (Attitude) เป็ นการประเมินเจตคติของผูเ้ รี ยนโดยได้จดั ทําสมุด
กระจกสะท้อนความคิด เพื;อให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนถึ งความรู ้สึก ความคาดหวังหรื อความต้องการและสิ; งที;
ตนเองได้รับจากบทเรี ยน กิจกรรมการถอดบทเรี ยนจากนักศึกษาหลังเสร็ จสิ1 นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

338

3. เมื;อได้แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ซ; ึ งนําเสนอในรู ปแบบของแผนการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื;อสร้ างเสริ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้แก่ แรงงานข้า มชาติ ผูว้ ิจยั จะต้องนําร่ างแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ พ ร้ อมเครื; องมือในการวัดและประเมินผลที; ได้ร่วมกันออกแบบไปให้ผูเ้ ชี; ย วชาญ
ตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพความสอดคล้องและความเหมาะสม
ขั,นตอนที [ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้ (Implementation and
Learning Assessment) ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากขั1นตอนการพัฒนาโปรแกรมเชิ งพัฒนา ของ Boyle
(1981) และขั1นตอนของรู ปแบบกระบวนการฝึ กอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ (อาชัญญา, 2540) มี
ขั1นตอนดําเนินงานดังนี1
1. ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรศึ กษาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และจัดเตรี ยมเครื; องมื อ
อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที;ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ให้พร้อม
2. ผูจ้ ดั ควรประสานงานนัดหมายกําหนดการให้ทุกฝ่ ายรับทราบ
3. หากนัก ศึ ก ษามี ก ารสื; อ สารสุ ข ภาพในที; ส าธารณะ ครู ห รื อ วิท ยากรผูด้ ู แ ลกิ จ กรรมของ
นักศึกษา ประสานงานเพื;อขออนุญาตเจ้าของสถานที; หรื อผูน้ าํ ชุ มชน ในการใช้พ1ืนที;ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้
4. เนื; องจากการจัดกิ จกรรมครั1งนี1 มีหลายฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้จึง
จําเป็ นอย่างยิ;งที;ตอ้ งมีการประชุ มเพื;อซักซ้อมทําความเข้าใจ กําหนดบทบาทหน้าที;ของแต่ละบุคคลใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทั1งนี1 ผูด้ าํ เนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบรรยากาศที;ดี เป็ น
กันเอง รู ้สึกปลอดภัย ไม่ตดั สิ น และนําเอาประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการร่ วมกันแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้
ให้มากที;สุด ทั1งนี1 หากแผนการจัดกิจกรรมที;กาํ หนดไว้มีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นไปตามแผนให้ผูจ้ ดั หรื อ
วิทยากรร่ วมกันตัดสิ นใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในทันที โดยการแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวจะต้อง
ไม่ทาํ ให้สาระสําคัญของกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ที;กาํ หนดไว้เสี ยไป
ขั,นตอนที ] ประเมิ นการนํ า รู ป แบบการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ไ ปใช้ และปรั บ ปรุ งการจั ด
กิจกรรม (Evaluation, Feedback and Improvement) ผูว้ ิจยั ได้ประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ในครั1งนี1 ตามวิธีการประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ บุญเลี1ยง ทุมทอง (2556) ซึ; งผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการประเมินภายหลังจากการทดลองรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสร้างเสริ มความรอบรู
ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี1
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1. การประเมินเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นที;มีต่อรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้น1 ี
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการจัดทําการ 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที; 1 นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี1 1) ด้านการเรี ยนรู ้
2) ด้านสื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ 3) ด้านวิทยากร และ4) ด้านการวัดและประเมินผล
กลุ่มที; 2 วิทยากรหรื อผูท้ ี;นาํ รู ปแบบไปใช้ 1) ด้านเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ด้านสื; อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ และ 3) ด้านการวัดและประเมินผล
2. การประเมินเชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําการประชุ มถอดบทเรี ยนทบทวนหลังปฏิ บตั ิงาน
(After Action Review) เพื;อให้วิทยากรได้สะท้อนผลการจัดกิ จกรรมในครั1งนี1 ปั ญหาและอุปสรรค
ระหว่างการดําเนินกิจกรรม และการขยายผลการดําเนินกิจกรรมในอนาคต
3. ประมวลผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที;ได้ปฏิบตั ิมา และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิง; ขึ1นหากมีการดําเนินกิจกรรมในครั1งต่อไป
4. เงือนไขในการนํารู ปแบบไปใช้
4.1 ด้ านการบริหารจัดการ
1. การพัฒ นากิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ ผู จ้ ดั ควรตรวจสอบระบบทั1ง l
(ระบบการศึกษา ระบบสุ ขภาพ ระบบสังคมและสิ; งแวดล้อม และระบบวัฒนธรรม) ชุมชนว่าเปิ ดกว้าง
และเห็ นประโยชน์ในการจัดกิ จกรรมฯ เนื; องจากประเด็นแรงงานข้ามชาติมีความละเอียดอ่อน การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ใ ห้แก่ แรงงานข้ามชาติใ นพื1นที;อาจนํามาซึ; งความเห็ นที; แตกต่า งจนอาจเป็ นความ
ขัดแย้งขึ1นมาได้ ผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรมีการชี1 แจงทําความเข้าใจกับคนในชุ มชนและหน่ วยงาน
ต่างๆ ที;ร่วมจัด และอธิ บายถึงประโยชน์ที;จะตามมาของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเสี ยก่อนจึงลง
มือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
a. เพื;อให้เกิดความยัง; ยืนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่แรงงานข้ามชาติข1 นั ตอนการ
จัด ทํา การสื; อ สารควรเป็ นกิ จ กรรมที; ใ ช้ท รั พ ยากรที; มี อ ยู่แ ล้ว ในท้อ งถิ; น เป็ นหลัก เพื; อ ทํา ให้ผู ้เ รี ย น
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งได้โดยไม่ตอ้ งพึ;งพาหน่วยงานภายนอกหรื องบประมาณจากภาครัฐมากนัก
3. ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้น1 ีควรมีการจัดหาระบบอินเตอร์ เน็ตละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ตหรื ออุปกรณ์ สําหรับสื บค้นไว้ให้แก่ นัก ศึกษาอย่างเพียงพอก่ อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทุกครั1 ง
เพื;อให้เกิดโอกาสในการเสาะหาความรู ้ได้อย่างเท่าเทียมและทัว; ถึง
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4.2 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติที;เข้ากิ จกรรมในครั1งนี1 จะต้องเป็ นแรงงานข้ามชาติที;
กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั1นใดระดับชั1นหนึ;งของกศน. หรื อสถาบันการศึกษาอื;นๆ ที;สามารถอ่านออกเขียน
ได้ และผูเ้ รี ยนสามารถพูดสื; อสารภาษาชาติพนั ธุ์กบั คนในชุ มชนได้เป็ นพื1นฐาน การที;นกั ศึกษาเป็ นคน
ของชุ มชนหรื อเป็ นคนในวัฒนธรรมนั1นๆ ถื อเป็ นปั จจัยความสําเร็ จหนึ; งในการสื; อสารสุ ขภาพได้เป็ น
อย่างดี
2. ผูท้ ี;จะนํารู ปแบบนี1 ไปใช้จาํ เป็ นจะต้องปรับเปลี;ยนเนื1 อหา ความยากง่าย (ไปตามกลุ่ ม
ผูเ้ รี ยน) และบริ บทของการจัดกิ จกรรมให้เหมาะสมแก่วิถีการดํารงชีวิต บริ บทของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในพื1นที;ที;มีความแตกต่างกันทางชาติพนั ธุ์ ถิ;นที;อยูอ่ าศัยเดิมจากประเทศต้นทาง และสถานการณ์สุขภาพ
ที;เกิดขึ1นในชุมชนและพื1นที;ใกล้เคียง
3. วิทยากรควรมีทกั ษะทางวัฒนธรรม มีความเป็ นกลาง ไม่ตดั สิ นแม้วา่ จะไม่เห็นด้วยในการ
กระทําดังกล่าวก็ตาม แต่ก็สามารถชี1 แนวทางเลือกอื;นให้นกั ศึกษาได้ สร้างบรรยากาศที;ปลอดภัย เอื1อต่อ
การแลกเปลี; ย นเรี ย นรู ้ ไม่ ใ ช้ค าํ พู ดดู ถู ก ดู ห มิ; น และให้ก ารยอมรั บ ซึ; ง กันและกัน ในฐานะเพื; อนต่ า ง
วัฒนธรรม
4. กิ จกรรมบางส่ วนหรื อบางประเด็นที;วิทยากรหรื อผูจ้ ดั เห็นควรว่าเหมาะสมและเป็ นไป
ตามความต้องการของผูเ้ รี ย น สามารถยืดหยุ่นหรื อ ปรั บ เปลี; ย นหรื อ ขยายประเด็นออก เพื;อให้เป็ น
ประโยชน์แก่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและชุมชนให้มากที;สุด
5. ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมผูน้ าํ รู ปแบบไปใช้สามารถปรับเปลี;ยนเพิ;มหรื อลดได้อย่าง
ยืดหยุน่ เพื;อให้ผเู ้ รี ยนและวิทยากรไม่รู้สึกกดดันหรื อกังวลมากจนเกินไป
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ส่ วนที 2
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะให้ แก่ แรงงานข้ ามชาติ
คําชี,แจงสํ าหรับวิทยากร
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื1นที;ได้ร่วมกันจัดทําแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื;อ
สร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน1 ีข1 ึน ซึ; งอยูใ่ นขั1นตอนที; 3 ร่ วมกันออกแบบร่ าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และวางแผนการประเมินการเรี ยนรู ้ (Co-designing Management Plan of
Learning Activities and Learning Assessment) โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความ
รอบรู ้ ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน1 ี เป็ นเอกสารที;ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั วิทยากรและผู ้
ดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ทราบถึงแนวทางและแนวคิดหลักในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ ได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั1งนี1 แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น1 ี ประกอบด้วย
บทบาทของวิทยากร นิยามศัพท์และคําย่อที;สาํ คัญในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ โครงสร้างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท1 งั 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ทั1งนี1เพื;อให้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ที;วางไว้ วิทยากรและผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรนําเอกสาร
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในส่ วนที; 3 มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมควบคู่กนั ไปด้วย
บทบาทของวิทยากร
เพื;อให้กระบวนการเรี ยนรู ้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที;กาํ หนดไว้ในแต่ละกิจกรรมนั1น วิทยากร
หรื อกระบวนกรจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิดและแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื;อให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น1 ีสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
นํา ความรู ้ ไ ปปฏิ บ ัติแ ละสามารถถ่ า ยทอดความรู ้ ท างสุ ข ภาพได้ วิท ยากรจึ ง ต้องมี บ ทบาทสํา คัญ ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยมีรายละเอียดดังนี1
1. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยวิทยากรอาจใช้คาํ ถามเพื;อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
ที;จะเรี ยนรู ้ หรื อการสังเคราะห์เชื; อมโยงประสบการณ์ ความรู ้ เดิ มของผูเ้ รี ยนเข้ากับความรู ้ ใหม่ที;กาํ ลัง
เรี ยนรู ้ เพื;อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื;อมโยงได้วา่ พวกเขาจะสามารถนําองค์ความรู ้เหล่านั1นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างไรนัน; เอง
2. วิทยากรจะต้องเป็ นผูช้ 1 ีแจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ นํากระบวนการเรี ยนรู ้ กํากับ ติดตาม
ให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นตามลําดับขั1นตอน เพื;อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดพัฒนาการตามแผนการเรี ยนรู ้ ที;วางไว้
พร้อมให้คาํ แนะนํา และสังเกตการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด
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3. วิทยากรเป็ นผูท้ ี;คอยจัดหาทรัพยากรและอํานวยการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้กบั ผูเ้ รี ยนได้
สื บ ค้นข้อมู ล ต่ า งๆ เพื;อให้ผูเ้ รี ย นสามารถค้นคว้า หาความรู ้ ไ ด้อย่า งเต็ม ที; เช่ น สัญ ญาณอิ นเตอร์ เน็ ต
คอมพิวเตอร์สาํ หรับสื บค้น หนังสื อหรื อตําราที;จาํ เป็ น เป็ นต้น
4. วิทยากรจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ทั1งในการคิด การระดมสมอง
แลกเปลี; ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และในกระบวนการทํา งานร่ วมกัน โดยวิทยากรจะต้องให้ความเป็ นกลาง
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ไม่ตดั สิ นหรื อทําลายความคิดเห็นใดๆ
ไม่ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกแปลกแยก ไม่แสดงการรังเกี ยจเดียดฉันท์หรอดูถูกดูหมิ;นในเชิงชาติพนั ธุ์ ตลอดจน
วิทยากรสามารถเป็ นผูค้ ลี;คลายความขัดแย้งที;เกิดขึ1นได้
5. วิท ยากรควรเป็ นผูเ้ ท่ า ทันต่ อการเปลี; ย นแปลงและสถานการณ์ และประเด็นต่ า งๆ ที;
เกี;ยวข้อง สามารถยกตัวอย่างหรื อยกกรณี ศึกษาที;เป็ นปัจจุบนั เพื;อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้ใน
ชีวติ จริ ง
6. วิทยากรจะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารทรัพยากรเวลาให้เกิ ดความเหมาะสมแก่ การเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ย น โดยวิท ยากรอาจใช้ดุล ยพินิจ ในการปรั บ เพิ;ม หรื อลดกรอบระยะเวลาในการทํา กิ จ กรรมบาง
กิจกรรมโดยยึดความสนใจและความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
นิยามศัพท์และคําย่อทีสํ าคัญในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
MHL Model หมายถึง ชื;อรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่
แรงงานข้ามชาติที;ใช้ในงานศึกษานี1 โดยมีชื;อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Migrant Health
Literacy Model
กศน. หมายถึง สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน. ตําบล หมายถึง หน่วยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที;ต1 งั อยู่
ในระดับตําบล/แขวง
ครู กศน. หมายถึ ง ครู ผูท้ าํ หน้าที;ในการประสานงาน อํานวยการเรี ยนรู ้ และจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตําบลหรื อชุมชน
รพ. สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ซึ; งมีชื;อเดิมคือสุ ขศาลาและสถานีอนามัย มีหน้าที;
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ การควบคุ มและป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื1 นฟูสภาพ
รวมทั1งการจัดการปั จจัยเสี; ยงต่อสุ ขภาพ ทั1งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใน
พื1นที;ที;รับผิดชอบมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื;อการสร้างสุ ขภาพเป็ นหลัก จัดการกับ
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ปั จจัยเสี; ยงที;เป็ นต้นเหตุของปั ญหาสุ ขภาพ เชื; อมโยงระบบบริ การ โดยที;สามารถปรึ กษา
แพทย์ในโรงพยาบาลพี;เลี1ยงหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วย
อสม. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุ ขเป็ นบุคคลที;ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและ
ได้รับการอบรมตามหลักสู ตรที;กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด โดยมีบทบาทหน้าที;สําคัญใน
ฐานะผูน้ าํ การเปลี;ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุ ขภาพอนามัย การสื; อข่าวสารสาธารณสุ ข การ
แนะนําเผยแพร่ ความรู ้ การวางแผน และประสานกิ จกรรมพัฒนาสาธารณสุ ข ให้บริ การ
สาธารณสุ ขด้านต่างๆ เช่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การเฝ้าระวังและป้ องกันโรค การช่วยเหลือ
และรักษาพยาบาลขั1นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที;กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนด การส่ ง ต่อผูป้ ่ วยไปรั บบริ การ การฟื1 นฟูส ภาพ และการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้า น
สุ ขภาพ อสม.ในหมู่บา้ น/ ชุมชน โดยเฉลี;ย 1 คน รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรื อน
อสต. หมายถึง อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ต่ า งด้า วเป็ นผู ผ้ ่ า นการฝึ กอบรมตามหลัก สู ต รที; ก ระทรวง
สาธารณสุ ข กํา หนด ทํา หน้า ที; ค ล้า ยอาสาสมัค รสาธารณสุ ข แต่ ไ ม่ มี สัญชาติ ไ ทย บุ ค คล
เหล่านี1จะเป็ นผูช้ ่วยอาสาสมัครสาธารณสุ ขเข้าไปดูแลแรงงานข้ามชาติดว้ ยกันเองในชุมชน
มูลนิ ธิแมพ หมายถึง มูลนิ ธิเพื;อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อมีชื;อในภาษาอังกฤษว่า
MAP เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ;น ซึ;งมูลนิธิดงั กล่าวมีทีมงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ร่ วมกันดําเนินการสร้างเสริ มศักยภาพชุมชนให้แก่แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ ทั1ง
ในด้านสิ ทธิ การเข้าถึงบริ การทางสังคมและสุ ขภาพ จัดอบรมดูแลสุ ขภาพป้ องกันโรค ให้
คําปรึ กษาด้านกฎหมายและการคุม้ ครองสิ ทธิ ของแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ ซึ; งเป็ นหนึ;ง
ในเครื อข่ายผูร้ ่ วมการพัฒนากิจกรรมและเป็ นวิทยากรในงานศึกษานี1
นักศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานข้ามชาติที;กาํ ลังศึกษาใน กศน. ตําบล ซึ; งในการศึกษา
นี1ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในช่วง นักศึกษาส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั1นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคการศึกษาที; 1 ปี การศึกษา 2559 มีอายุระหว่าง 17-25 ปี จํานวนทั1งสิ1 น 30 คน
วิทยากร หมายถึง กระบวนกรผูด้ าํ เนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาํ หน้าที;อาํ นวยการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเกิด
การสื บค้นเสาะหาความรู ้ คิดวิเคราะห์ และแนะแนวทางการศึกษาหาความรู ้เพิ;มเติม ซึ; งใน
งานศึกษานี1เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือในพื1นที;
แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง แผนการดําเนิ นงานสําหรับจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื;อใช้เป็ น
แนวทางในการให้ผนู ้ าํ รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ า หมายของการจัด การเรี ย นรู ้ อัน ประกอบด้ว ย
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มาตรฐานการเรี ยนรู ้ วัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการจัดกิ จกรรม
ขั1นตอนการดําเนินกิจกรรม สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผล
หน่ วยการเรี ยนรู ้ หมายถึง ประเด็นหรื อสาระสําคัญหลักของการจัดการเรี ยนรู ้ที;ผูจ้ ดั จําแนกขึ1น เพื;อเป็ น
แนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรมได้อย่างสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเป้ าหมายของการ
เรี ยนรู ้ที;กาํ หนดไว้ในภาพรวม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ หมายถึง เป้าหมายของระดับการเรี ยนรู ้ที;คาดหวังให้เกิดขึ1นกับผูเ้ รี ยนหลังเสร็ จสิ1 น
กระบวนการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้ หมายถึง เนื1อหาสาระที;ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารที;เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
การตรวจผลงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมโดยวิทยากรหรื อผูด้ าํ เนิน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะเป็ นผูใ้ ห้คะแนนตามที;กาํ หนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
แบบประเมินผลงาน หมายถึง แบบประเมินสําหรับวิทยากรในการให้คะแนนการจัดทําผลงานจากการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดด้วยวิธีการให้คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric
Scoring) ซึ;งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านระดับคุณภาพที;ระดับดีข1 ึนไป
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที;จดั ไว้สาํ หรับการทดสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันนี1ให้ผเู ้ รี ยนหรื อนักศึกษาแกนนําทดสอบก่อนและหลัง
ดําเนินกิจกรรม โดยตั1งสมมุติฐานในครั1งนี1วา่ ผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้หรื อคะแนนเฉลี;ยหลังเรี ยน
สู งกว่าคะแนนเฉลี;ยก่อนเรี ยนในทุกหน่วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สมุ ดกระจกสะท้อนความคิด หมายถึ ง สมุ ดที; แจกให้ผูเ้ รี ย นหรื อนัก ศึ ก ษาแกนนํา สํา หรั บ เขีย นสิ; ง ที;
คาดหวัง หรื อความต้องการของตนเอง ตลอดจนบรรยายความรู ้สึกของตนเองระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สิ; งที;พวกเขารับหลังการดําเนินกิจกรรม
แรงงานข้ามชาติในชุ มชน หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายในชุ มชน ซึ; งในที;น1 ี อาจเป็ นแรงงานข้ามชาติหรื อกลุ่ม
ผูต้ ิดตามที;นกั ศึกษาแกนนําแรงงานข้ามชาติตอ้ งการจัดทําโครงงานเพื;อสื; อสารสุ ขภาพใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 5 เรื; อง การสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
บัตรทหาร หมายถึง คําเรี ยกของบัตรสี ชมพูหรื อมีชื;อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า บัตรอนุญาตทํางานชัว; คราว
ที;ออกตามนโยบายของ คสช. ผูถ้ ื อบัตรนี1 จะต้องเข้ารับการต่ออายุบตั รเป็ นระยะๆ ตามที;
รั ฐบาลกํา หนดโดยในกลุ่ ม นี1 จ ะถู ก กํา หนดให้รั บ การตรวจสุ ข ภาพและซื1 อบัตรประกัน
สุ ขภาพแรงงานต่างด้าวปี เว้นปี
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บัตรพื1นที;สูง หมายถึง คําเรี ยกของบัตรที;ผูถ้ ือบัตรเป็ นคนพื1นที;สูงหรื อชุมชนบนพื1นที;สูง (บัตรประจําตัว
สี ฟ้า/สี เขียวขอบแดง) ที;มีการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไว้แล้ว
บัตรสิ บปี หมายถึง คําเรี ยกของบัตรประจําตัวผูไ้ ม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ; งก็มีชื;อเรี ยกที;หลากหลาย เช่น
“คนถือบัตรเลข 0” หรื อ “คนใน ท.ร.38 ก” ในกลุ่มนี1 จะเป็ นแรงงงานข้ามชาติที;ได้รับการ
สํารวจเพื;อจัดทําทะเบียนประวัติบุคคล และได้รับบัตรประจําตัวผูไ้ ม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื; อง การขออนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจัก รเป็ นการชั;ว คราว เพื; อ รอการส่ ง กลับ และกํา หนดพื1 น ที; ค วบคุ ม ลง
วันที; 1 ตุลาคม 2552 และเป็ นคนต่างด้าวตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 บุคคลกลุ่ ม นี1 สามารถขอใบอนุ ญาตทํางานออกนอกเขตพื1นที;
ควบคุม เพื;อไปทํางานได้
บัตรสามสิ บบาท หรื อบัตรทอง หมายถึง คําเรี ยกของบัตรประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวซึ; งใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนที;ให้การช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติ
ภาษาไต หมายถึง ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์น1 ีเรี ยกตนเองว่า ไต หรื อที;คนอื;นเรี ยกว่า ไทใหญ่นนั; เอง
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลําดับ
เรื อง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 1 การเข้าถึงองค์ความรู ้
และการบริ การสุขภาพ
(Accessibility)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที; a การทําความเข้าใจองค์
ค ว า ม รู ้ ท า ง สุ ข ภ า พ
(Understanding)

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; c การประเมินองค์ความรู ้
ท า ง สุ ข ภ า พ
(Evaluation)

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; 4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์
ค ว า ม รู ้ ท า ง สุ ข ภ า พ
(Utilization)

หน่วยการเรี ยนรู ้ที; e การสื; อ สารองค์ค วามรู ้
ท า ง สุ ข ภ า พ
(Communications)

สาระการเรียนรู้
หัวข้อที; 1 สิ ทธิ การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ
หัวข้อที; a แหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การทาง
สุขภาพ
หัวข้อที; f การสื บค้นข้อมูลทางสุขภาพ
หัวข้อที; a การตี ความแยกแยะและทําความ
เข้าใจข้อมูลทางสุขภาพ
หัวข้อที; c การแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้เพื;อทําความ
เข้าใจข้อมูลสุขภาพกับผูอ้ ื;น
หัวข้อที; f การวิเคราะห์ความน่ าเชื; อถื อของ
แหล่งที;มาของข้อมูลทางสุขภาพ
หัว ข้อ ที; a การวิ เ คราะห์ เ นื1 อ หาสาระของ
ข้อมูลสุ ขภาพ และหาข้อมูลข้อเท็จจริ งและ
สร้างทางเลือกเพื;อประกอบการตัดสิ นใจ
หัวข้อที; f การฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนเผชิ ญหน้ากับ
การรับมือกับสถานการณ์ความเจ็บป่ วย
หัวข้อที; a การหาแนวทางหรื อทางเลือกใน
การแก้ไขปั ญหาที;เหมาะสมกับตนเองในการ
รับมือกับความเจ็บป่ วย
หัวข้อที; f การสื; อสารสุขภาพ
หัว ข้อ ที; a การวางแผนการสื; อ สารสุ ข ภาพ
ให้แก่ชุมชน
นําเสนอแผนการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ องค์ความรู ้ทาสุขภาพในชุมชน

รวม

จํานวนชัวโมง
c ชัว; โมง

c ชัว; โมง

3 ชัว; โมง

3 ชัว; โมง

3 ชัว; โมง

1 ชัว; โมง
10 นาที
ตามที;นกั ศึกษา
กําหนด
>16 ชัวโมง
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หน่ วยการเรียนรู้ที 1
เรื อง การเข้ าถึงองค์ ความรู้และบริการสุ ขภาพ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที; เสรี ภาพ และขอบเขตความสามารถของตนเองเพื;อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริ การทางสุ ขภาพที;เกี; ยวข้องกับตนเอง ทราบถึงทรัพยากรสุ ขภาพ แหล่งเรี ยนรู ้ และแหล่งบริ การทาง
สุ ขภาพที;เกี;ยวข้องกับตนเองได้
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ระบุถึงสิ ทธิ หน้าที; เสรี ภาพและขอบเขตของตนเองเพื;อนําไปสู่ การเข้าถึงองค์ความรู ้และ
ระบบบริ การสุ ขภาพที;มีอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม
2. ระบุแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การสุ ขภาพในชุมชน และรู ้วธิ ีการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ที;
เหมาะสมแก่ความต้องการของตนเอง
3. สาระการเรียนรู้
1. สิ ทธิการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
2. แหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การทางสุ ขภาพ
3. วิธีการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การสุ ขภาพ
4. ระยะเวลา 3 ชัวโมง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ระยะ
เวลา
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื; องการเข้าถึงองค์
การประเมินผลก่อนเรี ยนช่วย 15 นาที
ความรู ้และบริ การสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบพัฒนาการ
ของตนเองหลังเรี ยน
2. วิทยากรชี1 แจงเกริ; นนําเข้าสู่ กิจกรรม นักศึกษาจะได้รับ ผูเ้ รี ยนสะท้อนคาดหวัง ความ 5 นาที
สมุดกระจกสะท้อนความคิด คนละ 1 เล่ม โดยวิทยากรให้ ต้องการความรู ้สึกและ
นัก ศึ ก ษา เขี ย นชื; อ อะไรก็ ไ ด้ที; เ ป็ นชื; อ สมมุ ติ ระบุ ค วาม คิดเห็นของตนเองต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดรวบยอด

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร
ครู กศน.

ครู กศน.
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ต้องการและความคาดหวัง ที; นักศึ กษาต้องการเรี ย นรู ้ ใ น
กิ จกรรมการเข้า ถึ งองค์ความรู ้ และระบบบริ การสุ ข ภาพ
สมุดนี1 นกั ศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู ้สึกและความ
คิดเห็นที;มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหว่างการดําเนิ นกิจกรรม
ได้
3.เกมหนัง สื อพิ มพ์สิ ทธิ7 ให้นักศึ ก ษาแบ่ งกลุ่มตามความ
สมั ค รใจออกเป็ น 6 กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม จะได้ รั บ
หนังสื อพิมพ์คนละ 1 แผ่น(หน้าคู่) และดําเนิ นกิ จกรรม
ดังนี1
1) ให้ศึกษาทุกคนในกลุ่มยืนบนกระดาษที;กางออก
วิทยากรนับ 1-10 จากนั1นสอบถามความรู ้สึกของนักศึกษา
และวิทยากรอุปมาเปรี ยบเทียบว่าถ้าหนังสื อพิมพ์น1 ีคือสิ ทธิ7
ของพวกเขาจะรู ้ สึ ก อย่ า งไร เมื; อ พวกเขายัง ได้ยื น ใน
ตําแหน่งที;พวกเขารู ้วา่ ตนเองมีสิทธิ7
2) จากนั1น วิ ท ยากรพับ กระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ใ ห้
เหลื อเพียงครึ; งเดี ยวจากขนาดเดิ มให้ทุกคนไปยืนอยู่บน
กระดาษและนับ 1-10 และถามนักศึ กษาว่าหากพวกเขา
รู ้จกั สิ ทธิของตัวเองน้อยลงไปจะรู ้สึกอย่างไร
3) ให้ วิ ท ยากรพับ ครึ; งกระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ป
เรื; อยๆ จนกว่านักศึกษาจะไม่สามารถยืนต่อไปได้ และถาม
ความรู ้สึกของเมื;อพวกเขาต้องยืนอยูใ่ นกระดาษที;แคบลง
4) วิทยากรสรุ ปถึงความรู ้ สึกอึ กอัดหรื อความรู ้ สึก
ไม่สบายในกระดาษที; คบั แคบก็เปรี ยบเสมือนการที; พวก
เขารู ้จกั สิ ทธิ7 ของตนเองน้อยลง ทําให้ที;ยืนหรื อการเข้าถึง
บริ การที; มีอยู่ในสังคมก็น้อยตามไปด้วย ดังนั1นกิ จกรรม
การเข้าถึ งองค์ความรู ้และบริ การทางสุ ขภาพจะทําให้ทุก
คนมีพ1ืนที;ยนื และรู ้สิทธิ7ของตนเองให้มากยิง; ขึ1น
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 1 เรื; อง “ทบทวนตนเอง”
นักศึกษาตอบคําถามเกี;ยวกับเรื; องราวสิ ทธิบริ การสุขภาพ
ทบทวนแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การสุขภาพที;นกั ศึกษารู ้จกั

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา

กิจกรรม เพื;อผูว้ จิ ยั สามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งกิจกรรมให้ตรงตาม
ความต้องการและความ
คาดหวังของผูเ้ รี ยนมากยิง; ขึ1น
นําความสนใจของผูเ้ รี ยนให้ 10 นาที
ตระหนักถึงการไม่เข้าถึง
สิ ทธิและการไม่รู้สิทธิ7ของ
ตนเอง การรู ้จกั สิ ทธิของ
ตนเองจะช่วยให้พวกเขามี
ทางเลือกในการเข้าถึงองค์
ความรู ้และบริ การทาง
สุขภาพที;รัฐจัดไว้

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

ครู กศน.

ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนเรื; องสิ ทธิ 10 นาที มูลนิธิแมพ
การรับบริ การสุขภาพของ
ตนเอง และเชื;อมโยงอาชีพ
ของตนเองกับสิทธิต่างๆ ที;
ตนเองพึงได้รับ
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ความคิดรวบยอด

5. ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม (2-3 กลุ่ม) โดยนําคําตอบในใบ
กิจกรรมที; 1 ของตนเองมาใช้อภิปรายร่ วมกันด้วยการเขียน
Mind Mapping เพื;อสรุ ปว่า
1) แต่ละคนมาจากอาชีพใด
2) บัตรประจําตัวของนักศึกษาคือบัตรใด
3) เมื;อฉันอยูใ่ นประเทศไทย ฉันมีสิทธิอะไรบ้าง
4) จากสิ ทธิที;ฉนั มี สิ ทธิใดที;เกี;ยวข้องกับสุขภาพ
หรื อสิ ทธิที;จะคุม้ ครองฉันในยามเจ็บป่ วย
5) จากสิ ทธิดา้ นสุขภาพที;ขา้ พเจ้ามี ข้าพเจ้าได้รับ
สิ ทธิประโยชน์
6. อภิปรายกลุ่มใหญ่ โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาบรรยาย
Mind Mapping และวิทยากรช่วยสรุ ปเรื; องสิ ทธิการรับ
บริ การสุขภาพของกลุ่มทุกกลุ่ม เพื;อจําแนกให้เห็นถึง ความ
เหมือนและความต่างของแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้รับสิ ทธิการ
รับบริ การสุขภาพที;เหมือนและต่างกันไปอย่างไร เสริ มและ
ให้ความรู ้เรื; องสิ ทธิ7การบริ การสุขภาพ โดยแจกแผ่นพับ/
เอกสารประกอบ/ บรรยายด้วย Power Point

ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี;ยนกับ
เพื;อนซึ;งประกอบอาชีพที;
เหมือนหรื อต่างกันออกไป
ได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื;อนใน
กลุ่ม

7.ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยจํานวน 2-3 กลุ่ม ช่วยกันระดม
สมองและอภิปรายสรุ ปว่า
1) แหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นสุขภาพและแหล่งบริ การสุขภาพมี
อะไรบ้าง
2) ประเภทของบริ การหรื อความรู ้ที;ได้มีอะไรบ้าง
3) ระบุที;ต1 งั หรื อสถานที;ติดต่อในช่องการเข้าถึง
ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี1

ระยะ
เวลา
30 นาที

ผูเ้ รี ยนได้นาํ เสนอข้อสรุ ปที; 30 นาที
กลุ่มของตนเองได้ ฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์ความเหมือน
และความต่างของสิ ทธิที;พึง
ได้รับในแต่ละสาขาอาชีพ
และได้รับการเสริ มความรู ้
ด้านสิ ทธิอื;นๆ ที;แรงงานข้าม
ชาติพึงได้รับ
นอกเหนือไปจากสิ ทธิ7ที;
ผูเ้ รี ยนนําเสนอ
ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้ 30 นาที
ร่ วมกัน ระดมสมอง ฝึ กการ
คิดและทํางานเป็ นทีม อีกทั1ง
ได้ทบทวนแหล่งเรี ยนรู ้และ
แหล่งบริ การสุขภาพทั1งที;อยู่

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร
มูลนิธิแมพ

มูลนิธิแมพ
ผูว้ จิ ยั

ครู กศน.
มูลนิธิแมพ
ผูว้ จิ ยั
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แหล่งเรี ยนรู ้ /
แหล่งบริ การ
สุ ขภาพ
1. อาสา
สมัครสาธารณสุ ข
ตําบลไชยสถาน

ประเภทความรู ้ /
บริ การ
ให้ความรู ้เรื; อง
สุ ขภาพ วัดความดัน
เบาหวาน ดูแลแม่
หลังคลอด

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

วิธีการเข้าถึง
− ไปที;บา้ น
− ระบุชื;อ เบอร์
โทร.(ถ้ามี)

2.________

นักศึกษากลุ่มใดสามารถระบุแหล่งเรี ยนรู ้/แหล่งบริ การ
สุขภาพได้มากที;สุดจะได้รับรางวัลตามที;วทิ ยากรกําหนด
8. อภิปรายกลุ่มใหญ่ โดยวิทยากรนําผลงานของแต่ละกลุ่ม
ขึ1นมาอภิปรายตรวจสอบความวิทยากรตรวจสอบถูกต้อง
ของคําตอบและช่วยเสริ ม/นําเสนอทางเลือกแหล่งเรี ยนรู ้
หรื อแหล่งบริ การที;นกั ศึกษายังไม่ทราบ/ขาดหายไป โดยมี
การแจกเอกสาร/แผ่นพับจากแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การ
สุขภาพให้แก่นกั ศึกษาได้ศึกษาเพิ;มเติม
9. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื; องการเข้าถึงองค์
ความรู ้และบริ การสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
10. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

11.วิทยากรให้นกั ศึกษาระบุประโยชน์หรื อข้อคิดเห็นที;
ได้รับจากกิจกรรมการเข้าถึงองค์ความรู ้และระบบบริ การ
สุขภาพ

ได้เรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้และ 35 นาที
แหล่งบริ การสุขภาพ
เพิ;มเติมนอกเหนือจากความ
ข้าใจและการรับรู ้เดิมของ
ตนเอง

ครู กศน.
มูลนิธิแมพ
รพ.สต.

ประเมินพัฒนาการของ
15 นาที
ผูเ้ รี ยนหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนสามารถไขข้อข้องใจ 10 นาที
จากคําถามในแต่ละข้อ ให้
เกิดความเข้าใจที;ถูกต้อง
และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและ
5 นาที
สะท้อนความคิดเห็น
เกี;ยวกับการทํากิจกรรมใน
ครั1งนี1

ครู กศน.
มูลนิธิแมพ
ผูว้ จิ ยั
ครู กศน.

ครู กศน.
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6. สื อและแหล่ งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โบชัวร์ หนังสื อ สื; ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวข้อง
2. ใบกิจกรรมที; 1 เรื; อง “ทบทวนตนเอง”
3. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื; องการเข้าถึงองค์ความรู ้และการบริ การสุ ขภาพ
4. Power Point อธิ บ ายเรื; องสิ ท ธิ ป ระกันสุ ข ภาพแรงงานข้ามชาติ สิ ท ธิ ป ระกันสัง คม และ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ และแหล่งเรี ยนรู ้
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด
6. อุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สี ชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื; องฉาย จอ
และลําโพง)
7. กระดาษหนังสื อพิมพ์
8. ผูร้ ู ้และผูเ้ ชี;ยวชาญจากเครื อข่าย
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
1.ทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน
2. ตรวจผลงาน

เครื องมือ
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. แบบทดสอบหลังเรี ยน
3.ใบกิจกรรมที; 1

3. ประเมินผลงาน

4. แบบประเมินผลงาน

4. รวบรวมข้อคิดเห็น 5. สมุดกระจกสะท้อน
ความคิด

เกณฑ์
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาสามารถทบทวนสิทธิของตนเองและเข้าใจสิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ และสามารถระบุแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่ง
บริ การสุขภาพได้อย่างหลากหลาย ในระดับคุณภาพ c (ดี)
ขึ1นไป
3. นักศึกษาสามารถจัดทํา Mind Mapping เรื; องสิ ทธิการรับ
บริ การสุขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องใน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป
4. นักศึกษาสามารถระบุแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การ
สุขภาพในชุมชนและวิธีการเข้าถึงได้ถูกต้องมากกว่าใน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป
5. ผลสรุ ปความคาดหวัง ความต้องการ ความคิดเห็น
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ; งที;ควรปรับปรุ งในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที 2
เรื อง การทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
ผูเ้ รี ย นสามารถสื บ ค้นข้อ มู ล เพิ; ม เติ ม ทํา ความเข้า ใจเนื1 อ หาสาระของข้อ มู ล ข่ า วสาร และ
แลกเปลี;ยนข้อมูลที;ได้รับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ตนเอง
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถสื บค้นข้อมูลทางสุ ขภาพได้
2. สามารถทําความเข้าใจข้อมูลทางสุ ขภาพได้
3. สามารถแลกเปลี;ยนและอภิปรายทําความเข้าใจข้อมูลทางสุ ขภาพกับผูอ้ ื;นได้
3. สาระการเรียนรู้
1. การสื บค้นข้อมูลทางสุ ขภาพ
2. การทําความเข้าใจข้อมูลทางสุ ขภาพ
3. การแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้เพื;อทําความเข้าใจข้อมูลสุ ขภาพกับผูอ้ ื;น
4. ระยะเวลา 3 ชัวโมง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ระยะ ผู้รับผิดชอบ
เวลา
/วิทยากร
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื; องการทําความ
การประเมินผลก่อนเรี ยนช่วยให้ 15 นาที ครู กศน.
เข้าใจองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
ผูเ้ รี ยนได้ทราบพัฒนาการของ
ตนเองหลังเรี ยน
2. วิทยากรชี1แจงเกริ; นนําเข้าสู่กิจกรรม นักศึกษาจะได้รับ ผูเ้ รี ยนสะท้อนคาดหวัง ความ
5 นาที
ครู กศน.
สมุดกระจก (สมุดสะท้อนความคิด)วิทยากรให้นกั ศึกษา
ต้องการความรู ้สึกและคิดเห็น
ระบุความต้องการและความคาดหวังที;นกั ศึกษาต้องการ
ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อ
เรี ยนรู ้ในกิจกรรมการเข้าถึงองค์ความรู ้และระบบบริ การ ผูว้ จิ ยั สามารถนําไปใช้ในการ
สุขภาพ สมุดนี1นกั ศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู ้สึกและ พัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรมให้
ความคิดเห็นที;มีต่อกิจกรรมเพิ;มเติมระหว่างการดําเนิน
ตรงตามความต้องการและ

กิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดรวบยอด
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมได้
3. ให้นักศึกษาชมวิดีโอเรื; อง “คุณลุงสุ เทพ ป่ วยเป็ นมะเร็ ง
กล่องเสี ยง ทั1งๆที;ไม่ได้สูบบุหรี; ” ความยาว 0.46 นาที โดย
ที; ไม่เปิ ดเสี ยง เมื; อชมเสร็ จแล้วให้วิทยากรนําประเด็นว่า
โฆษณาดังกล่าวกําลังเสนอแง่มุมใด นักศึกษารู ้สึกอย่างไร
ต่อโฆษณานี1 จากนั1นเล่นโฆษณาอีกครั1งเพื;อให้นกั ศึกษาได้
ยินเสี ยง ความรู ้สึกของเราเปลี;ยนไปหรื อไม่อย่างไร อะไร
ทําให้เรารู ้สึกต่อโทษของการสู บบุหรี; เหล่านี1 มากขึ1นหรื อ
น้อยลง ข้อสรุ ปของกิ จกรรมนี1 คือการรับรู ้สื;อหรื อการรั บ
สารอย่างรอบคอบและครบถ้วนก็ยอ่ มมีผลต่อการทําความ
เข้าใจสาระหรื อองค์ความรู ้ที;ถูกต้องไม่บิดเบือนนัน; เอง
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 2 เรื; อง ตีความให้แตก
แลกเปลี;ยนให้เข้าใจ
1. ให้นกั ศึกษาจับกลุ่มออกเป็ น 3-4 กลุ่ม เลือก
บทความกลุ่มละ 1 บทความ ให้นกั ศึกษาอ่านบทความที;
ตนเองเลือกอย่างละเอียดภายในเวลา 10 นาที จากนั1นจับ
กลุ่มกันอภิปรายระดมสมองเพื;อตอบคําถามด้วยกระดาษ
ชาร์ท ต่อไปนี1
1) บทความนี1ตอ้ งการสื; อถึงปั ญหาทางสุขภาพ
เรื; องอะไร
2) สาเหตุของปั ญหาเกิดขึ1นจากอะไร
3) วิธีการแก้ไขปั ญหาหรื อแนวทางป้ องกันใน
เรื; องนี1คืออะไร
4) ท่านคิดว่าจะนําสาระสําคัญที;ได้จากบทความ
ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันอย่างไร
2. เมื; อ ได้ค ํา ตอบแล้ว วิ ท ยากรตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําตอบ และเพิ;มเติมในประเด็นที; นักศึ กษายัง
ขาดหาย เพื;อนําไปใช้ในกิจกรรมช่วงต่อไป
5. ให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมนําเสนอสาระที; ได้จากการอ่านทํา
ความเข้าใจแล้ว ซึ; งวิธีการเล่าเรื; องโดยการแต่งนิ ทานหรื อ

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

10 นาที

ครู กศน.

หลั ง จากการอ่ า นบทความ 40 นาที
สุ ข ภาพผู ้เ รี ยนสามารถสรุ ป
สาระสําคัญของบทความ และ
นํามาสรุ ปเป็ นแนวทางเพื; อใช้
ประโยชน์จากสาระเหล่านั1นได้

ครู กศน.

ให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนข้อสรุ ปที;
ได้ มาตีความทําความเข้าใจ

ครู กศน.
ผูว้ จิ ยั

ความคิดรวบยอด
ความคาดหวังของผูเ้ รี ยนมาก
ยิง; ขึ1น
นําความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื; อ
เข้า สู่ เ นื1 อ หาของการทํา ความ
เข้า ใจเนื1 อ หาองค์ค วามรู ้ ท าง
สุขภาพ

40 นาที
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กิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

แสดงบทบาทสมมุติ เพื;อให้เพื;อนซึ; งไม่ได้อ่านบทความ
เดี ยวกับเราสามารถเข้าใจไปด้วย ทั1งนี1 เนื1 อเรื; องที; เล่าจะมี
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ต้องมีความสนุก สร้างสรรค์ และ
ทําให้เพื;อนในห้องรู ้สึกตระหนักถึงปั ญหาที;เราต้องการสื; อ

ใหม่ และสอบทวนความเข้าใจ
ต่อเนื1อหาสาระที;ได้จากเรื; องเล่า
ที;ผเู ้ รี ยนได้ถ่ายทอดใหม่ใน
แบบฉบับของตนเอง และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์
6. รวมกลุ่มใหญ่ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานการ เสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการ
40 นาที
เล่าเรื; องของตนเองกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที โดยแต่ละกลุ่ม แลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้ กับเพื;อนร่ วม
นําเสนอผลงาน
ชั1นเรี ยน และวิทยากร
7. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื; องการทําความ
ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน 15 นาที
เข้าใจองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม
8. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

9.วิทยากรให้นกั ศึกษาระบุประโยชน์หรื อข้อคิดเห็นที;
ได้รับจากกิจกรรมการเข้าถึงองค์ความรู ้และระบบบริ การ
สุขภาพ ลงในสมุดกระจก (สมุดสะท้อนความคิด)

ผูเ้ รี ยนสามารถไขข้อข้องใจจาก 10 นาที
คําถามในแต่ละข้อ ให้เกิดความ
เข้าใจที;ถูกต้องและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและสะท้อน
5 นาที
ความคิดเห็นเกี;ยวกับการทํา
กิจกรรมในครั1งนี1

ครู กศน.
ผูว้ จิ ยั
รพ.สต.
ครู กศน.
ครู กศน.
ผูว้ จิ ยั
รพ.สต.
ครู กศน.

6. สื อและแหล่ งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โบชัวร์ หนังสื อ สื; ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวข้อง
2. ใบกิจกรรมที; 2 เรื; อง “ตีความให้แตกแลกเปลี;ยนให้เข้าใจ”
3. แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื; องการทําความเข้าใจองค์ความรู ้และการ
บริ การสุ ขภาพ
4. วิดีโอเรื; อง “คุณลุงสุ เทพ ป่ วยเป็ นมะเร็ งกล่องเสี ยง ทั1งๆที;ไม่ได้สูบบุหรี; ” ความยาว }.l‰ นาที
จากสสส.
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด
6. อุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ท สี ชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื; องฉายและ
จอ)
7. ผูร้ ู ้และผูเ้ ชี;ยวชาญจากเครื อข่าย
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7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
1.ทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน
2. ตรวจผลงาน

3. ประเมินผลงาน

4. ตรวจผลงาน

เครื องมือ
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. แบบทดสอบหลังเรี ยน
3.ใบกิจกรรมที; 2

เกณฑ์
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาสามารถสรุ ปสาระสําคัญของบทความได้
ถูกต้องครบถ้วน ตรงประเด็นและมีแนวทางในการ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป
4. แบบประเมินผลงาน
3. นักศึกษาสามารถนําเสนอองค์ความรู ้ทางสุขภาพที;
ตนเองสรุ ปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่ายและ
สร้างสรรค์ ในระดับคุณภาพ c (ดี) ขึ1นไป
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด 4. ผลสรุ ปความคาดหวัง ความต้องการ ความคิดเห็น
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ; งที;ควรปรับปรุ งในกิจกรรม (เชิง
คุณภาพ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที 3
เรื อง การประเมินองค์ ความรู้ ทางสุ ขภาพ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทางสุ ขภาพ สร้างทางเลือก และตัดสิ นใจ
เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารทางสุ ขภาพได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถสื บค้นข้อมูลข้อเท็จจริ งจากแหล่งข้อมูลที;น่าเชื;อถือได้
2. สามารถประเมินข้อเท็จจริ ง โดยให้เหตุผลที;ถูกต้องได้
3. สามารถสร้างทางเลือกเพื;อการตัดสิ นใจใช้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
1. การวิเคราะห์ความน่าเชื;อถือของแหล่งที;มาของข้อมูลทางสุ ขภาพ
2. การวิเคราะห์เนื1 อหาสาระของข้อมูลสุ ขภาพ และหาข้อมูลข้อเท็จจริ งและสร้างทางเลือกเพื;อ
ประกอบการตัดสิ นใจ
4. ระยะเวลา 3 ชัวโมง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา
15 นาที

1. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นเรื; อ งการ การประเมินผลก่อนเรี ยนช่วยให้
ประเมินองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
ผูเ้ รี ยนได้ทราบพัฒนาการของตนเอง
หลังเรี ยน
2. วิทยากรชี1 แจงเกริ; นนําเข้าสู่ กิจกรรม นักศึกษาจะ ผูเ้ รี ยนสะท้อนคาดหวัง ความต้องการ 5 นาที
ได้รับสมุดกระจก (สมุดสะท้อนความคิด) แต่ละคน ความรู ้สึกและคิดเห็นของตนเองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังที; นักศึ กษาต้องการ กิจกรรม เพื;อผูว้ จิ ยั สามารถนําไปใช้
เรี ยนรู ้ในกิจกรรมการประเมินองค์ความรู ้ทางสุขภาพ ในการพัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรม
สมุดนี1 นกั ศึกษาสามารถเขียนบรรยายความรู ้สึกและ ให้ตรงตามความต้องการและความ

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร
ครู กศน.

ครู กศน.
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กิจกรรมการเรียนรู้
ความคิ ด เห็ น ที; มี ต่ อ กิ จ กรรมเพิ; ม เติ ม ระหว่า งการ
ดําเนินกิจกรรมได้
3.ให้ นัก ศึ ก ษาเล่ น เกม “ข่ า วลื อ ” โดยวิ ท ยากรให้
นักศึ กษาจับกลุ่มและร้ องว่า “ซ้ายๆๆ แล้วก็ขวาๆๆ
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างหน้าๆๆ เจาใครขวางหน้าเรา
เป่ ายิ;งฉุ บ” เมื;อนักศึกษาเป่ ายิ;งฉุ บแล้วคนแพ้จะต้อง
ไปต่อแถวคนชนะ คนที;อยูห่ วั แถวเป่ ายิง; ฉุบไปเรื; อยๆ
จนกระทัง; เหลือนักศึกษาเพียง 2 แถว หลังจากนั1นให้
วิทยากรเรี ยกให้หัวแถวออกมารับโจทย์ ซึ; งเรื; องมีอยู่
ว่า
“นายแดงหนุ่มใหญ่วยั 40 ปี ซื1 อยาแก้เมื;อยมาจากร้าน
ชําใกล้ๆ ชุดละ 10 บาทมากินเขาจึงไปซื1 อกินบ้าง พอ
เขาได้กินเข้าไปก็หายปวดหายเมื; อย ทํางานได้ กิ น
ข้าวอร่ อย จึงไปซื1 อมากินอย่างต่อเนื; อง เวลาที;เขาไม่
ปวดเมื; อยก็กิน เพราะเชื; อว่ากิ นดักเอาไว้จะได้ไม่มี
อาการปวดเมื;อยหลังจากทํางานเสร็ จ เขากินยาชุดทุก
วันเป็ นเวลา 1 ปี ก็พ บว่าตัวเองเริ; มมี อาการแขนขา
อ่อนแรง ทํางานไม่ได้เหมือนเก่า หงุดหงิดง่าย นอน
ไม่ ห ลับ กระเพาะอาหารบางจนทะลุ กระดู ก เริ; ม
แตกหักง่าย แพทย์บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากสา
รสเตียรอยด์ในยาชุดที; เขากิ นแก้เมื;อยเป็ นเวลานาน
นัน; เอง”
นั ก ศึ ก ษาคนที; 1 จดจํ า เรื; องราวและ
กระซิ บเล่าให้เพื;อนคนที;ต่อแถวข้างหลังฟังต่อๆ กัน
ไป จนกระทัง; คนสุ ดท้ายของแถว ให้ออกมาเล่าว่าที;
เพื;อนกระซิบคือเรื; องอะไร วิทยากรเฉลย และนําสรุ ป
ถึ งสิ; งที; ได้จากกิ จกรรมนี1 โดยมี ใจความสํา คัญของ
สาระในกิจกรรมนี1 คือ 1) การซื1 อยาต้องซื1 อจากแหล่ง
และบุคคลที;น่าเชื;อถือจากแหล่งที;สามารถสื บกลับไป
ยังต้นตอ มีที;มาที;ไปชัดเจน 2) แม้วา่ ยาบางชนิดจะกิน
ได้ผลอย่างรวดเร็ วก็ตาม ยาทุกชนิ ดก็ มีอนั ตรายหาก
ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 3) การรับฟังข้อมูลที;บอกต่อๆ

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

คาดหวังของผูเ้ รี ยนมากยิง; ขึ1น
นํา ความสนใจของผูเ้ รี ย นเพื; อ เข้า สู่ 40 นาที
เนื1 อ หาของการประเมิ น เนื1 อ หาองค์
ค ว า ม รู ้ ท า ง สุ ข ภ า พ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ

ครู กศน.
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กิจกรรมการเรียนรู้
กัน มาอาจทํา ให้เกิ ดความผิด พลาดของการรั บสาร
เพราะฉะนั1 นต้ อ งไม่ เ ชื; อ จนกว่ า จะได้ รั บ ทราบ
ข้อเท็จจริ ง
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 3 เรื; อง เชื;อหรื อไม่ ใช่
หรื อมัว;
1.ให้นกั ศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน เลือก
เรื; องราวความเชื;อที;ตนเองสนใจกลุ่มละ 1 เรื; อง
2. ช่วยกันระดมสมองเพื;อค้นหาความจริ งต่อ
เรื; องราวความเชื;อเหล่านี1 โดยอาศัยแนวทางดังนี1
1) นักศึกษารู ้สึกอย่างไรต่อความเชื;อนี1
2) เมื; อ ค้น หาเหตุ ผ ลและข้อ เท็ จ จริ งด้ว ย
ตนเองแล้ว ความเชื;อเหล่านี1เชื;อได้หรื อไม่ เพราะเหตุ
ใดความเชื; อเหล่านี1 ถึงเชื;อได้หรื อไม่ได้ พร้อมอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
3) ทางเลือกสําหรับเรื; องนี1มีอะไรบ้าง
4) นัก ศึ ก ษาตัด สิ น ใจเลื อ กแนวทางให้แ ก่
ตนเองอย่างไร
5. ให้นกั ศึกษานําเสนอการประเมินองค์ความรู ้ทาง
สุขภาพของกลุ่มตนเอง ว่าเชื;อหรื อไม่เชื;ออย่างไร
โดยมีวทิ ยากรให้ขอ้ มูลเสริ มเกี;ยวกับโรคและความ
เชื;อต่างๆ ให้ครบถ้วน
6. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นเรื; อ งการ
ประเมินองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ
/วิทยากร

ฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ ง 40 นาที
ต่ า งๆ ที; ต นเองรั บ รู ้ ไ ด้ ด้ว ยการสื บ
เสาะหาเหตุ ผ ลจากแหล่ ง อ้า งอิ ง ที;
น่ า เชื; อ ถื อ จนเกิ ด เป็ นทางเลื อ กที;
หลากหลายและตัด สิ นแนวทางที;
เหมาะสมแก่ตนเองได้

ครู กศน.

เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แ ลกเปลี; ย น 40 นาที
เรี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ ก ารประเมิ น
เรื; องราวทางสุ ขภาพต่า งๆ กับเพื;อ น
ร่ วมชั1นเรี ยน และวิทยากร
ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนหลังเข้า 15 นาที
ร่ วมกิจกรรม

ครู กศน.

ผูเ้ รี ยนสามารถไขข้อข้องใจจาก
10 นาที
คําถามในแต่ละข้อ ให้เกิดความเข้าใจ
ที;ถูกต้องและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
8.วิทยากรให้ระบุประโยชน์หรื อข้อคิ ดเห็ นที; ได้รับ ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและสะท้อนความ 5 นาที
จากกิ จกรรมการประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ ใน คิดเห็นเกี;ยวกับการทํากิจกรรมในครั1ง
นี1
สมุดกระจก (สมุดสะท้อนความคิด)

ครู กศน.

7.เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

ครู กศน.

ครู กศน.
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6. สื อและแหล่งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โบชัวร์ หนังสื อ สื; ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวข้อง
2. ใบกิจกรรมที; 3 เรื; อง “เชื;อหรื อไม่ ใช่หรื อมัว; ”
3. บัตรกิจกรรมเรื; อง “นายแดงกินยาชุด”
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื; องการประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด
6. อุปกรณ์สนับสนุ น ได้แก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ ท สี ชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื; องฉายและ
จอ)
7. ผูร้ ู ้และผูเ้ ชี;ยวชาญจากเครื อข่าย
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื องมือ
1.ทดสอบก่อนและ 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
2. แบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ตรวจผลงาน
3.ใบกิจกรรมที; 3

3. ประเมินผลงาน

4. ตรวจผลงาน

เกณฑ์
1. นักศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นมี คะแนนมากกว่า
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. นัก ศึ ก ษาสามารถระดมสมองเพื; อ ร่ ว มกัน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง สร้างทางเลือกที;หลากหลาย และสามารถหาทาง
เลือกที;เหมาะสมแก่ตนเองในระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป
4. แบบประเมินผลงาน
3. นั ก ศึ ก ษาสามารถแลกเปลี; ย นเรี ยนรู ้ แ ละถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การประเมินข้อมูลทางสุ ขภาพของตนเองแก่
ผูอ้ ื;นได้ ในระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ1นไป
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด 4. ผลสรุ ป ความคาดหวัง ความต้อ งการ ความคิ ด เห็ น
ประโยชน์ที;ได้รับ และสิ; งที; ควรปรั บปรุ งในกิ จกรรม (เชิ ง
คุณภาพ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที 4
เรื อง การประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้
1. มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ข่าวสาร และสารสนเทศเพื;อค้นหาความรู ้ในการรับมือกับ
ปัญหาสุ ขภาพที;อาจเกิดขึ1นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับข้อจํากัดที;มี
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถค้นหาข้อมูลเกี;ยวกับโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพที;ตนเองต้องเผชิญได้
2. สามารถปฏิบตั ิตวั ในระยะต่างๆ ของโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถหาแนวทางป้องกันเพื;อไม่ให้เกิดโรคหรื อควบคุมโรคได้
3. สาระการเรียนรู้
1. การฝึ กฝนให้เผชิญหน้ากับการรับมือกับสถานการณ์ความเจ็บป่ วย
2. การหาแนวทางหรื อทางเลือกที;เหมาะสมกับตนเองในการรับมือกับความเจ็บป่ วย
4. ระยะเวลา 3 ชัวโมง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดรวบยอด

ระยะ
เวลา
15 นาที

1. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นเรื; อ งการ การประเมินผลก่อนเรี ยนช่วย
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบพัฒนาการ
ของตนเองหลังเรี ยน
2. วิทยากรชี1 แจงเกริ; นนําเข้าสู่ กิจกรรม นักศึกษาจะ ผูเ้ รี ยนสะท้อนคาดหวัง ความ 5 นาที
ได้รับสมุดกระจกสะท้อนความคิดให้นกั ศึกษาเขียน ต้องการความรู ้สึกและคิดเห็น
ความต้องการและความคาดหวังที; นักศึ กษาต้องการ ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อ
เรี ย นรู ้ ใ นกิ จ กรรมการประยุก ต์ใ ช้อ งค์ค วามรู ้ ท าง ผูว้ จิ ยั สามารถนําไปใช้ในการ
สุ ข ภาพ สมุ ด นี1 นั ก ศึ ก ษาสามารถเขี ย นบรรยาย พัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรมให้
ความรู ้สึกและความคิ ดเห็ นที; มีต่อกิ จกรรมเพิ;มเติ ม ตรงตามความต้องการและความ
คาดหวังของผูเ้ รี ยนมากยิง; ขึ1น
ระหว่างการดําเนินกิจกรรมได้

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร
ครู กศน.

ครู กศน.
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กิจกรรมการเรียนรู้
3.ให้นกั ศึกษาเล่นเกม “แลกนํ1า”
1. นักศึกษา จะได้รับแก้วนํ1าพลาสติกคนละ 1
ใบ ภายในแก้วจะบรรจุน1 าํ ประมาณครึ; งแก้ว มีเพียง
แก้ว 1 ใบเท่านั1นที;เป็ นนํ1ากลัน; บริ สุทธิ7 ผสมโซดาไฟ
เพียง 2-3 เกล็ด (ไม่ควรผสมเกินครึ; งชัว; โมง)
2. ระหว่างที; วิทยากรเปิ ดเพลง ให้นักศึ กษา
แลกนํ1าที;มีอยูใ่ นแก้วด้วยหลอดฉี ดยากับเพื;อนในห้อง
ตามที;นกั ศึกษาพึงพาใจ
3. เมื; อเพลงหยุด วิทยากรนําสารละลายฟี
นอล์ฟทาลีนหยดลงในแก้วของแต่ละคน เป็ นสี ฟ้าไป
หยดในแก้วของทุกคน หากของใครนํ1าเปลี;ยนเป็ นสี
ชมพูถึงม่วง แปลว่าคนนั1นได้รับเชื1อ
4. วิ ท ยากรชวนอภิ ป รายโดยให้ นั ก ศึ ก ษา
ทบทวนว่าแต่ล ะคนได้รับเชื1 อหรื อแลกนํ1ามากี; ครั1 ง
กับใครบ้าง การแลกนํ1าเพียงครั1 งเดี ยวหรื อกับคนๆ
เดี ยวก็สามารถรับเชื1 อได้หรื อไม่ เลื อกถามคนที; มีสี
เปลี; ยนแปลงไปมากที; สุด ว่าหากสารชนิ ดนี1 คือเชื1 อ
โรคเช่น เชื1 อเอดส์ เชื1 อวัณโรค หรื อไวรัสตับอักเสบ
นักศึกษาจะรู ้สึกอย่างไรและถามนักศึกษาคนอื;นๆ ว่า
เกมที;เล่นไปนี1ให้ขอ้ คิดที;สาํ คัญเรื; องอะไร ประเด็นที;
วิทยากรควรสรุ ปเพื;อเตรี ยมเข้าสู่ กิจกรรมต่อไปคื อ
นักศึกษาต้องตระหนักถึงภัยรอบตัวที;เรามองไม่เห็ น
ใครๆ ก็สามารถเป็ นผูป้ ่ วยได้ แล้วเราจะรั บมื อกับ
ความเจ็บป่ วยเหล่านี1อย่างไร
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 4 เรื; อง “โรคของฉัน”
1. ให้วิทยากรให้นักศึ กษาจับฉลากอาการ
ต่ า งๆ ของโรคและให้ นั ก ศึ ก ษาหาคนที; มี อ าการ
เหมือนกันเมารวมตัวกัน เมื;อกลุ่มไหนรวมเสร็ จให้
นัง; ลง
2. คํา ถามข้อ 2 ให้ นัก ศึ ก ษาตอบลงใน
กระดาษชาร์ ทจาก โดยแนวทางของคําตอบข้อนี1 คือ
นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลในเบื1องต้น ตรวจสอบ

ระยะ
เวลา
นําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระนักถึง 40 นาที
ภัยรอบตัวที;มองไม่เห็น แม้จะมี
พฤติ ก รรมเสี; ย งเสี; ย งเพี ย งครั1 ง
เดี ย วก็ ต าม โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ก็
สามารถเกิ ด ขึ1 นกั บ ทุ ก คนได้
เพื; อ จู ง ใจให้ ผู ้ เ รี ยนทดลอง
รับมือกับโรคต่างๆ ในกิจกรรม
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร
ครู กศน.

จําลองสถานการณ์ให้นกั ศึ กษา 40 นาที
ได้ทดลองรับมื อเมื;อโรคภัยไข้
เจ็ บ ต่ า งๆ เกิ ด ขึ1 นกั บ ตนเอง
ตั1งแต่ข1 นั ตอนการเตรี ยมตัวก่อน
เข้าพบแพทย์ การไปพบแพทย์
การรับคําแนะนําจากแพทย์และ
หาทางเลื อ กในการปฏิ บัติ ต ัว
กา ร ป้ อ ง กั น ค วบ คุ ม โ ร ค ที;

ตัวแทน
ร พ . ส า ร ภี /
MAPs

ความคิดรวบยอด
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สิ ทธิ ของตนเอง ค้ น หาแหล่ ง บริ การสุ ขภาพที;
เกี; ยวข้องกับอาการป่ วยของตนเองได้ เมื;อวิทยากร
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
3. วิ ท ยากรจะใช้แ พทย์จ ํา ลองหรื อ หาก
บุคคลากรไม่เพียงพออาจใช้วิธีการแจกจดหมายจาก
แพทย์ เพื;อบอกผลการตรวจวินิจฉัยว่า นักศึ กษาแต่
ละกลุ่ ม เป็ นโรคอะไร และแนะนํา การปฏิ บัติ ต ัว
เกี; ย วกับ โรคเหล่ า นี1 ระหว่ า งนี1 นัก ศึ ก ษาสามารถ
ซักถามสาเหตุของโรคได้ (หากมีการใช้แพทย์จาํ ลอง
ควรใช้เวลาตรวจตามสถานการณ์จริ งไม่เกิน 3 นาที
หรื อ อธิ บ ายด้วยจดหมายไม่เ กิ น 10 บรรทัด) ทั1ง นี1
หากนัก ศึ กษามี ข ้อ สงสัย เพิ; ม เติ ม สามารถสอบถาม
วิทยากรได้
4. จากนั1นให้นกั ศึกษาระดมสมองตอบคําถาม
ตามบัตรคําตามข้อ 3 ซึ;งคาดหวังให้นกั ศึกษาสามารถ
ประมวลสิ; ง ที; แ พทย์พู ด และค้น หาข้อ มู ล การดู แ ล
สุ ข ภาพเพิ; ม เติ ม ได้วิ ท ยากรตรวจคํา ตอบและให้
นักศึกษาตอบคําถามข้อต่อไป
5. จากนั1นวิทยากรให้นกั ศึกษาทําข้อที; 4 โดย
คาดหวัง ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถหาทางเลื อ กในการ
ควบคุมและป้ องกันโรคที;เหมาะสมกับตนเองได้
5. ให้นกั ศึกษานําเสนอในกลุ่มใหญ่ ให้นักศึกษาแต่
ละกลุ่ ม บอกเล่ า เรื; อ งราวความเจ็ บ ป่ วยของตนเอง
(Illness Narrative) เกี;ยวกับโรคที;ตนเองเป็ น วิธีการ
รักษา วิธีการป้ องกัน โดยให้เพื;อนรู ้สึกว่าคุณเป็ นโรค
นั1นจริ งๆ จากนั1นให้วิทยากรช่วยสรุ ปว่าพฤติกรรม
ใดควรทําและไม่ควรทําจากบนเรี ยนนี1
6. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นเรื; อ งการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ
7.เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร

ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี;ยนการเผชิ ญ 40 นาที
โรคตั1งแต่ตน้ จนจบให้กบั เพื;อน
ร่ วมชั1นเรี ยน

ตั ว แ ท น ร พ .
สารภี/ MAPs

ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม

15 นาที

ครู กศน.

ผูเ้ รี ยนสามารถไขข้อข้องใจจาก 10 นาที
คําถามในแต่ละข้อ ให้เกิดความ

ครู กศน.

ความคิดรวบยอด
เหมาะสมกับตนเอง
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ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร

เข้าใจที;ถูกต้องและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
8.วิทยากรให้ระบุประโยชน์หรื อข้อคิ ดเห็ นที; ได้รับ ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและสะท้อน
จากกิ จกรรมการประเมินองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ ใน ความคิดเห็นเกี;ยวกับการทํา
สมุดกระจก (สมุดสะท้อนความคิด)
กิจกรรมในครั1งนี1

5 นาที

ครู กศน.

6. สื อและแหล่งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โบชัวร์ หนังสื อ สื; ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวข้อง
2. ใบกิจกรรมที; 4 เรื; อง “โรคของฉัน”
3. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื; องการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
4. สมุดกระจกสะท้อนความคิด
5. อุปกรณ์สนับสนุ น ได้แก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ ท สี ชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื; องฉายและ
จอ) โซดาไฟ นํ1ากกลัน; หลอดฉี ดยา สารละลายฟี นอล์ฟทาลีน (หรื อตัวทดสอบและสารละลาย
อื;นๆ ที;ทดสอบแล้วว่าทําปฏิกิริยาจนเกิดการเปลี;ยนสี ได้)
6. ผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี;ยวชาญจากเครื อข่าย
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื องมือ
เกณฑ์
1.ทดสอบก่อนและหลัง 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน 1. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นมี ค ะแนนมากกว่า
เรี ยน
2. แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ตรวจผลงาน
3.ใบกิจกรรมที; 4
2. นักศึกษาสามารถระดมสมอง แลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้กบั เพื;อนใน
กลุ่ ม ร่ ว มกันสื บค้น ข้อ มูล และหาแนวทางในการรั บ มื อ กับ
โรคภัยไข้เจ็บของตนเองได้ ในระดับคุณภาพ 3 (ดี)
3. ประเมินผลงาน
4. แบบประเมินผลงาน
3. นักศึกษาสามารถบอกเล่าแลกเปลี;ยนประสบการณ์และการ
รับมือกับความเจ็บป่ วยของตนเองให้เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ื;นได้
ในระดับคุณภาพ 3 (ดี)
4. ตรวจผลงาน
5. สมุ ด กระจกสะท้อ น 4. ผลสรุ ป ความคาดหวัง ความต้อ งการ ความคิ ด เห็ น
ความคิด
ประโยชน์ ที; ไ ด้รั บ และสิ; ง ที; ค วรปรั บ ปรุ ง ในกิ จ กรรม (เชิ ง
คุณภาพ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที 5
เรื อง การสื อสารองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเข้าใจการสื; อสาร วางแผนการสื; อสารอย่างเป็ นระบบ และสามารถสื; อสาร
ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศทางสุ ขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถเข้าใจการสื; อสารทางสุ ขภาพได้
2. สามารถคิดวางแผนการสื; อสารได้อย่างเป็ นระบบ
3. สามารถสื; อสารข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศทางสุ ขภาพได้ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตาม
ความต้องการของชุมชน
3. สาระการเรียนรู้
1. การสื; อสารสุ ขภาพ
2. การวางแผนการสื; อสารสุ ขภาพให้แก่ชุมชน
4. ระยะเวลา
รายการ
การทําความเข้าใจการสื; อสารและร่ วมกันวางแผนการ
สื; อสารสุขภาพ
การเผยแพร่ การสื; อสาร
การประเมินการเรี ยนรู ้

กรอบระยะเวลา
3 ชัว; โมง
เป็ นไปตามที;นกั ศึกษาและวิทยากรร่ วมกันกําหนด
70 นาที
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ระยะเวลา
ทีใช้

ส่ วนที 1 การทําความเข้ าใจการสื อสารและการ
วางแผนการสื อสารทางสุ ขภาพ
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื; องการ การประเมินผลก่อนเรี ยนช่วยให้ 15 นาที
สื; อสารองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ ผูเ้ รี ยนได้ทราบพัฒนาการของ
ตนเองหลังเรี ยน
2. วิ ท ยากรชี1 แจงเกริ; นนํ า เข้า สู่ กิ จ กรรม ผูเ้ รี ยนสะท้อนคาดหวัง ความ
5 นาที
นักศึกษาจะได้รับสมุดกระจกสะท้อนความคิด ต้องการความรู ้สึกและคิดเห็น
ให้ นั ก ศึ ก ษาระบุ ค วามต้ อ งการและความ ของตนเองต่อกิจกรรม เพื;อผูว้ จิ ยั
คาดหวังต่อกิจกรรมการสื; อสารองค์ความรู ้ทาง สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
สุ ข ภาพที; จ ะเกิ ด ขึ1 น ต่ อไปนี1 สมุ ด นี1 นัก ศึ ก ษา และปรับปรุ งกิจกรรมให้ตรงตาม
สามารถเขี ย นบรรยายความรู ้ สึ ก และความ ความต้องการและความคาดหวัง
คิ ด เห็ น ที; มี ต่ อ กิ จ กรรมเพิ; ม เติ ม ระหว่ า งการ ของผูเ้ รี ยนมากยิง; ขึ1น
ดําเนินกิจกรรมได้
3.วิท ยากรนํา เล่ น เกม “ ใคร ทํา อะไร ที; ไ หน นํา ให้ ผู ้เ รี ยนเข้า ใจการสื; อ สาร 30 นาที
เมื;อไหร่ อย่างไร กับใคร”
อย่างครบถ้วน และรู ้จกั วิเคราะห์
1. วิ ท ยากรให้ นัก ศึ ก ษาล้อ มวงเป็ น แยกแยะการสื; อสารที; ดีแ ละไม่ ดี
วงกลม วิทยากรแจกกระดาษคนละ 1 ใบ ในแต่ ไ ด้ ช่ วย นํ า ผู ้ เ รี ย น ไ ป สู่ กา ร
ละใบจะคําต่างๆ ใบละ 1 คําดังนี1 ใคร ทําอะไร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สื; อ ไ ด้ ต ร ง แ ล ะ
ที;ไหน เมื;อไหร่ อย่างไร กับใคร
สอดคล้องตามความต้องการของ
2. ให้นักศึ กษาระบุคาํ ตอบตามคําถาม ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ชุ ม ช น ใ น
อย่างแปลใหม่และสร้างสรรค์
กิจกรรมต่อไป
3. วิ ท ยากรค่ อ ยให้ แ ต่ ล ะคนอ่ า น
ข้อความที;ตนเองเขียนตามลําดับจนครบ ผลที;
ได้จะได้ประโยคที;สมบูรณ์ 1 ประโยค
4. เมื;อเล่นจนครบทุกคน วิทยากรสรุ ป
สิ; งที; ได้กิ จกรรมเพื;อนําเข้าสู่ กิจกรรม โดยตั1ง
คําถามว่า สิ; งที; ทุกคนนําเสนอเกี;ยวข้องกับการ
สื; อสารอย่างไร ผูส้ ื; อ สารจะต้องบอกหรื อ เล่ า
เรื; องให้หรื อสื; อให้ครบถ้วนให้ผูร้ ับสารเข้าใจ
ได้ว่า “ใคร ทําอะไร ที; ไหน เมื; อไหร่ อย่างไร

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร

ครู กศน.

ครู กศน.

ค รู ก ศ น . /
ตัวแทน
รพ.สต.
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กับใคร”
5.
ยกตั ว อย่ า งการสื; อสารบน
โปรเจคเตอร์ สัก 5 ภาพ เช่ น โฆษณา ข่า ว
โปสเตอร์ ฯลฯ และให้ นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยกั น
วิเคราะห์วา่ ผูส้ ื; อสารต้องการให้ผรู ้ ับสารรับรู ้ถึง
อะไร กลุ่มเป้ าหมายคือใคร การสื; อสารแบบนี1
สื; อสารได้ดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด
4. วิทยากรแจกใบกิจกรรมที; 5 เรื; อง “สร้างสื; อ
เสริ มสุ ข ภาพ” วิ ท ยากรให้ นั ก ศึ ก ษาทํา การ
วางแผนกิจกรรมการสื; อสารตามแนวทางในใบ
กิจกรรมที; 5
6. ให้นักศึ กษานําเสนอในกลุ่มใหญ่ โดยบอก
เล่ า แผนการสื; อ สารของกลุ่ ม ตนเองให้เ พื; อ น
และวิทยากรฟั ง วิทยากรให้ขอ้ เสนอแนะ และ
ช่วยกันปรั บปรุ งการสื; อสารให้สามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนําเสนอ

ความคิดรวบยอด

ระยะเวลา
ทีใช้

ฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนระดมความคิดวาง 50 นาที
แผนการสื; อสารด้วยตนเอง

ผูเ้ รี ยนได้นาํ เสนอแผนการสื; อสาร 50 นาที
สุ ข ภาพข อ ง ต น เ อ ง ร่ วม กั น
อภิ ปรายกับวิทยาการจากชุ มชน
เ พื; อ ห า ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ค ว า ม
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ใน
การเผยแพร่ การสื; อสารสุขภาพไป
ยังชุมชนแรงงานข้ามชาติ
7. ในการทําสื; อและวางแผนจัดหาทรัพยากร ให้นักศึ กษาเกิ ดความร่ วมมือกัน 180 นาที
โดยกําหนดให้มีที;ปรึ กษาในการจัดทําสื; ออย่าง รู ้จักการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
น้อย 1-2 คนต่อนักศึกษา 1 กลุ่ม
และฝึ กฝนการทํางานเป็ นทีม

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร

ครู กศน.

ครู กศน.
ตัวแทน
รพ.สต.
และ อสม.

ครู กศน.
ตัวแทน
รพ.สต.
และ อสม.

ส่ วนที 2 ขั, น ตอนการเผยแพร่ การสื อสาร
สุ ขภาพในชุมชนแรงงานข้ ามชาติ
1. นักศึกษาดําเนิ นการเผยแพร่ สื;อสุ ขภาพตาม ฝึ ก ฝ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง มื อ
ตาม
อสม. ครู กศน.
แผนที;วางไว้
ปฏิบตั ิการเผยแพร่ สื;อสุขภาพของ ระยะเวลาที; และรพ.สต.
ตนเองโดยมีครู พี;เลี1ยงประจํากลุ่ม นักศึกษา
ติ ด ตามดู แ ลให้ ค ํา แนะนํา อย่ า ง กําหนด
ใกล้ชิด
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กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา
ทีใช้
ผู ้เ รี ยนได้ ป ระเมิ น ผลงานของ 30 นาที
ตนเองและทบทวนตนเองจากการ
สื; อสารที;ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และ
หาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข

ความคิดรวบยอด

2. เมื; อ เสร็ จ กิ จ กรรมการสื; อ สาร วิ ท ยากร
นักศึกษาสรุ ปผลการทํางานและถอดบทเรี ยนว่า
นักศึกษาได้อะไรจากกิจกรรม นักศึกษาเห็นว่า
การสื; อสารของตนเองเป็ นไปตามที;คาดหวังไว้
หรื อไม่ ถ้ า หากย้อ นกลั บ ไปได้ นั ก ศึ ก ษา
ต้องการจะทําอะไรให้มากขึ1นหรื อน้อยลง
3.นักศึ กษาทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื; องการ ประเมิ น พัฒ นาการของผู ้เ รี ยน
สื; อสารองค์ความรู ้ทางสุขภาพ จํานวน f} ข้อ หลังเข้าร่ วมกิจกรรม
4. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ผูเ้ รี ยนสามารถไขข้อข้องใจจาก
คําถามในแต่ละข้อ ให้เกิดความ
เข้าใจที;ถูกต้องและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
5.นักศึ กษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจที; มี ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ต่ อ การ เข้ า ร่ วมกิ จ กร รมการ เรี ย นรู ้ เพื; อ ที;มีต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมในครั1ง
เสริ มสร้ า งความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาวะให้ แ ก่ นี1
แรงงานข้ามชาติ
6. ให้นักศึ กษาเขียนระบายถึงสิ; งที; ได้รับ สิ; งที; ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและสะท้อน
ประทับ ใจและไม่ ป ระทับ ใจต่ อ กิ จ กรรมการ ความคิดเห็นเกี;ยวกับการทํา
สื; อสารองค์ความรู ้ทางสุขภาพในครั1งนี1 ในสมุด กิจกรรมในครั1งนี1
กระจกสะท้อนความคิด

ผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร
อสม. ครู กศน.
และรพ.สต.

15 นาที

ครู กศน.

10 นาที

ครู กศน.

10 นาที

ครู กศน.

5 นาที

ครู กศน.

6. สื อและแหล่งเรียนรู้
1. แผ่นพับ โบชัวร์ หนังสื อ สื; ออิเล็กทรอนิกส์ที;เกี;ยวข้อง
2. ใบกิจกรรมที; 5 เรื; อง “สื; อสร้างสุ ขภาพ”
3. ภาพตัวอย่างการสื; อสาร 5 ภาพ
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื; องการสื; อสารองค์ความรู ้ทางสุ ขภาพ
5. สมุดกระจกสะท้อนความคิด
6. อุปกรณ์สนับสนุ น ได้แก่ ปากกาเมจิก กระดาษชาร์ ท สี ชอล์ค ชุดโปรเจคเตอร์ (เครื; องฉายและ
จอ) กระดาษแผ่นเล็ก
7. ผูร้ ู ้และผูเ้ ชี;ยวชาญจากเครื อข่าย

369

7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื องมือ
เกณฑ์
1.ทดสอบก่ อ นและ 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน 1. นัก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นมี ค ะแนนมากกว่า
หลังเรี ยน
2.แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ประเมินผลงาน
3. แบบประเมินผลงาน
2.นักศึ กษาสามารถวางแผนการจัดทําสื; อสุ ขภาพได้อย่างเป็ น
ระบบ เกิ ดการร่ วมมือกันทํางานเป็ นที ม มีความเป็ นไปได้ใน
การจัดทํา มีเนื1 อหาถูกต้องครบถ้วน สะท้อนถึงการแก้ปัญหาที;
แท้จริ งในชุมชนได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดทํา
โครงงานการสร้างสื; อเสริ มสุขภาพในระดับคุณภาพ 3 (ดี)
3. นักศึ กษาสามารถสื; อสารสุ ขภาพให้แก่คนในชุมชนได้ตรง
ตามที; ได้วางแผนไว้ การสื; อสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย เกิดความร่ วมมือกันในการทํางานเป็ นทีม และมีการแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้า ได้ดี ผ่ า นกิ จ กรรมการสื; อ สารสุ ข ภาพใน
ชุมชนในระดับคุณภาพ c (ดี)
4.ประเมิน
4. สัม ภาษณ์ แ บบไม่ มี 4. การสื; อสารสุ ขภาพของนักศึกษาสร้างความเข้าใจและสร้าง
กลุ่มเป้ าหมายใน
โครงสร้ างกลุ่มเป้ าหมาย ความตระหนักถึงปั ญหาสุขภาพของชุมชนได้ ชัดเจนเข้าใจง่าย
ชุมชน
อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร (เชิงคุณภาพ)
จํา นวนร้ อยละ 20 ของ
กลุ่มเป้ าหมายทั1งหมด
5.ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม 5.แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม 5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
คิ ด เห็ น ของนักศึ ก ษา คิดเห็นของนักศึกษา
ที;มีต่อกิจกรรม
6. ตรวจผลงาน
6. สมุ ด กระจกสะท้อ น 6. ผลสรุ ป ความคาดหวัง ความต้อ งการ ความคิ ด เห็ น
ความคิด
ประโยชน์ ที; ไ ด้รั บ และสิ; ง ที; ค วรปรั บ ปรุ ง ในกิ จ กรรม (เชิ ง
คุณภาพ)

370

ส่ วนที 3
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คําชี,แจง
ในส่ วนที; 3 นี1ประกอบด้วยเอกสารที;ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ; ึ งวิทยากรและผูจ้ ดั
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จาํ เป็ นต้องอาศัย เอกสารเหล่ านี1 ในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และการประเมินการ
เรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ดัง นั1นเพื;อให้เป้ า หมายหรื อ วัตถุ ป ระสงค์ข องการเรี ย นรู ้ บ รรลุ ผลตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที;วางไว้ วิทยากรควรศึกษาเอกสารประกอบเหล่านี1 โดยละเอียดก่อนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง เอกสารตามหน่ วยการเรี ย นรู ้ ท1 งั 5 หน่ วย ซึ; ง ในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้
ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนพร้อมเฉลย 2) ใบกิจกรรม และเกณฑ์การวัดผล และ 3)
แบบประเมินผลงาน และเกณฑ์การวัดผล ดังนี1
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ภาพที; 1 แสดงรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทางสุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติหรื อ MHL Model
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เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรื อง การเข้ าถึงองค์ ความรู้และบริการทางสุ ขภาพ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน. ตําบลไชยสถาน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบ 15 นาที
จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
_____________________________________________________________________________________
คําสั ง ให้นกั ศึกษาทําเครื; องหมาย X ลงในข้อที;เลือกลงในกระดาษคําตอบ
1. นายแสงมีบตั รชมพู เขาทําบัตรสามสิ บบาทไว้ ข้อต่อไปนี1 ที;

4.

เขาไม่สามารถเบิกได้
ก. ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ข. ค่าเอ็กเรย์ปอด
ค. พอกไต
ง. ฉี ดวัคซีนป้ องกันพิษสุนขั บ้าหลังถูกหมากัด

2.

หนิ งสาวลาวเข้ามาทํางานในประเทศไทยตั1งแต่ปีที;แล้ว เธอ
ไม่ มี บั ต รแสดงตั ว ใดๆ หนิ งสามารถไปฝากครรภ์ ที;
โรงพยาบาลสารภีได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ได้ เพราะเธอเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมาย
ข. ไม่ได้ เพราะเธอไม่มีสิทธิรักษาโรคใดๆ
ค. ได้ เพราะเธอเป็ นแม่บา้ นทําความสะอาดให้พยาบาลคน
หนึ;ง เธอขอร้องให้พยาบาลช่วยได้
ง. ได้ เพราะเป็ นสิ ท ธิ พ1ื น ฐานที; เ ธอควรจะได้รั บ ในฐานะ
มนุษย์คนหนึ;ง

อั‹น มี บัต รสิ บ ปี เขาซื1 อ รถต่ อ จากเพื; อ นที; ท ํา งานโดยไม่ มี
3. หลักฐานใดๆ วันหนึ;งประสบอุบตั ิเหตุเขาต้องรับผิดชอบข้อ
ใดบ้าง
ก. เสี ยค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียว
ข. ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน เพราะใช้สิทธิประกันสังคม
ค. เสี ยเงินค่าปรับและใช้สิทธิสามสิ บบาท
ง. ไม่ตอ้ งเสี ยค่าอะไร เขาใช้สิทธิสามสิ บบาทได้

5.

แจงถื อ บัต รสิ บ ปี เธอซื1 อ รถจัก รยานยนต์
เป็ นของตนเองคันหนึ; งไว้ขี;ไปทํางาน วัน
หนึ; งขณะที; เ ธอเดิ นทางกลับจากที; ท ํางาน
เธอถู ก รถยนต์ ค ั น หนึ; งชนแล้ว หนี เธอ
จะต้องใช้สิทธิ7ประเภทใด
ก. สิ ทธิสามสิ บบาท
ข. สิ ทธิประกันสังคม ตามพ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537
ค. สิ ทธิตามพ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ
ง. ถูกทั1งข้อ ก. และข้อ ค.

โรงงานผลิตกาแฟชื;อดังแถวสมุทรสาครไฟ
ไหม้ วินหนุ่มเมียนมาร์ ไม่มีบตั รแสดงตน
เขาขาขาดทั1งสองข้างขณะที;หนี ออกมาจาก
ห้องปฏิบตั ิงาน เขามีสิทธิจะเรี ยกค่าเสี ยหาย
ตามสิ ทธิประเภทใด
ก. สิ ทธิบตั รสามสิ บบาท
ข. สิ ทธิประกันสังคม ตามพ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. aecŒ
ค. สิ ทธิตามพ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ
ง. กรณี ไฟไหม้ไม่เกี;ยวกับการทํางาน จึงไม่
มีกฎหมายคุม้ ครอง
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6. นายสนไม่ได้ถือบัตรใดๆ เขาทํางานที;ร้านขายส่ งอาหาร
สัตว์แห่ งหนึ; งในกาดคําเที; ยง วันหนึ; งเขาตกจากรถขณะ
ไปส่ งของ สนหัวไหล่หลุด นายจ้างต้องทําอย่างไรจึ งจะ
ถูกต้อง
ก. นายจ้างให้สนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง โดยอ้างว่าเขา
ไม่ระวังตนเอง
ข. นายจ้างต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั1งหมด เพราะเป็ นอุบตั ิ เหตุ
ที;เกิดในเวลาทํางาน
ค. นายจ้างให้นายสนใช้บตั รสามสิ บบาทจ่ายเองก็เพียงพอ

ง. นายจ้างจ่ายเพียงค่าแรงที;เหลือแล้วไล่สนออก
7. จากข้อ 6 หากนายสนรู ้ สึ ก ว่ า ถู ก นายจ้า งโกง และยัง
ทํางานไม่ได้ เขาสามารถไปขอความช่ วยเหลือจากใคร
จึงเหมาะสมที;สุด
ก. โทรไปขอความช่วยเหลือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข. ไปปรึ กษาทนายของมู ล นิ ธิ แ ห่ ง หนึ; งที; ช่ ว ยเหลื อ
แรงงานข้ามชาติ
ค. ไม่ตอ้ งไปปรึ กษาใคร เขาต้องช่วยตัวเองดีที;สุด
ง. เข้าแจ้งกับผูใ้ หญ่บา้ น
8. วิทยุชุมชนช่องใด มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเป็ นภาษาไต
ก. 99 แมพเรดิโอ
ข. 108.5 เชียงใหม่เรดิโอ
ค. 103.75 ล้านนาเรดิโอ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

9. แหล่งข้อมูลสุ ขภาพในชุมชนข้อใด
ต่อไปนี1 นักศึกษาจะต้องใช้วิจารณญาณ
มากที;สุดในการเข้าถึง
ก. ปรึ กษาอาสาสมัครสาธารณสุ ขใกล้
บ้าน เกี;ยวกับการคลอดบุตรและให้
นมบุตร
ข. ไปร่ วมประชาคมหมู่บา้ นเกี;ยวกับ
ลูกนํ1ายุงลายและช่วยกันกําจัดขยะมูล
ฝอยเพื;ออนามัยสิ; งแวดล้อมในชุมชน
ค. ซื1 อยาในร้านขายยาที;ไม่มีเภสัชกร
ง. เสี ยงตามสายของเทศบาลเรื; อง การ
10. รณรงค์ให้งดดื; มสุ ราในช่ วยเทศกาลปี
ใหม่ เ มื อ ง นัก ศึ กษาสงสั ย ว่ า ตนเอง
น่าจะเป็ นไข้เลือดออก ถ้าไม่แน่ใจควร
รับบริ การจากแหล่งใดเป็ นเบื1องต้นจึ ง
จะดีที;สุด
ก. ปรึ กษาร้านขายยาข้างบ้าน
ข. ซื1 อยาแก้ปวดจากร้านชํามาบรรเทา
อาการ
ค. ปรึ กษาโรงพยาบาลชุมชนหรื อสถานี
อนามัยข้างบ้าน
ง. เปิ ดหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและค่อย
ไปซื1 อยามารับประทาน

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที 1
1. ค.
6. ข

2. ง
7. ข

3. ค
8. ก

4. ค
9. ค

5. ข
10. ค
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ใบกิจกรรมที 1 เรื อง “ทบทวนตนเอง”
คําสั ง ให้ นักศึกษาตอบคําถามต่ อไปนี,
ตอนที 1 สิ ทธิของฉัน (10 คะแนน)
1. ชื;อ ______________________________________
2. ถือบัตรประจําตัวประเภท________________________ 3. อาชีพ
ปัจจุบนั ________________________
4. เมื;อฉันอยูใ่ นประเทศไทย ฉันมีสิทธิอะไรบ้าง
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. จากสิ ทธิที;ฉนั มี สิ ทธิใดที;เกี;ยวข้องกับสุ ขภาพ หรื อสิ ทธิที;จะคุม้ ครองฉันในยามเจ็บป่ วย
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. จากสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพที;ฉนั มี ฉันได้รับสิ ทธิประโยชน์ ดังนี1
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ตอนที 2 แหล่งเรียนรู้ และแหล่งบริการสุ ขภาพทีฉันทราบ (10 คะแนน)
1. ฉันสามารถเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งบริ การสุ ขภาพดังนี1
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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เกณฑ์ การตรวจผลงาน
ใบกิจกรรมที 1 เรื องทบทวนตนเอง
1. เกณฑ์ การให้ คะแนน: ตอนละ 10 คะแนน จํานวน 2 ตอน รวม 20 คะแนน
ระดับคะแนน

คะแนน

ดีมาก

9-10

คําอธิบาย
คําตอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น และมีความ
หลากหลาย

ดี

7-8

คําตอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น ไม่หลากหลาย

พอใช้

5-6

คําตอบถูกต้องเพียงเล็กน้อย ตรงประเด็น

ปรับปรุ ง

0-4

ไม่ตอบหรื อคําตอบไม่ถูกต้อง ไม่ตรงประเด็น

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

fŒ - a}

ดีมาก

fc - f‰

ดี

• - fa

พอใช้

e-Ž

ปรับปรุ ง
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แบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผังความคิด (Mind Mapping)
หน่ วยการเรียนรู้ที 1 เรื อง สิ ทธิการรับบริการสุ ขภาพของแรงงานข้ ามชาติ
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
1
(ดีมาก) (ดี) (พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)
1. การทํางานร่ วมกัน
2. กระบวนการวางแผน
3. เนื1อหาสาระของผังความคิด
4. รู ปแบบผังความคิด
5. การนําเสนอผังความคิด
รวม
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผังความคิด (Mind Mapping)
รายการ
ประเมิน
1. การ
ทํางาน
ร่ วมกัน

ดีมาก( [ )
นัก ศึ ก ษาทุ ก คนให้
ความร่ ว มมื อกัน ใน
กระบวนการระดม
ค ว า ม คิ ด ก า ร
แลกเปลี; ย นเรี ยนรู ้
การเ ตรี ยม ข้ อ มู ล
และการนําเสนอ มี
การแบ่ งหน้าที; กันดี
และมี การทํ า งาน
เป็ นทีม
2. กระบวน นั ก ศึ ก ษามี ก ารวาง
การวางแผน แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น
ร่ วมกั น อย่ า งเป็ น
ระบบในทุกขั1นตอน
มี ค วามชั ด เจนใน
การดําเนินงาน
3. เนื1อหา
เ นื1 อ ห า ข อ ง ผั ง
สาระของผัง ความคิ ด ทุ ก ส่ ว นมี
ความคิด
ความถูกต้อง ชัดเจน
เ ข้ า ใ จ ง่ า ย เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
น่าสนใจ

4. รู ปแบบ
ผังความคิด

ผั ง ความคิ ดมี การ
ลําดับความสําคัญได้
ดี ความ สร้ างสรรค์
สว ย ง า ม มี ค ว า ม
เชื; อ มโยงชั ด เจนดี
ไม่สบั สน

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
นักศึกษามากกว่า
นักศึกษาน้อยกว่าครึ; งของ
ครึ; งให้ความร่ วมมือ จํา นวนทั1 งหมดในกลุ่ ม
กันในกระบวนการ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ระดมความคิด การ ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ ด ม
แลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้ ความคิด การแลกเปลี;ยน
การเตรี ยมข้อมูล
เรี ย นรู ้ การเตรี ย มข้อ มู ล
และการนําเสนอ มี และการนําเสนอ
การแบ่งหน้าที;กนั ดี

ปรับปรุง ( q )
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
กระบวนการระดมคิ ด
การแลกเปลี; ย นเรี ย นรู ้
การเตรี ยมข้อ มู ล และ
การนําเสนอ

นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร
ว า ง แ ผ น ใ น ทุ ก
ขั1 นตอน แต่ ย ัง ไม่
เป็ นระบบและไม่
ชัดเจนเท่าที;ควร

นักศึกษามีการวางแผนใน
บางขั1น ตอน จํา เป็ นต้อ ง
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํ า เป็ นต้ อ ง
ได้ รั บ คํ า แนะนํ า จาก
วิ ท ยากร/ ครู อย่ า ง
ใกล้ชิด

เ นื1 อ ห า ข อ ง ผั ง
ความคิ ด เกิ นกว่ า
ครึ; งมี ค วามถู ก ต้อ ง
ชั ด เจน เข้า ใจง่ า ย
เป็ นประโยชน์ และ
น่าสนใจ

เนื1 อหาของผัง ความคิ ด
น้อยกว่าครึ; งยังคงมีความ
ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย เป็ น
ประโยชน์ และน่ าสนใจ
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว

ผังความคิดเกิ นกว่า
ครึ; งมี ค วามลํา ดั บ
สํ า คั ญ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ สวยงาม
มี ค วามเชื; อมโยง
ชัดเจนเป็ นบางส่วน

ผังความคิดน้อยกว่าครึ; งมี
ค ว า ม ลํ า ดั บ สํ า คั ญ
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
สวยงาม ขาดความ
เ ชื; อ ม โ ย ง ค ว า ม คิ ด
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ

เนื1 อหาของผัง ความคิ ด
ได้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน
เ ข้ า ใ จ ย า ก ไ ม่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ไ ม่
น่ า สนใจ จํ า เป็ นต้ อ ง
ได้ รั บ คํ า แนะนํ า จาก
วิ ท ย าก ร / ค รู อ ย่ า ง
ใกล้ชิด
ผัง ความคิ ด ส่ ว นใหญ่
ขาดการลํ า ดั บ สํ า คั ญ
ขาดความคิดสร้างสรรค์
ขาดสวยงาม และขาด
ชัดเจนจําเป็ นต้องได้รับ
คําแนะนําจากวิทยากร/
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รายการ
ประเมิน

5. การ
นําเสนอผัง
ความคิด

ดีมาก( [ )

การอธิ บ ายทุ ก ส่ ว น
เป็ นลํา ดั บ ขั1น ตอน
ส า ม า ร ถ สื; อ ส า ร
แ น ว คิ ด ห รื อ
ความคิดรวบยอดได้
ดีมาก เสี ยงดังฟังชัด
มี การยกตัวอย่างให้
เห็ นภาพชัดเจนดี มี
ความคิดสร้างสรรค์
รั ก ษาเวลาได้ เ ป็ น
อย่างดี

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว
การอธิ บายเกิ นกว่า การอธิ บายน้อยกว่าครึ; งมี
ครึ; งมีการเป็ นลําดับ การเป็ นลํ า ดั บ ขั1 นตอน
ขั1 นตอน สามารถ สามารถสื; อ สารแนวคิ ด
สื; อสารแนวคิดหรื อ หรื อความคิดรวบยอดได้
ความคิ ด รวบยอด เสี ยงดังฟั งชัด มีความคิ ด
ได้ดี เสี ยงดัง ฟั ง ชัด สร้ า งสรรค์ ใช้เ วลามาก
มีการยกตัวอย่างให้ ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป
เห็นภาพชัดเจนบ้าง จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
มี ค ว า ม คิ ด คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
สร้ า งสรรค์ รั ก ษา ครู เป็ นครั1งคราว
เวลาได้ดี

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
fŒ - a}
fc - f‰
• - fa
e-Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุง ( q )
ครู อย่างใกล้ชิด
การอธิ บายทุกส่ วนขาก
ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น
สั บ ส น ข า ด ค ว า ม
ชัด เจนในการนําเสนอ
และความคิ ด รวบยอด
ใช้ เ วลามากหรื อน้ อ ย
เกินไปจําเป็ นต้องได้รับ
คําแนะนําจากวิทยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด
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แบบประเมินการจัดทําและการนําเสนอผลงาน
เรื อง แหล่งเรียนรู้ และแหล่งบริการสุ ขภาพ
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
1
(ดีมาก) (ดี) (พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)
1. ความร่ วมมือจัดทําและการนําเสนอผลงาน
2. กระบวนการวางแผน
3. เนื1อหาสาระของผลงาน
4. การนําเสนอผลงาน
รวม
ข้ อเสนอแนะ เพิมเติม_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1.เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงานการจัดทําและนําเสนอผลงาน เรื อง แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
บริการสุ ขภาพ
รายการประเมิน
1. ความร่ วมมือ
จัดทําและการ
นําเสนอผลงาน

ดีมาก( [ )
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ใ ห้ ค ว า ม
ร่ วมมื อ กั น ในกระบวนการ
ระดมความคิด การแลกเปลี;ยน
เรี ยนรู้ การเตรี ยมข้อ มูล และ
การนําเสนอ มีการแบ่งหน้าที;
กันดี และมีการทํางานเป็ นทีม

2. กระบวนการ
วางแผน

นัก ศึ ก ษามี ก ารวางแผนการ
ทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
ในทุกขั1นตอน มีความชัดเจน
ในการดําเนินงาน

3. เนื1อหาสาระ
ของผลงาน

เนื1 อหาทุกส่ วนมีความถูกต้อง
ชัดเจน เข้าใจง่าย น่ าสนใจ มี
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
เพิ; ม เติ ม เป็ นอย่ า งดี มี ค วาม
หลากหลายของแหล่ ง เรี ยนรู้
แ ล ะ แ ห ล่ ง บ ริ ก า ร ที; เ ป็ น
ประโยชน์ แ ละเหมาะสมแก่
บริ บททางสั ง คมวัฒ นธรรม
ของแรงงานข้ามชาติเป็ นอย่าง
มาก
การอธิ บายทุกส่ วนเป็ นลําดับ
ขั1นตอนเป็ นอย่างดี เสี ยงดังฟัง
ชัด นําเสนอแหล่ งเรี ยนรู้ และ
แหล่ งบริ การสุ ข ภาพได้อย่าง
ชั ด เ จ น มี ก ารย ก ตั ว อย่ า ง
วิธีการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู้ และ
แหล่ ง บริ การสุ ข ภาพที; เ ห็ น
ภ า พ ชั ด เ จ น มี ค ว า ม คิ ด
สร้ างสรรค์ รักษาเวลาได้เป็ น
อย่างดี

4. การนําเสนอ
ผลงาน

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
นักศึกษามากกว่าครึ; งให้ นักศึกษาน้อยกว่าครึ; งของ
ความร่ วมมือกันใน
จํา นวนทั1ง หมดในกลุ่ ม
กระบวนการระดม
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ความคิด การแลกเปลี;ยน ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ ด ม
เรี ยนรู้ การเตรี ยมข้อมูล
ความคิด การแลกเปลี; ยน
และการนําเสนอ มีการ
เรี ย นรู้ การเตรี ย มข้อ มู ล
แบ่งหน้าที;กนั ดี
และการนําเสนอ
นักศึกษามีการวางแผนใน นักศึกษามีการวางแผนใน
ทุกขั1นตอน แต่ยงั ไม่ เป็ น บางขั1น ตอน จํา เป็ นต้อ ง
ร ะ บ บ แ ล ะ ชั ด เ จ น ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
เท่าที;ควร
วิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว
เนื1 อหา บางส่ วน ความ เนื1 อหาบางส่ ว นมี ค วาม
ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ชั ด เจน เข้า ใจง่ า ย และ
น่ า สนใจ มี ก ารศึ ก ษาหา เป็ นประโยชน์ต่อแรงงาน
ข้อ มู ล เพิ; ม เติ ม เกี; ย วกั บ ข้ า มชาติ แต่ ไ ม่ ก ารหา
แหล่ ง เรี ยนรู้ แ ละแหล่ ง ข้อมูลเพิ;มเติม จําเป็ นต้อง
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ เ พี ย ง ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
เล็ก น้อย เป็ นประโยชน์ วิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
และเหมาะสมกับ บริ บ ท คราว
ทางสังคมวัฒนธรรมของ
แรงงานข้ามชาติ
การอธิ บายเกิ นกว่าครึ; งมี การอธิ บายน้อยกว่าครึ; งมี
การเป็ นลํ า ดั บ ขั1 นตอน การเป็ นลํ า ดั บ ขั1 นตอน
สามารถสื; อ สารแนวคิ ด สามารถสื; อ สารแนวคิ ด
หรื อความคิดรวบยอดได้ หรื อความคิดรวบยอดได้
ดี เสี ยงดัง ฟั ง ชั ด มี ก าร เสี ยงดังฟั งชัด มีความคิ ด
ยกตัว อย่ า งให้ เ ห็ น ภาพ สร้ า งสรรค์ ใช้เ วลามาก
ชั ด เจนบ้ า ง มี ค วามคิ ด ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป
สร้ างสรรค์ รักษาเวลาได้ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
ดี
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว

ปรับปรุ ง ( q )
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
กระบวนการระดมคิ ด
การแลกเปลี; ยนเรี ยนรู้
การเตรี ยมข้อ มู ล และ
การนําเสนอ

นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํา เป็ นต้ อ ง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ยากร/ ครู อย่ า ง
ใกล้ชิด
เนื1 อหาส่ ว นใหญ่ ข าด
ความชัดเจน เข้าใจยาก
ไม่ เ ป็ นประโยชน์แ ละ
ไม่น่าสนใจ จําเป็ นต้อง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ย าก ร / ค รู อ ย่ า ง
ใกล้ชิด

การอธิ บายทุกส่ วนขาก
ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น
สั บ ส น ข า ด ค ว า ม
ชัด เจนในการนําเสนอ
และความคิ ด รวบยอด
ใช้ เ วลามากหรื อน้ อ ย
เกินไปจําเป็ นต้องได้รับ
คําแนะนําจากวิทยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด
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2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
1l-16
11-13
8-10
ตํ;ากว่า Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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เอกสารประกอบ หน่ วยการเรียนรู้ที 2 เรื องการทําความเข้ าใจองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน. ตําบลไชยสถาน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบ 15 นาที
จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
_______________________________________________________________________________________
คําสั ง ให้นกั ศึกษาทําเครื; องหมาย X ลงในข้อที;เลือกลงในกระดาษคําตอบ
จากภาพที; 1-12 ต่อไปนี1ให้นกั ศึกษาทําความเข้าใจข้อความเหล่านี1แล้วตอบคําถาม ข้อ 1-5
1

2

4

3
5

9

7

6

10

8

11

12

ที;มา: Facebook Fanpage หมอแล็บแพนด้า
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1. ข้อ ความทั1ง 12 ภาพข้า งต้น มี ใ จความสํา คัญ ที;
ต้องการนําเสนอปั ญหาใด
ก. ปั ญหาการมีรอยคลํ1าใต้ตามาก
ข. ปั ญหาการซื1อของตามอินเตอร์เน็ต
ค. อันตรายจากการใช้ครี มลอกผิวขาว
ง. คนผิวดําไม่ได้รับการยอมรับ

2. จากภาพข้า งต้น ครี ม ลอกผิ ว ขาวทํา ให้ ผิ ว ขาวได้
อย่างไร
ก. ใส่สารที;ทาํ ให้ผิวค่อยๆ ขาวขึ1นอย่างเป็ นธรรมชาติ
ข. ใส่สารกรดเข้มข้นเพื;อกัดให้ผิวลอก
ค. ใส่แป้ งมากๆ ทําให้ขาวขึ1น
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
3. จากภาพข้างต้น ผลที;ตามมาจากการลอกผิวคืออะไร
ก. เป็ นแผลเลือดออกไม่หยุด
ข.นํ1าหนองไหล
ค. เป็ นมะเร็ ง
ง. ทําให้ตวั บวม

ที;มา: เว๊ปไซต์กระปุกดอทคอม
คําสัง จาภาพข้างต้นจงตอบคําถามต่อไปนี1
6.

4. จากภาพที; ff ทําไมคนในภาพจึงเรี ยกหา อย.
ก. อย. หน่ ว ยงานที; ค อยรั ก ษาโรคที; เ กี; ย วกับ ความ 7.
ผิดปกติของผิวหนัง
ข. อย. คือยีห; อ้ สิ นค้าที;ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. อย. คื อ บริ ษัท ที; ต รวจคุ ณ ภาพสิ น ค้า ก่ อ นวาง
จําหน่าย
ง. อย. คือหน่ วยงานควบคุมอาหารและยาเพื;อความ
8.
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
5 จากข้อความข้างต้นทางเลือกที;ดีที;สุดและทําได้ทนั ที
ที;สุดสําหรับเรื; องนี1คืออะไร
ก. ให้คนหันมามองกันที;ความดี
ข. เลิกซื1อสิ นค้าทุกชนิดทางอินเตอร์เน็ต
ค. เรี ยกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ออกมารับผิดชอบ
ง. หลีกเลี;ยงการซื1อครี มลอกผิวขาวทุกชนิด

พฤติกรรมของใครที; ทาํ ให้ไม่เป็ นไข้เลื อดออกมาก
ที;สุด
ก. มาลีนอนห่มผ้าคลุมโปงกันยุงกัด
ข. มานะเลี1ยงปลาหางนกยูงกินลูกนํ1าในบ่อเลี1ยงปลา
ค. มานีเปลี;ยนแจกันใหม่ทุกเดือน
ง. มาโนชใช้ไม้ไล่ตียงุ ในห้องพักทุกคืนก่อนเข้านอน
ใครจะถูกยุงกัดง่ายที;สุด
ก. น้องมะลิสวมชุดแบตแมนที;พ่อซื1 อให้เล่นอยู่หน้า
ห้องนํ1าสาธารณะกับเพื;อน
ข. ป้ าจันทร์สวมเสื1 อสี ขาวนอนในห้องแอร์
ค. นายหมํ;านอนในบ้านที;ไม่ติดมุง้ ลวด
ง. ลุงเฉลาเพิ;งอาบนํ1าเสร็ จใหม่ๆ
ทําไมบทความนี1จึงออกมาพูดเรื; องการโดนยุงกัด
ก. เพราะคนไม่ค่อยรู ้วา่ หายใจแรงก็ทาํ ให้ยงุ กัดง่าย
ข. เพราะยุงกัดแล้วทําให้เกิดตุ่มบวมได้
ค. เพราะยุง คื อ พาหะของโรคไข้เ ลื อ ดออกที; กํา ลัง
ระบาด
ง. เพราะเด็กอาจมีโอกาสถูกยุงกัดมากกว่าผูใ้ หญ่
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คําสัง; ศึกษาภาพต่อไปนี1ตอบคําถามข้อ 9-10

10. โรค NCDs ในบทความคือโรคอะไร
ก. โรคไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมและความ
เสื; อมของร่ างกายและจิตใจ
ข. โรคติดต่อที;เกิดได้จากการกินอาหารไม่
ถูกต้อง
ค. โรคไม่ติดต่อที;มีพาหะนําโรคทําให้เกิด
ความเจ็บป่ วยได้ง่าย
ง. โรคติดต่อ ซึ; งเกิดจากการไม่ออกกําลังกาย
และไม่รับประทานอาหารปิ1 งย่างเป็ น
ประจํา

9. จากภาพข้อใดไม่ใช่สาเหตุของโรค
ก. ก้องชอบดื;มสุ ราเป็ นประจํา
ข. จริ งใจชอบกิ นหมูกระทะกับเพื;อนสัปดาห์ละ
สองครั1ง
ค. พอใจชอบกินไก่ยา่ งหลังเลิกเรี ยนทุกวัน
ง. พอเพี ยงมักชอบใส่ น1 ําปลาในอาหารครั1 งละ
มากๆ

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที 2
ข้อ 1 ก.

ข้อ 2 ข.

ข้อ 3 ค.

ข้อ 4 ง.

ข้อ 5 ง.

ข้อ 6 ข.

ข้อ 7 ก.

ข้อ 8 ค.

ข้อ 9 ง.

ข้อ 10. ก.
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ใบกิจกรรมที 2 เรื อง ตีความให้ แตก แลกเปลียนให้ เข้ าใจ (บางส่ วน)
คําสั ง 1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม จํานวน 3-4 กลุ่ม
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มตกลงกันเลือกบทความตามความสนใจของตนเองกลุ่มละ 1 บทความ ดังนี1
1) อันตรายที;แฝงมากับกล่องโฟมและถุงพลาสติก
2) 6 ยากับ 3 วัย อันตรายที;คุณต้องรู ้
3) ช้อนกลางป้องกันโรคได้จริ งหรื อ
4) มีแฟนคนเดียวก็ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ได้
3. ให้นกั ศึกษาช่วยกันอภิปราย ระดมสมองเพื;อตอบคําถามต่อไปนี1 (ข้อละ 4 คะแนน รวม 20
คะแนน)
1) บทความนี1ตอ้ งการสื; อถึงปัญหาทางสุ ขภาพเรื; องอะไร
2) สาเหตุของปั ญหาเกิดขึ1นจากอะไร
3) วิธีการแก้ไขปัญหาหรื อแนวทางป้องกันในเรื; องนี1คืออะไร
4) ท่านคิดว่าจะนําสาระสําคัญที;ได้จากบทความไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
อย่างไร
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เกณฑ์ การตรวจผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ที 2 ใบกิจกรรมที 2 เรื อง ตีความให้ แตก แลกเปลียนให้ เข้ าใจ
1. เกณฑ์ การให้ คะแนน: จํานวน 4 ข้อข้อละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน
ระดับคะแนน

คะแนน

ดีมาก

4

คําอธิบาย
สามารถอ่านสรุ ปจับใจความและประเด็นสําคัญของ

บทความสุ ขภาพเพื;อนํามาตอบคําถามได้ถูกต้องตรง
ประเด็น อธิบายได้ชดั เจน ครบถ้วน และมีการสื บค้น
ข้อมูลเพิ;มเติมด้วยตนเอง
ดี

3

สามารถอ่านสรุ ปใจความและประเด็นสําคัญของบทความ

ได้ถูกต้องบางส่ วน อธิบายได้ชดั เจนบางส่ วน ไม่มีการ
สื บค้นข้อมูลเพิ;มเติม
พอใช้

2

สามารถอ่านสรุ ปใจความและประเด็นสําคัญของบทความ

ได้ถูกต้องเพียงเล็กน้อย อธิบายไม่ชดั เจน ไม่มีการสื บค้น
ข้อมูลเพิ;มเติม
ปรับปรุ ง

1

ไม่ได้อ่านและไม่สามารถจับใจความได้ หรื อคําตอบไม่

ถูกต้อง ไม่ตรงประเด็น
2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
1l-16
11-13
8-10
ตํ;ากว่า Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แบบประเมินการนําเสนอหน้ าชั,นเรียน “Story Telling”
หน่ วยการเรียนรู้ที 2 เรื อง ตีความให้ แตก แลกเปลียนให้ เข้ าใจ
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
1
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)
1. การทํางานร่ วมกัน
2. กระบวนการวางแผนการเล่าเรื; อง
3. เนื1อหาสาระของเรื; องที;เล่า
4. รู ปแบบการนําเสนอเนื1 อหา/การเล่าเรื; อง
5. การนําเสนอเนื1อหาหรื อการเล่าเรื; อง
รวม
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______

387

1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงานการนําเสนอหน้ าชั,นเรียน (Story Telling)
รายการประเมิน
1. การทํางาน
ร่ วมกัน

2. กระบวนการ
วางแผนการเล่า
เรื; อง
3. เนื1อหาสาระ
ของเรื; องที;เล่า

ดีมาก( [ )
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ใ ห้
ค ว า มร่ ว มมื อ กั น ใ น
ทุกๆ ขั1นตอนตั1งแต่การ
แลกเปลี; ยนระดมสมอง
การเตรี ยมข้อมูล การหา
ข้ อ ส รุ ป แ ล ะ ก า ร
นําเสนอ แบ่งหน้าที;กนั
เป็ นอย่างดี ทํางานเป็ น
ทีม
นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ว า ง
แผนการทํางานร่ วมกัน
อย่ า งเป็ นระบบในทุ ก
ขั1นตอน มีค วามชัดเจน
ในการดําเนินงาน
เนื1 อหาของเรื; องที; เ ล่ ามี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อเท็จจริ งที; ได้อ่ านมา
เนื1 อหามีความน่ าสนใจ
เข้ า ใจง่ า ย ไม่ น่ า เบื; อ
สนุกและกระตุน้ ให้เกิ ด
การตระหนัก ถึ งปั ญหา
ที; เ กิ ด ขึ1 นจริ ง ในสั ง คม
ส า ม า ร ถ ดึ ง เ อ า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ตนเองเพื;อนร่ วมชั1นเข้า
มาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
เล่าเรื; องได้

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )

ปรับปรุง ( q )

นักศึกษามากกว่าครึ; งให้
ความร่ วมมือกัน
แลกเปลี;ยนระดมสมอง
การเตรี ยมข้อมูล การหา
ข้อสรุ ป และการนําเสนอ
แบ่งหน้าที;กนั เป็ นอย่างดี
ทํางานเป็ นทีม

นัก ศึ ก ษาน้อยกว่าครึ; ง
ให้ความร่ วมมือในการ
แ ล ก เ ป ลี; ย น ร ะ ด ม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล
การหาข้ อ สรุ ป และ
การนําเสนอ ไม่ มีก าร
แบ่งงานกันชัดเจน

นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ไม่ ใ ห้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
แลกเปลี; ย นระดมสมอง
การเตรี ย มข้อ มู ล การหา
ข้อสรุ ป และการนําเสนอ
ขาดการทํางานเป็ นทีม

นัก ศึ ก ษามี ก ารวางแผน
ในทุ ก ขั1น ตอน แต่ ย งั ไม่
เป็ นระบบและไม่ชัดเจน
เท่าที;ควร

นักศึกษามีการวางแผน
ใ น บ า ง ขั1 น ต อ น
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว
เนื1 อหาของเรื; องที;เล่ ามี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อเท็จจริ งที;ได้อ่านมา
เนื1 อ หาบางส่ ว นยัง ไม่
น่าสนใจเท่าที;ควร และ
ขาดความชัด เจนของ
เนื1 อหาสาระที;ตอ้ งการ
สื; อ จํา เป็ นต้อ งได้รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว

นักศึกษาขาดการวางแผน
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด

เนื1 อหา ของเรื; องที; เ ล่ า มี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อ เท็ จ จริ งที; ไ ด้ อ่ า นมา
เนื1 อหามีค วาม เข้าใจง่าย
สนุก น่ าสนใจ แต่ยงั ขาด
ความชัดเจนของเนื1 อ หา
สาระที; ต้อ งการสื; อ ขาด
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ประสบการณ์จริ ง

เนื1 อ หาของเรื; อ งที; เ ล่ า ไม่
ถูก ต้องชัดเจน เข้าใจยาก
ไม่ เ ป็ นประโยชน์แ ละไม่
น่าสนใจ จําเป็ นต้องได้รับ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด
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รายการประเมิน

ดีมาก( [ )

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )

ปรับปรุง ( q )

4. รู ปแบบการ รู ปแบบการเล่ า เรื; อง รู ปแบบการเล่าเรื; องหรื อ รู ปแบบการเล่ า เรื; อง รู ปแบบการเล่ าเรื; องหรื อ
นําเสนอเนื1อหา/ หรื อนําเสนอสอดคล้อง นํา เสนอสอดคล้ อ งกั บ ห รื อ นํ า เ ส น อ นํ า เ ส น อ ข า ด ค ว า ม
กับเนื1 อหาที;ตอ้ งการสื; อ เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ สอดคล้องกับเนื1 อหาที; สอดคล้ อ งกั บ เนื1 อหาที;
การเล่าเรื; อง
ลําดับ เหตุการณ์ ได้ดี มี ลําดับ เหตุก ารณ์ ได้ดี แต่
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ขาดความน่าสนใจในการ
ดึ ง ดู ด ความสนใจของ นําเสนอ
ผูช้ ม

5. การนําเสนอ
เนื1อหาหรื อการ
เล่าเรื; อง

นํา เสนอ/เล่ า เรื; องเป็ น
ลําดับขั1นตอน สามารถ
สื; อสารแ นวคิ ดห รื อ
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ที;
ต้องการสื; อสารได้ดีมาก
มีความสัมพันธ์กนั ของ
เนื1 อเรื; อ งที; เ ล่ า เสี ยงดัง
ฟั ง ชั ด น่ า ส น ใ จ มี
ความคิ ด สร้ างสรรค์
รักษาเวลาได้เป็ นอย่างดี

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
fŒ - a}
fc - f‰
• - fa
e-Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

นํ า เ ส น อ / เ ล่ า เ รื; อ ง
บางส่ ว นลํา ดับ ขั1น ตอน
ไม่ ดี สามารถสื; อสาร
แนวคิดหรื อความคิดรวบ
ยอดที; ตอ้ งการสื; อสารได้
มีเ นื1 อเรื; องที;เ ล่ าบางส่ วน
ไม่สาํ พันธ์กนั เสี ยงดังฟัง
ชัด น่ าสนใจ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ รักษาเวลาได้
เป็ นอย่างดี

ต้ อ ง ก า ร สื; อ ลํ า ดั บ
เหตุ ก ารณ์ บ างส่ ว นยัง
ไ ม่ ดี ข า ด ค ว า ม
น่ า สนใจ จํา เป็ นต้อ ง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิทยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว
นํ า เ ส น อ / เ ล่ า เ รื; อ ง
บางส่ วนลําดับขั1นตอน
ไ ม่ ดี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
สื; อสารแนวคิ ด หรื อ
ความคิ ด รวบยอดที;
ต้ อ ง ก า ร สื; อ ส า ร ไ ด้
เสี ยงดังฟั งชัด ใช้เวลา
มากหรื อน้ อ ยเกิ น ไป
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คําแนะนําจากวิทยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว

ต้ อ ง ก า ร สื; อ ลํ า ดั บ
เหตุการณ์บางส่ วนยังไม่ดี
ข า ด ค ว า ม น่ า ส น ใ จ
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด
นํ า เสนอ/เล่ า เรื; องส่ วน
ใหญ่ ล ํา ดับ ขั1น ตอนไม่ ดี
ไม่สามารถสื; อสารแนวคิด
หรื อความคิ ด รวบยอดที;
ต้องการสื; อสารได้ สื; อสาร
ไม่ ชั ด เจน ใช้ เ วลามาก
ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู เป็ นครั1งคราว
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เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรู้ ที 3 เรื องการประเมินองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน. ตําบลไชยสถาน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบ 15 นาที
จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
___________________________________________________________________________________________
คําสัง ให้นกั ศึกษาทําเครื; องหมาย X ลงในข้อที;เลือกลงในกระดาษคําตอบ
1. “บอกต่อได้บุญนะจ๊ะ มะนาวสองลูกต่อโซดา 1
3. กัน มาอยู่ เ มื อ งไทยและทํา งานที; โ รงกลึ ง มา 3 ปี
ขวด ผสมกันดื; มเช้าเย็น หรื อดื; มกลางวันด้วยได้
แล้ว แต่ น ายจ้า งไม่ ย อมทํา ประกัน สั ง คมให้ สั ก ที
ยิง; ดี กรดของมะนาวจะฆ่ามะเร็ งโดยตรง องค์การ
เพราะบอกว่ า ทํ า ไปก็ ไ ม่ คุ ้ ม แถมยัง ต้ อ งถู ก หั ก
อนามัย โลกปิ ดเรื; อ งนี1 เป็ นความลับ เพื; อ ขายยา
เงิ นเดื อนทุกๆ เดื อน เขาจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า
และคีโมให้คนเป็ นมะเร็ ง” ข้อความนี1 น่าเชื; อถื อ
นายจ้างพูดจริ ง
หรื อไม่อย่างไร
ก. โทรไปสายด่วนประกันสังคม 1506 เพื;อสอบถาม
ก. ไม่เชื;อ เพราะเป็ นเพียงข้อความที; ส่งต่อๆ กัน
ข้อเท็จจริ ง
มาไม่ มีแหล่งข้อมูลชัดเจน
ข. ไม่น่าเชื;อ เพราะขาดงานวิจยั รองรับ
ข. ถามเพื;อนร่ วมงานที;เคยทํางานอยูก่ ่อนแล้ว
ค. ไม่น่าเชื;อ เพราะองค์การอนามัยโลกไม่ได้ผลิต
ค. ถามพ่อแม่ ที;ทาํ งานอยูโ่ รงงานอื;น
ยา
ง. ลองหาข้อมูลในเฟสบุ๊ค
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อ ควรคํา นึ ง ถึ ง ในการเลื อ กซื1 อ ยาหรื อ อาหาร
4. ข้อใดต่อไปนี1เป็ นการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เสริ มจากอินเตอร์เน็ต คือข้อใด
ก. ดาวิการี บตัดสิ นใจซื1อสิ นค้าเมื;อเห็นสัญลักษณ์อย.
ก. มีขอ้ มูลตรวจสอบได้ มีอย. แต่ไม่มีแหล่งผลิต
ข. อารยาชอบธรรมชาติบาํ บัดเธอชอบปั; นนํ1าผึ1งกับ
ที;ชดั เจนก็ซ1ือได้
สับปะรดกินเป็ นประจําหลังจากทราบมาว่าป้ องกัน
ข. มี ขอ้ มูลตรวจสอบได้ มี แหล่งผลิ ต วันที; ผลิ ต
เชื1อเอชไอวีได้
แต่ไม่มีอย. ก็ซ1ือได้
ค.นุย้ ชอบสอบถามข้อเท็จจริ งจากพี;นุ๊กนิ กเจ้าหน้าที;
ค. มี ขอ้ มูลตรวจสอบได้ มี ขอ้ บ่ งชี1 ชดั เจน มี อย.
สาธารณสุ ขข้างบ้านถึงข้อความสุ ขภาพที; แชร์ ใน
แหล่งผลิตน่ าเชื; อถือ วันเดื อนปี ที; ผลิ ตและวัน
เฟสบุ๊คเป็ นประจํา
หมดอายุชดั เจน
ง. มดดํา ตรวจสอบข้อ มู ล จากรี วิ ว ผู ้ใ ช้ จ ริ งก่ อ น
ง. มีขอ้ มูลตรวจสอบได้ มีวนั เดื อนปี หมดอายุ มี
ยอดไลค์ ยอดรี ววิ เยอะๆ ก็เพียงพอ
ตัดสิ นใจซื1อยาลดความอ้วนทางอินเตอร์เน็ตเสมอ
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คําสั ง ให้นกั ศึกษาตอบคําถามข้อ 5 - 7

5.

6.

7.

จากภาพข้างต้นยาชนิดนี1 สามารถรับประทานได้บ่อยครั1ง
ตามต้องการหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะมีตราครุ ฑที;มุมซองมีความน่าเชื;อถือ
ข. ได้ เพราะชื;อก็บอกอยูแ่ ล้วว่าปวดก็หาย
ค. ไม่ได้ เพราะยาทุกชนิดควรกินเมื;อจําเป็ น
ง. ไม่ได้ เพราะหน้าซองไม่ได้บอกไว้
ลุงสนคนงานรับจ้างตัดอ้อยมักจะเทยาที;อยู่ในภาพนี; ลงใน
เหล้า ที; ดื;ม ก่ อ นไปทํา งานทุ ก วัน เพราะเชื; อ ว่า จะช่ ว ยลด
อาการปวดเมื;อย เคล็ดลับของลุงสนเชื;อถือได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ เพราะเหล้าก็คือยาเสพติดชนิดหนึ;ง
ข. ไม่แน่ใจ น่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริ งดูก่อน
ค. ได้ เพราะเหล้ามีสรรพคุณเพิ;มประสิ ทธิ ภาพของยานี1 ให้
ทํางานดียง;ิ ขึ1น
ง. ได้ เพราะลุ งสนกิ น ทุกวัน แสดงว่าสามารถแก้ปวดได้
จริ ง
ความผิดปกติของซองยาข้างต้นนี1 คืออะไร
ก. บอกสรรพคุณมากเกินไป
ข. สี สันของซองยาทําให้ยานี1ไม่น่าเชื;อถือ
ค. ใช้ชื;อกํากวมผูซ้ 1ืออาจหลงเชื;อได้ง่าย
ง. บอกชื;อสามัญของยากํากับไว้

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการ
เรียนรู้ ที 3
ข้อ f ง. ข้อ a ค. ข้อ c ก. ข้อ l ค. ข้อ
e ค. ข้อ ‰ ข. ข้อ Œ ค. ข้อ Ž ก. ข้อ •ข.
ข้อ f}. ค.

8.

ข้อใดต่อไปนี1 คือคุณสมบัติของซองยาที;สามารถซื1 อ
รับประทานเองได้
ก. ยาธาตุ น1 ํา ขาวตราเต่ า มุ ด ดิ น บอกสรรพคุ ณ ชื; อ
สามัญทางยา ระบุขนาดและวิธีใช้สําหรั บเด็กและ
ผูใ้ หญ่ชดั เจน มีแหล่งผลิต มีเลขที;อย. มีวนั เดือนปี
หมดอายุ
ข. ยาแก้เจ็บคอ ข้างแผงฟอยด์บอกชื; อยาสามัญ และ
บอกสรรพคุณการรักษาเป็ นภาษาอังกฤษน่าเชื;อถือ
ค. ยาชุ ดแก้ไข้ ไม่ได้บ อกสรรพคุณ อะไร แต่คนใน
หมู่บา้ นนิยมกินกันเยอะ ไม่อนั ตราย
ง. ยาแก้ไอยีห; อ้ ใดก็ได้ที;ระบุวา่ บรรเทาอาการไอ
9.
ข้อ ใดต่ อ ไปนี1 เป็ นพฤติ ก รรมที; ข าดการคิ ด อย่างมี
วิจารณญาณ
ก. ต้น ชอบเข้า เว๊ป ไซต์ดู ป ระกาศของกระทรวง
สาธารณสุ ขเมื;อพบข่ าวลื อว่ารั ฐบาลจะขึ1น ราคา
ประกันสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ข. บีเลิกรับประทานอาหารที;ทาํ มาจากเนื1 อสัตว์ เมื;อ
มีข่าวว่าเนื1อสัตว์เป็ นสิ; งที;ทาํ ให้เชื1อมะเร็ งเติบโต
ค. ต้อ มสวมถุ ง ยางเป็ นประจํา เมื; อ มี เ พศสั ม พัน ธ์
เพราะเคยอ่านป้ายรณรงค์หน้าอนามัย
ง. ฟางไม่ค่อยซื1อยารับประทานเมื;อปวดหัวเล็กน้อย
เ พ ร า ะ เ ชื; อ ว่ า อ า ห า ร แ ล ะ ย า ทุ ก ช นิ ด เ มื; อ
รับประทานมากเกินไปย่อมมีโทษ
10. ขณะที; แ ก้ว นั; ง เย็บ ผ้า โหลอยู่ ใ นบ้า น มี ค นมาขอ
สาธิตนํ1ายาล้างจานที;สามารถล้างผักผลไม้ให้ปลอด
สารพิษได้ คํากล่าวอ้างนี1น่าเชื;อถือหรื อไม่
ก. น่ าเชื;อถือ เพราะคนขายใช้วิธีการสาธิ ตให้ดูและ
เปิ ดโอกาสให้แก้วก็ได้ทดลองเองกับมือ
ข. น่ าเชื; อ ถือ เพราะนํ1ายาล้างจานก็น่าจะล้างอย่าง
อื;นได้สาํ อาดด้วยเช่นกัน
ค. ไม่ น่ า เชื; อ เพราะนํ1ายาล้า งจานก็ คื อ สารเคมี
เช่นเดียวกัน
ง. ไม่น่าเชื;อ เพราะคิดว่านํ1ายาล้างจานที;บา้ นก็ลา้ ง
ได้

391

เกณฑ์ การตรวจผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 ใบกิจกรรมที 3 เรื องเชื อหรื อไม่ ใช่ หรื อมัว
1. เกณฑ์ การให้ คะแนน: จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน
ระดับคะแนน

คะแนน

คําอธิบาย

ดีมาก

4

ตอบคําถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ใช้วิจารณญาณและมี
เหตุมีผล มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงน่าเชื;อถือ นําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดให้แก่ตนเอง

ดี

3

ตอบคําถามบางส่ วนได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ใช้
วิจารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงน่าเชื;อถือ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดให้แก่ตนเอง

พอใช้

2

ตอบคําถามส่ วนน้อยได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ใช้
วิจารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงน่าเชื;อถือ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดให้แก่ตนเอง

ปรับปรุ ง

1

ไม่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ใช้

วิจารณญาณและมีเหตุมีผล มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงน่าเชื;อถือ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที;ดีที;สุดให้แก่ตนเอง
2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
1l-16
11-13
8-10
ตํ;ากว่า Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แบบประเมินการนําเสนอหน้ าชั,นเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที 3 เรื อง เชื อหรื อไม่ ใช่ หรื อมัว
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
1
(ดีมาก) (ดี)
(พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)
1. การทํางานร่ วมกัน
2. กระบวนการวางแผน
3. เนื1อหาสาระที;ใช้นาํ เสนอ
4. รู ปแบบการนําเสนอ
5. การนําเสนอ
รวม
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงานการนําเสนอหน้ าชั,นเรียน
คําอธิบายคุณภาพ
รายการ
ประเมิน
ดีมาก( [ )
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
1. การทํางาน
ร่ วมกัน

2. กระบวนการ
วางแผน

3. เนื1 อหาสาระที;
ใช้นาํ เสนอ

4. รู ปแบบการ
นําเสนอ

นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนให้ ค วาม
ร่ วมมือกันในทุกๆ ขั1นตอน
ตั1งแต่การแลกเปลี; ยนระดม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล การ
หาข้อสรุ ป และการนําเสนอ
แบ่ ง หน้ า ที; ก ั น เป็ นอย่ า งดี
ทํางานเป็ นทีม
นักศึกษามีการวางแผนการ
ทํา งานร่ วมกั น อย่ า งเป็ น
ระบบในทุกขั1นตอน มีความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน
เนื1 อหาที;ใ ช้ใ นการนําเสนอ
ส่ ว นใ ห ญ่ มี ก าร ค้ น ค ว้ า
ข้ อ มู ล เ พิ; ม เ ติ ม จ า ก
แหล่ งข้อมูล ที; น่ าเชื; อถื อใน
ระดับดีมาก สามารถอธิ บาย
ถูกต้องตามหลักข้อเท็จจริ ง
แ ส ด ง เ ห ตุ ผ ล นํ า เ ส น อ
ทางเลื อ กและการตัด สิ น
เ ลื อ ก ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
เหมาะสมกับตนเอง ทําให้
ผู้ ฟั ง เกิ ดวิ จ ารณญาณต่ อ
ความเชื;อต่างๆ มากยิง; ขึ1น
รู ปแบบการนํ า เสนอทุ ก
ส่ ว นเหมาะสมกั บ เนื1 อหา
เลื อกใช้สื;อ มาประกอบใน
ก า ร นํ า เ ส น อ ไ ด้ ดี มี
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
สนุ กสนาน ดึ งดู ด ความ
สนใจ ชัดเจน

ปรับปรุง ( q )

นัก ศึ ก ษาน้อ ยกว่าครึ; ง ให้ค วาม
ร่ วมมือในการแลกเปลี; ยนระดม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล การหา
ข้อสรุ ป และการนําเสนอ ไม่ มี
การแบ่งงานกันชัดเจน

นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่ใ ห้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
แลกเปลี; ย นระดมสมอง
การเตรี ยมข้อมูล การหา
ข้อสรุ ป และการนําเสนอ
ขาดการทํางานเป็ นทีม

นักศึกษามีการวางแผนในทุก นัก ศึ ก ษามี ก ารวางแผนในบาง
ขั1น ตอน แต่ ย งั ไม่ เ ป็ นระบบ ขั1 น ต อ น จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
และไม่ชดั เจนเท่าที;ควร
คําแนะนําจากวิทยากร/ ครู เป็ น
ครั1งคราว
เนื1 อหาที; ใ ช้ ใ นการนํา เสนอ เนื1 อหาที;ใช้ในการนําเสนอน้อย
ครึ; งหนึ; งมี ก ารค้น คว้า ข้อ มู ล กว่ า ครึ; ง มี ก ารค้ น คว้า ข้ อ มู ล
เพิ; ม เติ ม จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที; เพิ;มเติม แหล่งข้อมูลที;น่าเชื; อถือ
น่ าเชื; อถื อในระดับดี สามารถ สามารถอธิ บ ายได้ถู ก ต้อ งตาม
อธิ บ ายได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก หลัก ข้อ เท็ จ จริ ง แสดงเหตุ ผ ล
ข้ อ เ ท็ จ จริ ง แ สดงเ ห ตุ ผ ล นําเสนอทางเลือกและการตัดสิ น
นํา เสนอทางเลื อ กและการ เลื อกได้ แต่ยงั ขาดความชัด เจน
ตัด สิ น เลื อ กได้ อ ย่ า งชั ด เจน ยังไม่ทาํ ให้ผฟู้ ั งเกิ ดวิจารณญาณ
เหมาะสมกั บ ตนเอง ทํา ให้ ต่อความเชื;อต่างๆ มากยิง; ขึ1น
ผูฟ้ ั งเกิ ดวิจารณญาณต่อความ
เชื;อต่างๆ มากยิง; ขึ1น

นักศึกษาขาดการวางแผน
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด
เ นื1 อ ห า ที; ใ ช้ ใ น ก า ร
นําเสนอไม่ มีก ารค้น คว้า
ข้อ มู ล เพิ; ม เติ ม และ/หรื อ
แหล่ งข้อมูลไม่น่ าเชื; อถื อ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ไ ม่
สามารถแสดงเหตุผลได้
ขาดทางเลื อ ก ตัด สิ น ใจ
ไม่ ได้ จํา เป็ นต้องได้รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด

รู ปแ บบก ารนํ า เ สนอบา ง
ส่ วนเกิ นกว่าครึ; งเหมาะสมกับ
เนื1 อหา เลือกใช้สื;อมาประกอบ
ในการนําเสนอได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน ดึ งดูด
ความสนใจ ชัดเจน

รู ป แบบการนํา เสนอ ไม่
เหมาะสมกับเนื1 อ หา สื; อ
ขาดความเหมาะสมขาด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ม่
ดึ ง ดู ด ความสนใจ ขาด
ชัด เจน จําเป็ นต้องได้รับ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด

นักศึกษามากกว่าครึ; งให้ความ
ร่ วมมือกันแลกเปลี;ยนระดม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล การ
หาข้อสรุ ป และการนําเสนอ
แบ่งหน้าที;กนั เป็ นอย่างดี
ทํางานเป็ นทีม

รู ป แบบการนํา เสนอ ส่ ว นน้อ ย
กว่ า ครึ; งเหมาะสมกั บ เนื1 อหา
เลื อกใช้สื;อมากประกอบในการ
นํ า เ ส น อ ไ ด้ มี ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ สนุ ก สนาน ดึ ง ดู ด
ความสนใจ ชัดเจน จําเป็ นต้อง
ได้รับคําแนะนําจากวิทยากร/ ครู
เป็ นครั1งคราว
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รายการ
ประเมิน
5. การนําเสนอ

คําอธิบายคุณภาพ
ดีมาก( [ )
ก ารนํ า เ ส นอทุ ก ส่ ว น
สามารถสื; อ สารแนวคิ ด
หรื อความคิ ด รวบยอด
เกี; ย วกั บ ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
ของกลุ่ มตนเองได้อย่า ง
เหมาะสม ชัด เจน เสี ย ง
ดังฟังชัด

ดี ( o )

พอใช้ ( p )

ปรับปรุง ( q )

การนําเสนอบางส่ วนเกิ นกว่า
ครึ; งสามารถสื; อ สารแนวคิ ด
หรื อความคิดรวบยอดเกี; ยวกับ
ข้อมูลสุ ขภาพของกลุ่มตนเอง
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ชั ด เจน
เสี ยงดังฟังชัด

การ นํา เสนอบางส่ ว น น้อ ย กว่ า
ครึ; งสามารถสื; อสารแนวคิดหรื อ
ความคิดรวบยอดเกี; ยวกับข้อมูล
สุ ขภาพของกลุ่ มตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจนเพียงเล็ก น้อย
นํ1าเสี ย งไม่ ชั ด เจนจํา เป็ นต้อ ง
ได้รับคําแนะนําจากวิทยากร/ ครู
เป็ นครั1งคราว

การนําเสนอส่ วนใหญ่ไม่
สามารถสื; อ สารแนวคิ ด
หรื อความคิ ด รวบยอด
เกี; ยวกั บ ข้ อ มู ล สุ ขภาพ
ของกลุ่ ม ตนเองได้อ ย่า ง
เหมาะสม ขาดความ
ชัดเจน นํ1าเสี ยงไม่ชดั เจน
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
คํา แนะนํา จากวิ ท ยากร/
ครู อย่างใกล้ชิด

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
fŒ - a}
fc - f‰
• - fa
e-Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรู้ ที 4 เรื องการประยุกต์ ใช้ ข้อมูลทางสุ ขภาพ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน. ตําบลไชยสถาน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบ 15 นาที
จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
_______________________________________________________________________________________________
คําสัง ให้นกั ศึกษาทําเครื; องหมาย X ลงในข้อที;เลือกลงในกระดาษคําตอบ
ดูภาพด้านล่างนี1แล้วตอบคําถามข้อ 1-4

1.

คนไข้เมื; อรั บประทานยาแก้คนั นี1 ไม่ ควรสิ; งใดมาก
ที;สุด
ก. ไปทํา งานที; โ รงงานปลากระป๋ องตามปกติ แ ละ
ตอนเย็นก็จะไปรับลูกที;โรงเรี ยน
ข. งดกิ นของแสลงประเภทปลาเค็ม หน่ อไม้ เพราะ
จะทําให้ยงิ; คัน
ค.นอนอยูบ่ า้ นเฉยๆ เพราะไม่รู้ออกไปข้างนอกจะแพ้
อะไรไหม
ง. บอกเจ้านายว่าลาป่ วย

2. ยานี1ควรรับประทานอย่างไร
ก. หลังอาหารทันที แล้วดื; มนํ1าตามมากๆ 3 เวลา
เช้ากลางวัน เย็น
ข. หลังอาหารสัก fe-c} นาที 3 เวลา เช้ากลางวัน
เย็น
ค. ตอนไหนก็ ไ ด้ข อให้ เ ป็ นช่ ว งหลัง อาหาร
ขอให้ทานให้ครบ 3 เวลา เช้ากลางวันเย็น เป็ น
ใช้ได้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และข้อ ข
3. ยาที;หมอให้มานี1ทานคู่กบั นํ1าผลไม้แทนนํ1าเปล่า
ได้หรื อไม่
ก. ไม่ได้ เพราะนํ1าผลไม้มีน1 าํ ตาลสูงอาจส่งผล
ข้างเคียงต่อการเผาผลาญไขมัน
ข. ไม่ได้ เพราะนํ1าผลไม้มีฤทธิ7เป็ นกรดอาจทําให้
ประสิ ทธิภาพของยาลดลง
ค. ได้ ในฉลากไม่ได้หา้ ม
ง. ได้ เพราะนํ1าผลไม้ก็มีประโยชน์ดื;มกับอะไรก็
ยังมีประโยชน์
4. หากไม่มีอาการคันแล้ว ยายังเหลือเราสามารถนํา
ยานี1ไปให้ลูกสาวรับประทานแทนได้หรื อไม่
ก. ได้ เพราะยานี1ได้มาจากโรงพยาบาล ปลอดภัย
ข. ได้ เพราะยานี1มีรอบรู ้ยาชัดเจน ใครๆ ก็กินได้
ค. ไม่ได้ เพราะยาบางชนิดอาจอันตรายหรื อควร
ภายใต้คาํ แนะนําของแพทย์เท่านั1น
ง. ไม่ได้ เพราะยาของผูใ้ หญ่อาจไม่เหมาะกับเด็ก
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5.

6.

7.

8.

เมื;อมีคนในหอพักของป้ าบัวไหลเกิดเป็ นไข้เลือดออก
สิ; งที; ป้ าบั ว ไหลควรทํ า อะไรเพื; อ ให้ ผู ้เ ช่ า หอพั ก
ปลอดภัย
ก. แจ้งข่าวแล้วฝากให้ทุกคนในหอช่วยกันควํ;าภาชนะ
ที;มีน1 าํ ขังทุกบริ เวณที;พบเห็น
ข. แจ้งเทศบาลให้มาฉี ดพ่นยาเพื;อกําจัดยุง
ค. ซื1อมุง้ มากางป้ องกันตนเอง
ง. ถูกทั1งข้อก. และข้อข.
แดงส่ งลูกไปเรี ยนที;ศูนย์เด็กเล็กแห่ งหนึ; ง วันหนึ; งเธอ
พบว่าลูกเป็ นโรคมือเท้าปาก หนานแดงควรทําอย่างไร
ก. ให้ลูกไปโรงเรี ยน จะได้สร้างภูมิตา้ นทาน
ข. ให้ลูกหยุดเรี ยนแล้วแจ้งให้ครู ทราบทันที
ค. ให้ลูกหยุดโรงเรี ยน แต่ไม่บอกครู เพราะกลัวลูกถูก
เพื;อนรังเกียจ
ง. ให้ลูกไปโรงเรี ยน เพราะยังไงครู ก็ช่วยดูแล

พฤติกรรมการบริ โภคเรื; องใดต่อไปนี1 ไม่เสี; ยงต่อการ
เกิดโรค
ก.ชอบเที;ยวกลางคืนเป็ นประจํา
ข.ดื;มเครื; องดื;มชูกาํ ลังเกินวันละ 2 ขวดเป็ นประจํา
ค.สูบบุหรี; วนั ละ 2 ซอง
ง. ดื;มสุราเป็ นประจําทุกวัน
ข้อมูลต่อไปนี1กล่าวผิด
ก. น้อ งนนท์ข าดสารอาหารเพราะบริ โ ภคบะหมี; ก; ึ ง
สําเร็ จรู ปเป็ นประจํา
ข. ใจ๋ ใส่พริ กนํ1าปลาเยอะเกินไปอาจเป็ นโรคไต
ค. จ๊ะมี เพศสัม พันธ์กับคนที; ไว้ใจเท่ านั1นไม่เสี; ยงจะ
เป็ นหนองใน
ง. ต้นติดคุกมาสิ บปี เขาปล่อยให้ฟันผุมาตลอดจึงเสี; ยง
จะเป็ นโรคหัวใจ

9.

นายเก่งถูกตะปูตาํ ขณะปี นนัง; ร้าน เขาควร
ปฏิบตั ิตวั อย่างไร
ก.ใช้น1 าํ เปล่าล้างทํางานต่อ
ข.ใช้ผา้ ปิ ดแผลที;สะอาด
ค. รี บทําความสะอาดแผล แล้วไปฉี ดยา
บาดทะยัก
ง. โปะด้วยว่านหางจระเข้ เพื;อให้แผลหาย
เร็ ว

10. ข้อ ใดคื อ วิธี ก ารหยุด การแพร่ เ ชื1 อ ไข้ห วัด
ใหญ่ไปสู่ผอู ้ ื;นได้
ก. ใช้ผา้ ปิ ดปาก เมื;อต้องออกไปทํางานข้าง
นอก
ข. ล้างมือบ่อยๆ
ค. ไม่ใช้ชอ้ นหรื อหลอดเดียวกันกับผูอ้ ื;น
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วย
การเรียนรู้ ที 4
ข้อ f ก. ข้อ a ข. ข้อ c ข.
ข้อ l ค. ข้อ e ง. ข้อ ‰ ข.
ข้อ Œ ก. ข้อ Ž ค. ข้อ • ค.
ข้อ f}. ง.
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ใบกิจกรรมที 4 เรื อง “โรคของฉัน”
คําสั ง
1. จากกิจกรรมแลกนํ1าพบว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ1นได้กบั ทุกคนไม่วา่ คุณจะเป็ นใคร นักศึกษาจับ
ฉลากคนละ 1 แผ่น ในแต่ละแผ่นจะมีอาการของโรคต่างๆ ซึ;งนักศึกษายังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็ นโรคใด
2. เมื;อได้อาการของโรคที;เป็ นแล้ว ให้นกั ศึกษาตามหาเพื;อนที;มีอาการเหมือนกับเรา ภายใน
เวลา 2 นาที กลุ่มใดหาพบแล้วให้นง;ั ลง
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเมื;อนัง; ครบแล้ว วิทยากรจะแจกบัตรคําถาม ข้อ 2 เมื;อได้คาํ ตอบ ให้
นักศึกษาเขียนคําตอบลงบนกระดาษชาร์ท นักศึกษายกมือบอกวิทยากร และวิทยากรตรวจคําตอบ และ
นําเสนอทางเลือกที;จาํ เป็ นที;นกั ศึกษาควรรู ้เกี;ยวกับโรคนั1นๆ
4. ให้นกั ศึกษาเข้ารับการรักษากับแพทย์ ซึ;งเป็ นผูแ้ สดงบทบาทสมมุติที;เตรี ยมไว้ เพื;อให้
นักศึกษารับการตรวจว่านักศึกษาเป็ นโรคใด บอกวิธีการรักษา และคําแนะนําการปฏิบตั ิตวั ให้กบั คนไข้
5. จากคําแนะนําของแพทย์ ให้นกั ศึกษาระดมสมองตอบคําถามในข้อ 3 และข้อ 4
6. ให้นกั ศึกษานําเสนอผลที;ได้ให้เพื;อนร่ วมชั1นฟังโดยบอกเล่าเรื; องราวของโรคที;ตนเองพบ
วิธีการรักษา วิธีการป้องกัน โดยให้เพื;อนรู ้สึกว่าคุณเป็ นโรคนั1นจริ งๆ
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โจทย์สําหรับวิทยากร (ใบกิจกรรมที 4)
เอดส์

ไข้ มาลาเรีย/ไข้ ป่า

1.อาการ: เป็ นไข้

1.อาการ : ครั;นเนื1อ

เหงื;อออกมาก

ครั;นตัวคล้ายไข้หวัด

อุณหภูมิในร่ างกาย

ปวดหัว ปวดเมื;อย

สูง ไอ และนํ1าหนัก

เป็ นอยูน่ าน 2-3 วัน

ตัวลด ท้องร่ วง ปวด ต่อมามีอาการหนาว
หัวอย่างรุ นแรง

สัน; ห่มผ้าไม่หาย

หรื อมีแผลเป็ นใน

หนาว ตัวเย็น ชีพจร

ปากหรื อผิวหนัง

เต้นเร็ ว มีอาการเกร็ ง
ปั สสาวะบ่อย
อุณหภูมิค่อยๆ สูงขึ1น

ตาแดง

ปอดบวม

ไวรัสตับอักเสบ

1.อาการ: เคื องตา 1. อาการ : นํ1ามูกไหล 1. อาการ: 2 เดือน
มานี1 เริ; มมีอาการ
ตาขาวจะมี สี แดง จาม คัดจมูกนํามา
ไข้ ตัวเหลืองตา
เ รื; อ ๆ เ พ ร า ะ มี ก่อน มีไข้สูง ไอ
เหลือง ปวดท้อง
เลือดออกที; เยื;อบุตา แห้งๆ หนาวสัน;
ใต้ชายโครงขวา
ขาว นํ1า ตาไหลเจ็ บ หายใจหอบเหนื;อย
คลื;นไส้ อาเจียน
ตา มักจะมี ข1 ี ตามาก เจ็บหน้าอกตําแหน่งที; เบื;ออาหาร
เป็ นเมื อ กใสหรื อ สี เจ็บมักตรงกับบริ เวณ อ่อนเพลีย เป็ นผื;น
เหลื อ งอ่ อ น ต่ อ ม ที;อกั เสบต่อมาเริ; มจะ ปวดตามข้อ

นํ1าเหลื อ งหลังหู ม ัก มีจาํ นวนเสมหะสี
เจ็บและบวม
เหลืองหรื อสี เขียวเพิ;ม
มากขึ1น เสมหะเหนียว

2. สิงทีนักศึกษาจะ

2. สิงทีนักศึกษาจะทํา 2. สิงทีนักศึกษาจะ

2. สิงทีนักศึกษาจะทํา 2. สิงทีนักศึกษา

ทําก่ อนพบแพทย์

ก่ อนพบแพทย์ คือ

ทําก่ อนพบแพทย์

ก่ อนพบแพทย์ คือ

จะทําก่ อนพบ

คืออะไร

อะไร

คืออะไร

อะไร

แพทย์ คืออะไร

3. ระหว่ างการรักษา 3. ระหว่ างการรักษา

3. ระหว่ างการรักษา 3. ระหว่ างการรักษา

3. ระหว่ างการ

นักศึกษาปฏิบัติ

นักศึกษาปฏิบัติ

นักศึกษาปฏิบัติ

นักศึกษาปฏิบัติ

รักษานักศึกษา

ตัวอย่ างไร

ตัวอย่ างไร

ตัวอย่ างไร

ตัวอย่ างไร

ปฏิบัตติ วั อย่ างไร

4. เมือฉันต้ องอยู่กบั 4. เมือฉันต้ องอยู่กบั

4. ฉันจะไม่ ยอม

4. ฉันจะไม่ ยอม

4. เมือฉันต้ องอยู่

โรคนีไ, ปตลอดชีวติ

โรคนีไ, ปตลอดชีวติ

กลับไปเป็ นอีก

กลับไปเป็ นอีกต่อไปนี, กับโรคนีไ, ปตลอด

ฉันจะควบคุม

ฉันจะควบคุมอาการ

ต่ อไปนีฉ, ัน

ฉันจะ_________

อาการของโรคให้ ได้ ของโรคให้ ได้ โดย

จะ_________

ชีวติ ฉันจะ
ควบคุมอาการ

โดยต่ อไปนีฉ, ัน

ต่ อไปนีฉ, ันจะ

ของโรคให้ ได้ โดย

จะ___

________

ต่ อไปนีฉ, ันจะ
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อุจจาระร่ วง

วัณโรค

ไข้ หวัดใหญ่ H1N1

ไข้ เลือดออก

บาดทะยัก

1.อาการ: ถ่ายอุจจาระ 1.อาการ : อาการไอ

1. อาการ : ไข้ ไอ 1. อาการ : ไข้สูง

1. อาการ:

ที;มีจาํ นวนมากกว่า

เรื1 อรัง มีไข้เรื1 อรัง ผอม

เ จ็ บ ค อ คั ด จ มู ก เฉี ยบพลัน ปวด

หลังจากที;ฉนั ถูก

ปกติต1 งั แต่ 3 ครั1งขึ1น

ลง เหนื;อยง่าย นานๆ

ไปใน 1 วัน ถ่ายเป็ น

นํ1 า มู ก ไ ห ล ป ว ด ศีรษะ ปวด
ไปเริ; มไอแล้วมีเลือดปน เมื; อ ย ปวดศรี ษ ะ กระบอกตา ปวด

กรรไกรตัดหญ้า
บาดที;เท้า ก็เริ; ม

นํ1าจํานวนมาก เป็ น
มูกเลือด เพียง 1 ครั1ง

หนาวสั;น มีอาการ เมื;อยกล้ามเนื1อ

รู ้สึกเกร็ งและปวด

อาเจี ย น ท้ อ งเดิ น ปวดข้อ ปวด

ตามกล้ามเนื1อ

ต่อวัน

ก ร ณี ที; มี อ า ก า ร กระดูก หน้าแดง

ต้องนอนแอ่นเห

รุ น แ ร ง อ า จ จ ะ มี คลื;นไส้ อาเจียน

ลัง อ้าปากลําบาก

อาการหายใจเร็ ว ท้องเสี ย ปวดท้อง หายใจเริ; มไม่
หายใจลําบาก ปาก มีจุดเลือดออกที;

สะดวก

เขี ยว มื อเขี ยว ซึ ม ผิวหนัง
ไม่รู้สึกตัว
2. สิงทีนักศึกษาจะทํา 2. สิงทีนักศึกษาจะทํา

2. สิงทีนักศึกษาจะ

2. สิงทีนักศึกษา

2. สิงทีนักศึกษา

ก่ อนพบแพทย์ คือ

ทําก่ อนพบแพทย์

จะทําก่ อนพบ

จะทําก่ อนพบ

คืออะไร

แพทย์ คืออะไร

แพทย์ คืออะไร

3. ระหว่ างการรักษา 3. ระหว่ างการ

3. ระหว่ างการ

ก่ อนพบแพทย์ คืออะไร

อะไร
3. ระหว่ างการรักษา

3. ระหว่ างการรักษา

นักศึกษาปฏิบัติ

นักศึกษาปฏิบัตติ วั อย่ าง นักศึกษาปฏิบัติ

รักษานักศึกษา

รักษานักศึกษา

ตัวอย่ างไร

ไร

ปฏิบัตติ วั อย่ างไร

ปฏิบัตติ วั อย่ างไร

4. ฉันจะไม่ ยอม

4. เมือฉันต้ องอยู่กบั โรค 4. ฉันจะไม่ ยอม

4. ฉันจะไม่ ยอม

4. ฉันจะไม่ ยอม

กลับไปเป็ นอีก

กลับไปเป็ นอีก

กลับไปเป็ นอีก

ต่ อไปนีฉ, ัน

ต่ อไปนีฉ, ัน

ต่ อไปนีฉ, ัน

จะ_________

จะ_________

กลับไปเป็ นอีกต่อไปนี, นีไ, ปตลอดชีวติ ฉันจะ
ฉันจะ_________

ควบคุมอาการของโรค

ตัวอย่ างไร

ให้ ได้ โดยต่ อไปนีฉ, ันจะ จะ_________
________
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การตรวจผลงาน
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 ใบกิจกรรมที 4 เรื อง โรคของฉัน
1. เกณฑ์ การให้ คะแนน: จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน
ระดับคะแนน

คะแนน

คําอธิบาย

ดีมาก

4

ผูเ้ รี ยนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรง

ประเด็ น และมี ค วามหลากหลายน่ า สนใจ มี ก ารค้น คว้า ข้อ มู ล
เพิ;มเติมได้ดีมาก
ดี

3

ผูเ้ รี ยนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรง

ประเด็น แต่ยงั ขาดความหลากหลาย มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ;มเติมได้
ดี
พอใช้

2

ผูเ้ รี ยนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องตรงประเด็น

เพียงเล็กน้อย ขาดความชัดเจน ขาดความหลากหลาย มีการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ;มเติมได้พอสมควร
ปรับปรุ ง

1

ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง ไม่ตรง

ประเด็น ขาดความชัดเจน ขาดความหลากหลาย ไม่มีการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ;มเติมใดๆ

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
1l-16

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

11-13
8-10
ตํ;ากว่า Ž

ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แบบประเมินเรื องเล่าความเจ็บป่ วย
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 ใบกิจกรรมที 4 เรื อง โรคของฉัน
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
1
(ดีมาก)
(ดี) (พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)
1. การทํางานร่ วมกัน
2. กระบวนการวางแผนการเล่าเรื; อง
3. เนื1อหาสาระของเรื; องที;เล่า
4. รู ปแบบการเล่าเรื; อง
5. การนําเสนอเรื; องเล่า
รวม
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินการบอกเล่ าเรื องราวความเจ็บป่ วย
คําอธิบายคุณภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก( [ )
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
ปรับปรุง ( q )
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนให้ ค วาม นักศึกษามากกว่าครึ; งให้ความ นัก ศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า ครึ; ง ให้ นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่
1. การทํางาน
ร่ วมมือกันในทุกๆ ขั1นตอน ร่ วมมือกันแลกเปลี;ยนระดม
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
ร่ วมกัน

2. กระบวนการ
วางแผนการเล่า
เรื; อง
3. เนื1อหาสาระ
ของเรื; องที;เล่า

4. รู ปแบบการเล่า
เรื; อง

ตั1งแต่การแลกเปลี; ยนระดม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล การ
หาข้อสรุ ป และการนําเสนอ
แบ่ ง หน้ า ที; ก ั น เป็ นอย่ า งดี
ทํางานเป็ นทีม
นักศึกษามีการวางแผนการ
ทํา งานร่ วมกั น อย่ า งเป็ น
ระบบในทุกขั1นตอน มีความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน

เนื1 อหาของเรื; องเล่ ามี ค วาม
ถู ก ต้อ งตามข้อ เท็ จ จริ ง มี
การค้ น หาข้ อ มู ล เพิ; ม เติ ม
จํานวนมาก เกิ ดแนวทางใน
การปฏิ บ ัติที;ห ลากหลาย มี
ความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่
น่ าเบื;อ สนุ กและกระตุน้ ให้
เกิดการตระหนักถึงปั ญหาที;
เกิ ด ขึ1 นจริ งสามารถดึ ง เอา
ประสบการณ์ ข องตนเอง
เ พื; อ น ร่ ว ม ชั1 น เ ข้ า ม า
ประยุก ต์ใช้ใ นการเล่ าเรื; อง
ได้
รู ปแบบการเล่ า เรื; องหรื อ
นํ า เ ส น อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ
สามารถลําดับเหตุการณ์ได้
ดี มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ดึ งดู ดความสนใจของผูช้ ม
จู ง ใ จ ใ ห้ ผู้ ช ม เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนักต่อโรคดังกล่าวได้

สมอง การเตรี ยมข้อมูล การ
หาข้อสรุ ป และการนําเสนอ
แบ่งหน้าที;กนั เป็ นอย่างดี
ทํางานเป็ นทีม

แลกเปลี;ยนระดมสมอง การ
เตรี ยมข้อมูล การหาข้อสรุ ป
และการนํา เสนอ ไม่ มีก าร
แบ่งงานกันชัดเจน

นักศึกษามีการวางแผนในทุก นัก ศึ ก ษามี ก ารวางแผนใน
ขั1น ตอน แต่ ย งั ไม่ เ ป็ นระบบ บางขั1 นตอนจํ า เป็ นต้ อ ง
และไม่ชดั เจนเท่าที;ควร
ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
วิทยากร/ ครู เป็ นครั1งคราว
เนื1 อหา ของเรื; องเล่ า มี ค วาม
ถูก ต้องตามข้อเท็จจริ ง มี ก าร
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล เ พิ; ม เ ติ ม
พอสมควร มี แ นวปฏิ บ ัติ ที;
ถูกต้อง เข้าใจง่าย น่ าสนใจ ยัง
กระตุน้ ให้ตระหนักถึ งปั ญหา
ไ ม่ ม า ก นั ก ข า ด ก า ร
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์จริ ง

เนื1 อหาของเรื; องเล่ ามี ค วาม
ถู ก ต้อ งตามข้อ เท็ จ จริ ง มี
การค้น คว้า ข้อ มู ล เพิ; ม เติ ม
เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย เ นื1 อ ห า
บางส่ วนยัง ไม่ น่ าสนใ จ
เท่ า ที; ค วร และขาดความ
ชั ด เ จ น ข อ ง เ นื1 อ ห า
จําเป็ นต้องได้รับคําแนะนํา
จากวิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว

รู ปแบบการเล่าเรื; องสอดคล้อง
กั บ เ นื1 อ ห า ที; ต้ อ ง ก า ร สื; อ
สามารถลําดับ เหตุก ารณ์ ได้ดี
รู ปแบบในการเล่ าเรื; องยังไม่
จูงใจให้ผชู้ มคล้อยตาม

รู ป แ บ บ ก า ร เ ล่ า เ รื; อ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ นื1 อ ห า ที;
ต้อ งการสื; อ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย
ลําดับเหตุการณ์บางส่ วนยัง
ไม่ ดี ขาดความน่ า สนใจ
จําเป็ นต้องได้รับคําแนะนํา
จากวิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว

การแลกเปลี; ย นระดม
สมอง การเตรี ยมข้อมูล
การหาข้อสรุ ป และการ
นํ า เ ส น อ ข า ด ก า ร
ทํางานเป็ นทีม
นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร
วางแผน จํา เป็ นต้ อ ง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ยากร/ ครู อย่ า ง
ใกล้ชิด
เนื1 อหาของเรื; องเล่ าไม่
ถู ก ต้อ งชัด เจน เข้า ใจ
ยาก ไม่ มี ก ารค้น คว้า
ข้ อ มู ล ใ ด ๆ ไ ม่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ไ ม่
น่ า สนใจ จํา เป็ นต้อ ง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ย าก ร / ค รู อ ย่ า ง
ใกล้ชิด

รู ปแบบการเล่ า เรื; อง
ขาดความสอดคล้องกับ
เนื1 อหาที; ต้ อ งการสื; อ
ลํา ดับ เหตุ ก ารณ์ ส่ ว น
ใหญ่ยงั ไม่ดี ขาดความ
น่ า สนใจ จํา เป็ นต้อ ง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ย าก ร / ค รู อ ย่ า ง
ใกล้ชิด
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รายการประเมิน
5. การนําเสนอ
เรื; องเล่า

คําอธิบายคุณภาพ
ดี ( o )
พอใช้ ( p )

ดีมาก( [ )
เล่าเรื; องเป็ นลําดับขั1นตอนดี
มาก สามารถสื; อสารแนวคิด
หรื อความคิ ด รวบยอดที;
ต้ อ งการสื; อสารได้ ดี ม าก
เชื; อ มโยงเนื1 อหาสาระได้ดี
สื; อสารเข้าใจง่าย ไม่สับสน
เสี ย งดัง ฟั ง ชัด น่ า สนใจ มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รั ก ษา
เวลาได้เป็ นอย่างดี

เ ล่ า เ รื; อ ง บ า ง ส่ ว น ลํ า ดั บ
ขั1นตอนไม่ดี สามารถสื; อสาร
แนวคิดหรื อความคิดรวบยอด
ที;ตอ้ งการสื; อสารได้ในระดับ
หนึ; ง สามารถสื; อสารได้เข้าใจ
ง่าย เสี ยงดังฟังชัด น่ าสนใจ มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รั ก ษา
เวลาได้เป็ นอย่างดี

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
fŒ - a}
fc - f‰
• - fa
e-Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

เล่ าเ รื; องบางส่ วนลํ า ดั บ
ขั1น ตอนไม่ ดี ไม่ ส ามารถ
สื; อสารแนวคิดหรื อความคิด
รวบยอดที; ต้องการสื; อ สาร
ได้ เสี ย งดัง ฟั ง ชัด ใช้ เ วลา
ม า ก ห รื อ น้ อ ย เ กิ น ไ ป
จําเป็ นต้องได้รับคําแนะนํา
จากวิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว

ปรับปรุง ( q )
เล่าเรื; องส่ วนใหญ่ลาํ ดับ
ขั1 น ต อ น ไ ม่ ดี ไ ม่
สามารถสื; อสารแนวคิด
หรื อ ความคิ ด รวบยอด
ที; ต้ อ งการสื; อสารได้
นํ1าเสี ยงเบา สื; อสารไม่
ชัดเจน ใช้เวลามากหรื อ
น้อยเกิ นไป จําเป็ นต้อง
ได้ รั บ คํา แนะนํ า จาก
วิ ท ยากร/ ครู เป็ นครั1 ง
คราว
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เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรู้ ที 5 เรื องการสื อสารองค์ ความรู้ทางสุ ขภาพ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน. ตําบลไชยสถาน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบ 15 นาที
จํานวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
______________________________________________________________________________________
คําสั ง ให้นกั ศึกษาทําเครื; องหมาย X ลงในข้อที;เลือกลงในกระดาษคําตอบ
1.

ถ้า เราจะค้น คว้า ข้อ มู ล มาใช้ใ นการสื; อ สารสุ ข ภาพ
แหล่งข่าวใดน่าเชื;อถือน้อยที;สุด
ก. ข้อมูลจากอสม. ข้างบ้าน
ข. ข้อมูลที;ได้จากเว๊ปไซต์ที;แชร์ต่อกันมา
ค. ข้อมูลจากวารสารหมอชาวบ้าน
ง. ข้อมูลจากเจ้าหน้าที;สาธารณสุขในตําบล

2.

นักศึ กษาได้ขอ้ มูลจากมูลนิ ธิแมพว่ามีผูต้ ิดเชื1 อเอชไอวี
และวัณโรคในตําบลไชยสถานรวมกัน 4 คน เนื1 อหาใน
การสื; อ สารข้อ มู ล สุ ข ภาพควรส่ ง เสริ มเรื; องใดเป็ น
อันดับแรก
ก. สร้างความตระหนักว่าเป็ นโรคที;ป้องกันได้และควรให้
ความรู ้วธิ ีการป้ องกันอย่างจริ งจัง และบ่อยๆ
ข. รณรงค์ให้ทุกคนว่าโรคนี1ไม่ใช่โรคที;น่ารังเกียจ
ค. สร้างความตระหนักถึงวิธีการปฏิบตั ิตวั เมื;อติดเชื1อ
ง. ร่ วมกับอสม.แจกถุงยางอนามัยให้ทวั; ถึงเท่าที;จะทําได้

3.

สื; อ ชนิ ด ใดเหมาะกับ นัก เรี ย นชั1นอนุ บ าล 2 โรงเรี ย น
วัดนันทารามมากที;สุด
ก. วิดีโอให้ความรู ้รายการรักลูกให้ถูกทาง
ข. แผ่นพับตัวหนังสื อและภาพการ์ตูนเรื; องลูกอมปี ศาจ
ค. นิทรรศการรณรงค์อาหารห้าหมู่
ง. ละครหุ่นมือส่งเสริ มการแปรงฟันให้ถูกวิธี

4. ช่ ว งที; อ ากาศร้ อ นจัด นัก ศึ ก ษาควรใช้สื; อ ใดเพื; อ
สื; อสารกับยายเมี1ยนวัย 80 ปี ซึ;งไม่รู้หนังสื อ
ก. แจกแผ่นพับโบว์ชวั ร์
ข. เล่าให้ยายฟังว่าถึงข่าวการเสี ยชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ในที;ต่างๆ และแนะนําวิธีการหลีกเลี;ยงอากาศร้อน
ค. แนะนําให้ยายเข้า ไปฟั งเน็ ตเรดิ โอของมูลนิ ธิ
แมพ
ง. สอนให้ ย ายเล่ น ไลน์ จ ะได้ ส่ ง ข้อ ความ
สุขภาพไปให้ทุกวัน

5. วันที;เหมาะสมแก่การสื; อสารสุ ขภาพให้แก่คนงาน
ในโรงงานฆ่าสัตว์
ก. วันอาทิตย์
ข. ทุกวันพระ
ค. วันจันทร์ถึงศุกร์
ง. วันเสาร์
6. ข้อใดเป็ นการสื; อสารเพื;อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เมื;อเจอสถานการณ์เสี; ยง
ก. นุ ชขอช้อนกลางโดยเกรงใจเพราะตนเองเป็ น
หวัด
ข. แก้มรี บลุกจากโต๊ะอาหารเมื; อรู ้ว่านิ; มที; น;งั ข้าง
เธอเป็ นวัณโรค
ค. แจ้ไม่กล้าใช้ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์
กับแฟน เมื;อเธอบอกว่า “หนูสะอาดไม่เป็ นโรค
หรอกหรื อพี;ไม่ไว้ใจหนู”
ง. เตยแลบลิ1นให้เพอื;นที; เป็ นตาแดง เพราะเชื; อว่า
ไม่ติด
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9.

คําสัง ศึกษาภาพต่อไปนี1 แล้วตอบคําถามข้อ 7-8

7.

ยาซองนี1ควรเป็ นของใครมากที;สุด
ก. ดาวอายุ 20 ปี
ข. น้องมิกอายุ 3 ขวบ
ค. ปั; นผูพ้ ิการทางสายตาแต่กาํ เนิด
ง. ลุงใจอายุ 80 ปี
8.

จากข้อ 7 ข้อ ใดสรุ ป เกี; ย วกับ การสื; อ สารบนซองยานี1 ได้
ถูกต้อง
ก. ตัวหนังสื อชัดเจนอ่านง่าย มีขอ้ มูลครบถ้วน
ข. ควรนําซองยาอันตรายเก็บให้พน้ มือเด็ก
ค. มีการวาดภาพประกอบเพื;อไม่ให้ผูป้ ่ วยสายตาพล่ามัว
หรื ออ่านหนังสื อไม่ออกเข้าใจได้
ง. ผูป้ ่ วยควรปฏิบตั ิตามคําสัง; หน้าซองอย่างเคร่ งครัด
เฉลยแบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 5

ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ก.

ข้อ 3 ง.

ข้อ 4 ข.

ข้อ 5 ข.

ข้อ 6 ก. ข้อ 7 ง.

ข้อ 8 ค.

ข้อ 9 ง.

ข้อ 10. ค.

การสื; อสารสุขภาพในสถานที;ใดต่อไปนี1ไม่
เหมาะสม
ก. กลุ่มของหมวยใช้ช่วงเวลาที;คนไข้ใน
คลินิกของหมู่บา้ นกําลังรอตรวจ บอกเล่า
พิษภัยของยุงลาย
ข. กลุ่มของกอล์ฟรณรงค์ให้เด็กกินขนมที;มี
ประโยชน์ ในศูนย์เด็กเล็กกิน
ค. กลุ่มกันย์นดั หมายกับพี;ป้าน้าอามาเจอที;
วัด เพื;อรณรงค์เรื; องการถวายอาหาร
ปลอดภัยแด่พระสงฆ์
ง. กลุ่มพลอยรณรงค์เรื; องการเมาไม่ขบั ใน
งานศพของผูเ้ ป็ นเหยือ;

10. เรื; องใดต่อไปนี1ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
หมอกควันในเมืองเชียงใหม่
ก. การรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่ า
ข. เรี ยกร้องให้เทศบาลแจกผ้าปิ ดปาก
ค. รณรงค์ให้ซ1ือยาป้ องกันโรคปอด
ง. ระดมพี;นอ้ งร่ วมทําแนวกันไฟ
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ใบกิจกรรมที 5 เรื อง สร้ างสื อเสริมสุ ขภาพ
คําสั ง 1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม จัดตั1งคณะทํางาน และแบ่งหน้าที;กนั ตามที;นกั ศึกษาเห็นควร
2. ระดมสมองแลกเปลี;ยน เพื;อวางแผนการสื; อสารให้กบั ชุมชน ตามหัวข้อดังนี1
(การนําเสนอแผนโครงงาน 36 คะแนน และการสื; อสารในชุมชน 20 คะแนน)
องค์ประกอบ
แผนการจัดทําสื; อ
1. หัวข้อ/ชื;อเรื; อง
2. หลักการ
3. วัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้ าหมาย

5. วันและเวลาในการสื; อสาร
6. สถานที;
7. ขั1นตอนการดําเนินงาน

8. เครื; องมือ อุปกรณ์ที;ใช้
9. ผลที;คาดว่าจะได้รับ

แนวทางในการจัดทํา
สิ; งที;นกั ศึกษาต้องการนําเสนอข้อมูลสุขภาพให้แก่ชุมชนคืออะไร
บอกว่าทําไมถึงทําหัวข้อนี1
การสื; อสารในครั1งนี1จะเกิดผลดีอย่างไร
วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายในประเด็นเหล่านี1
1) กลุ่มเป้ าหมายที;นกั ศึกษาต้องการจะสื; อสารเป็ นใคร
2) วิถีชีวติ วัฒนธรรม สังคม และสิ; งแวดล้อมของกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
อย่างไร
3) สื; อที;เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายนี1คือ
วิเคราะห์เวลาที;เหมาะสมในการสื; อสารให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย
วิเคราะห์สถานที;ที;กลุ่มเป้ าหมายสะดวกและพร้อมที;จะเรี ยนรู ้
ระบุข1นั ตอนการดําเนินงาน รายละเอียด และตัวผูร้ ับผิดชอบในแต่ละ
ขั1นตอน 4 ขั1นได้แก่
1. ขั1นตอนการเตรี ยมสื; อ: การค้นคว้าหาข้อมูล ระดมสมอง ออกแบบสื; อโดย
กําหนดรายละเอียดของขั1นตอนการจัดทําสื; อ วิธีการเผยแพร่ แบ่งหน้าที; และ
กําหนดแผนการดําเนินงานร่ วมกัน
2.ขั1นตอนการเตรี ยมงาน: ประสานงานนัดหมายเวลากับกลุ่มเป้ าหมาย การ
เตรี ยมสถานที; การเตรี ยมเอกสารหรื อสื; อต่างๆ
3. ขั1นตอนการเผยแพร่ สื;อ: ระบุลาํ ดับการสื; อสาร
4. ขั1นตอนการประเมินผูร้ ับการสื; อสาร: ระบุวธิ ีการประเมิน เช่น การ
สัมภาษณ์ การถอดบทเรี ยน การปฏิบตั ิได้ เป็ นต้น
ระบุเครื; องมือและอุปกรณ์ที;ตอ้ งใช้ในกิจกรรมการสื; อสาร
ระบุส;ิ งที;คาดว่ากิจกรรมการสื; อสารนี1จะช่วย แก้ปัญหาอะไรได้บา้ ง และผล
ที;ได้จากการดําเนินงานครั1งนี1จะเป็ นอย่างไร
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แบบประเมินแผนโครงงานสร้ างสื อเสริมสุ ขภาพ
หน่ วยการเรียนรู้ที 5 ใบกิจกรรมที 5
ชื;อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม 1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
5. ______________________________ 6. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้
รายการ ประเมิน

คะแนน
4
(ดีมาก)

3
(ดี)

2
(พอใช้ )

1
(ปรับปรุง)

1) หัวข้อ/ชื;อเรื; อง
2) หลักการ
3) วัตถุประสงค์
4) กลุ่มเป้าหมาย
5) วันและเวลาในการสื; อสาร
6) สถานที;
7) ขั1นตอนการดําเนินงาน
8) เครื; องมือ อุปกรณ์ที;ใช้
9) ผลที;คาดว่าจะได้รับ
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(______________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินผลงานการนําเสนอโครงงานสร้ างสื อเสริมสุ ขภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
รายการ
ประเมิน
ดีมาก( [ )
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
1หัวข้อ/ชื;อ
เรื; อง

การสื; อความหมายของชื; อ
เรื; อง ความสอดคล้องกับ
ความต้อ งการและหรื อ
ปั ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
ความสมบูรณ์ดีมาก

2. หลักการ

การให้ เ ห ตุ ผ ล ในก าร
จั ด ทํ า ก า ร ลํ า ดั บ
ความสํ า คัญ ของเนื1 อหา
ค ว า ม น่ า ส น ใ จ ข อ ง
ประเด็ น มี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วนดีมาก

3.
วัตถุประสงค์

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลั ก การ ความชั ด เจน
ของวัตถุประสงค์มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนดีมาก

4.
กลุ่มเป้าหมาย

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ความสามารถ ใ นก าร
วิเคราะห์กลุ่ มเป้ าหมายมี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนดี
มาก

5) วันและ
เวลาในการ
สื; อสาร

ระยะเวลาในการจัด
กิ จ ก ร ร ม กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
กําหนดการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมดีมาก

การสื; อความหมาย
ของชื;อเรื; อง ความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการและหรื อ
ปัญหาของชุมชน
ความคิดสร้างสรรค์
มีความสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
การให้เหตุผลในการ
จั ด ทํ า ก า ร ลํ า ดั บ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
เ นื1 อ ห า ค ว า ม
น่าสนใจของประเด็น
มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ น
ระดับปานกลาง
ความสอดคล้อ งกับ
ห ลั ก ก า ร ค ว า ม
ชั ด เ จ น ข อ ง
วัตถุประสงค์มีความ
ส ม บู ร ณ์ ใ น ร ะ ดั บ
ปานกลาง
ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ความสามารถในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ส ม บู ร ณ์ ใ น ร ะ ดั บ
ปานกลาง
ระยะเวลาในการจัด
กิ จ ก ร ร ม กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
กํ า ห น ด ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม มี ค ว า ม
เหมาะสมในระดับ
ปานกลาง

ปรับปรุง ( q )

การสื; อความหมายของชื;อเรื; อง
ความสอดค ล้ อ งกั บ ความ
ต้อ งการและหรื อ ปั ญหาของ
ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ ยัง
ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ แ ต่ ส า ม า ร ถ
นําไปใช้ได้

การสื; อความหมายของชื;อเรื; อง
ความสอดค ล้ อ งกั บ ความ
ต้อ งการและหรื อ ปั ญหาของ
ชุ ม ชน ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ขาดความสมบูรณ์ ต้องแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนนําไปใช้

การให้ เ หตุ ผ ลในการจัด ทํา
การลํา ดั บ ความสํ า คัญ ของ
เนื1 อหา ความน่ า สนใจของ
ประเด็ น ยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ แต่
สามารถนําไปใช้ได้

การให้ เ หตุ ผ ลในการจัด ทํา
การลํา ดั บ ความสํ า คัญ ของ
เนื1 อหา ความน่ า สนใจของ
ประเด็ น ขาดความสมบู ร ณ์
ต้ อ ง แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ก่ อ น
นําไปใช้

ความสอดคล้องกับ หลัก การ
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ แต่ ส ามารถ
นําไปใช้ได้

ความสอดคล้องกับ หลัก การ
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ขาดความสมบูรณ์ ต้องแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนนําไปใช้

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายความสามารถ
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
ยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ แต่ ส ามารถ
นําไปใช้ได้

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายความสามารถ
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
ขาดความสมบูรณ์ ต้องแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนนําไปใช้

ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรม
กับกลุ่มเป้ าหมาย กําหนดการ
จัดกิ จกรรม มีความเหมาะสม
เพียงเล็กน้อย

ระยะเวลาในการจัดกิ จกรรม
กับกลุ่มเป้ าหมาย กําหนดการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ มี ค ว า ม
เหมาะสมเลย ควรปรังปรุ ง
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รายการ
ประเมิน
6) สถานที;
7) ขั1นตอน
การ
ดําเนินงาน

8) เครื; องมือ
อุปกรณ์ที;ใช้

9) ผลที;คาดว่า
จะได้รับ

ดีมาก( [ )
มีความเหมาะสมดีมาก

มี ค วามเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง
ก า ร ลํ า ดั บ ขั1 น ต อ น
การลํ า ดั บ ขั1 นตอน
วิ ธี ก าร วางแผนการ
วิธี ก าร วางแผนการ
ดํา เนิ น งาน การระบุ
ดําเนิ นงาน การระบุ
หน้าที;ความรับผิดชอบ
ห น้ า ที; ค ว า ม
มีความสมบูรณ์ ชัดเจน
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
ดีมาก
สมบู ร ณ์ ชั ด เจนใน
ระดับปานกลาง
การประยุกต์ใ ช้สิ; งที; มี
การประยุก ต์ใ ช้สิ; งที;
อยู่ แ ล้ ว ในชุ มช น มี
มีอยู่แล้วในชุ มชน มี
เหมาะสม ครบถ้ว นดี
เหมาะสม ครบถ้ว น
มาก
ในระดับปานกลาง
มีความชัดเจน สอดคล้อง มี ค ว า ม ชั ด เ จ น
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วิ ธี ก ารสื; อ สารสุ ข ภาพที; วัต ถุ ป ระสงค์ และ
ใช้ดีมาก
วิ ธี ก า ร สื; อ ส า ร
สุขภาพที;ใช้ในระดับ
ปานกลาง

2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
28 -36
19 -27
10 – 18
6–9

ดี ( o )

คําอธิบายคุณภาพ
พอใช้ ( p )

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุง ( q )

มีความเหมาะสมเพียงเล็กน้อย ไม่ มีค วามเหมาะส มเลย ควร
ปรังปรุ ง
การลําดับขั1นตอน วิธีการ วาง การลําดับขั1นตอน วิธีการ วาง
แผนการดําเนิ นงาน การระบุ แผนการดําเนิ นงาน การระบุ
หน้ า ที; ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี หน้า ที; ค วามรั บ ผิด ชอบ ไม่ มี
ความสมบู ร ณ์ ชั ด เจนเพี ย ง ความสมบู ร ณ์ ชั ด เจน ควร
เล็กน้อย
ปรับปรุ ง

การประยุกต์ใช้สิ;งที; มีอยู่แล้ว การประยุกต์ใช้สิ;งที; มีอยู่แล้ว
ในชุ ม ชน มี เหมาะสม เพี ย ง ในชุ มชน ไม่ เหมาะสม ควร
เล็กน้อย
ปรับปรุ ง
มีค วามชัดเจน สอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ และวิ ธี การ
สื; อสารสุ ข ภาพที; ใ ช้ เ พี ย ง
เล็กน้อย

ไ ม่ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ไ ม่
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์
และวิ ธี ก ารสื; อสารสุ ข ภาพ
ควรปรับปรุ ง
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แบบประเมินการสื อสารสุ ขภาพในชุ มชนของนักศึกษาแกนนํา
หน่ วยการเรียนรู้ที ] ใบกิจกรรมที ] เรื อง สร้ างสื อเสริมสุ ขภาพ
ชื อกลุ่ม______________________________________________________________________
สมาชิกกลุ่ม q. ______________________________ p. _____________________________
o. ______________________________ [. _____________________________
]. ______________________________ w. _____________________________
คําชี,แจง โปรดทําเครื; องหมาย

ลงในช่องที;ตรงกับระดับคะแนนที;ท่านให้

รายการ ประเมิน

4
(ดีมาก)

คะแนน
3
2
(ดี)
(พอใช้ )

1
(ปรับปรุง)

1. การเตรี ยมการสื; อสารสุ ขภาพของ
นักศึกษา
2. การนําเสนอ/สื; อสารสุ ขภาพของนักศึกษา
3. การประเมินผลการสื; อสารของนักศึกษา
4. ความเหมาะสมของสื; อที;ใช้สื;อสารสุ ขภาพ
5. ความร่ วมมือในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน___________________________ (ลงชื อ)
(_____________________________________)
ลงวันทีประเมิน _____/ _____/______
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1. เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินการเล่ าเรื องหน้ าชั,นเรียน
คําอธิบายคุณภาพ
รายการ
ประเมิน
ดีมาก( [ )
ดี ( o )
พอใช้ ( p )
1. การ
เตรี ยมการ
สื; อสารสุขภาพ
ของนักศึกษา
2. การนําเสนอ/
สื; อสารสุขภาพ
ของนักศึกษา

3. ความ
เหมาะสมของ
สื; อที;ใช้สื;อสาร
สุขภาพ

มี ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ก่ อ น
ล่ ว งหน้า ความพร้ อมใน
ก า ร จั ด ทํ า สื; อ แ ล ะ
เตรี ยมการนํา เสนอได้ ดี
มาก
มี ก ารนํ า เ สนอมี ความ
ชั ด เจน ครบถ้ ว น ตรง
ประเด็น น่ าสนใจ ดึ งดู ด
ผูเ้ ข้าร่ วม และมี ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์ ในระดั บ ดี
มาก
สื; อที; ใ ช้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ที;ต1 งั ไว้แ ละ
สามารถสื; อ สารสุ ข ภาพ
กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีมาก

4. การ
ประเมินผลการ
สื; อสารของ
นักศึกษา

การประเมิ น ผลมี ค วาม
ชัด เจน สามารถนําไปใช้
วั ด ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมในระดับดีมาก

5. ความร่ วมมือ
ในการทํางาน

นักศึกษาให้ความร่ วมมื อ
ในทุกขั1นตอนเป็ นอย่างดี
มีการแบ่งหน้าที;ชัดเจน มี
การกระจายงานตาม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ มี ก า ร
ทํางานเป็ นทีมในระดับดี
มาก

มีการเตรี ยมตัวก่อน
ล่วงหน้า ความพร้อมในการ
จัดทําสื; อและเตรี ยมการ
นําเสนอได้ดีปานกลาง

มีการนําเสนอมีความชัดเจน
ค รบ ถ้ ว น ตร งป ระ เ ด็ น
น่ า สนใจ ดึ ง ดู ด ผู้เ ข้า ร่ วม
และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ในระดับปานกลาง
สื; อ ที; ใ ช้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที; ต1 ัง ไว้แ ละ
สามารถสื; อสารสุ ข ภาพกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ใ นระดับ
ปานกลาง
การประ เ มิ นผล มี ค วาม
ชัด เจน สามารถนํา ไปใช้
วั ด ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมในระดั บ ปาน
กลาง
นักศึกษาให้ความร่ วมมือใน
ทุ ก ขั1 นตอนเป็ นอย่ า งดี มี
การแบ่งหน้าที;ชดั เจน มีการ
กระจายงานตาม
ความสามารถ มีการทํางาน
เป็ นทีมในระดับปานกลาง

มี ก ารเตรี ยมตั ว ก่ อ น
ล่ ว งหน้ า ความพร้ อ ม
ในการจัด ทํา สื; อและ
เตรี ยมการนําเสนอได้ดี
เพียงเล็กน้อย
มี ก ารนํา เสนอมี ค วาม
ชัด เจน ครบถ้ว น ตรง
ป ร ะ เ ด็ น น่ า ส น ใ จ
ดึ ง ดู ด ผู้เ ข้า ร่ ว ม และมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เพียงเล็กน้อย
สื; อ ที; ใ ช้ ส อดคล้อ งกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที; ต1 ั งไว้
และสามารถสื; อสาร
สุ ข ภ า พ กั บ
กลุ่ มเป้ าหมายได้เ พี ย ง
เล็กน้อย
การประเมินผลมีความ
ชั ด เ จ น ส า ม า ร ถ
นํ า ไ ป ใ ช้ วั ด ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู้ ข อ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายได้อย่า ง
เหมาะสมเพียงเล็กน้อย
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ค ว า ม
ร่ ว มมื อ ในทุ ก ขั1น ตอน
เป็ นอย่า งดี มี ก ารแบ่ ง
หน้ า ที; ชั ด เจน มี ก าร
กระจายงานตาม
ความสามารถ มี ก าร
ทํ า งานเป็ นที ม เพี ย ง
เล็กน้อย

ปรับปรุง ( q )
ขาดก ารเตรี ยมตัว ก่ อ น
ล่ วงหน้า ความพร้ อมใน
ก า ร จั ด ทํ า สื; อ แ ล ะ
เตรี ยมการนํ า เสนอที; ดี
ควรปรับปรุ ง
ขาดการนํา เสนอมี ค วาม
ชั ด เจน ครบถ้ ว น ตรง
ประเด็น น่ าสนใจ ดึ งดู ด
ผูเ้ ข้าร่ วม และมีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ควรปรับปรุ ง
สื; อที; ใ ช้ไม่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที;ต1 งั ไว้ และ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ สื; อ ส า ร
สุ ขภาพกับกลุ่ มเป้ าหมาย
ได้
ขาดการประเมิ น ผล มี
ความชัดเจน ไม่สามารถ
นําไปใช้วดั ผลการเรี ยนรู้
ของกลุ่ มเป้ าหมายได้
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร
ปรับปรุ ง
นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม
ร่ วมมือในทุกขั1นตอนขาด
การแบ่งหน้าที;ชดั เจน ไม่
มี ก ารกระจายงานตาม
ความสามารถ ขาดการ
ทํางานเป็ นทีม
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2. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
fŒ - a}
fc - f‰
• - fa
e-Ž

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือสร้ างเสริมความรอบรู้ ทางสุ ขภาวะ
สํ าหรับนักศึกษาแกนนํา
1. แบบประเมินความคิดเห็นที;มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน1 ี แบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ตอนได้แก่ ด้านเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านวิทยากร ด้านการวัดและประเมินผล
2. เกณฑ์การพิจารณา มีรายละเอียดดังนี1
ระดับ 1 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับน้อยที;สุด
ระดับ 2 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับมากที;สุด
โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

คําชี,แจง

ข้ อ

รายการประเมิน

ตอนที 1 ด้ านการจัดการเรียนรู้
1
การดําเนินการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้ ให้
นักศึกษาอยากเรี ยนรู ้
2
เนื1อหาเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนนําไปใช้ได้ในชีวติ จริ งแก่
ตนเองและชุมชน
3
วิทยากรเปิ ดโอกาสให้คน้ คว้าข้อมูลอย่างเต็มที;
4
มีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ ลงมือแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
เป็ นระบบ
5
มีการเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้กบั
เพื;อนได้อย่างเต็มที;
6
รู ้จกั การฝึ กให้รู้จกั การประเมินข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
7
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความคาดหวังและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน

1
น้ อย
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

5
มาก
ทีสุ ด
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ข้ อ

รายการประเมิน

1
น้ อย
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

5
มาก
ทีสุ ด

ตอนที 2 ด้ านสื อและแหล่ งเรียนรู้
1
สื; อที;ใช้ในแต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้ ให้เกิด
ความอยากรู ้อยากเรี ยน
2
สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ที;ใช้ทาํ ให้นกั ศึกษามีทางเลือกเกี;ยวกับ
สุขภาพที;หลากหลาย
3
สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ที;ใช้มีประโยชน์สาํ หรับผูเ้ รี ยน
4
สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ที;ใช้เพียงพอให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้า
5
การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้พฒั นาสื; อของตนเอง ไป
เผยแพร่ ต่อในชุมชน
ตอนที 3 ด้ านวิทยากร
1
วิทยากรอธิบายและตอบคําถามได้เข้าใจง่าย
2
วิทยากรให้ความรู ้ได้ตรงตามที;นกั ศึกษาต้องการ
3
วิทยากรสร้างบรรยากาศที;ดีในการเรี ยนรู ้ มีความเป็ นกลาง
ไม่ตดั สิ น นํากิจกรรมได้สนุกสนาน
ตอนที 4 การวัดผลและประเมินผล
1
ความพึงพอใจต่อแบบสอบถามก่อนและหลังเรี ยน
2
ความพึงพอใจต่อการเก็บคะแนนจากการทําผลงานจริ ง
3
ความพึงพอใจต่อการสะท้อนความเห็นในสมุดกระจก
สะท้อนความคิด
4
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการถอดบทเรี ยนหลังเผยแพร่
ผลงานการทําสื; อของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะเพิ;มเติม _________________________________________________________________
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แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับวิทยากร
คําชี,แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจที;มีต่อการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับวิทยากรนี1
จัดทําขึ1นภายหลังจากการนําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื;อสร้างเสริ มความรอบรู ้ทาง
สุ ขภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติน1 ีไปทดลองใช้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ตอนได้แก่
ด้านเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล
2. เกณฑ์การพิจารณา มีรายละเอียดดังนี1
ระดับ 1 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับน้อยที;สุด
ระดับ 2 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ผูต้ อบมีความพึงพอใจในระดับมากที;สุด
โปรดทําเครื; องหมาย ลงในช่องที;ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ข้ อ

รายการประเมิน

ตอนที 1 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1
การใช้วธิ ีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที;หลากหลาย
2
การจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมแก่ช่วงวัยของผูเ้ รี ยน
3
การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสภาพจริ งหรื อชีวติ จริ งของ
ผูเ้ รี ยน
4
การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม
5
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ/เห็นประโยชน์ก่อน
เข้าสู่บทเรี ยน
6
การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสร้างทางเลือกที;หลากหลายในการเข้าถึง
ข้อมูล บริ การทางสุขภาพและข้อมูลอื;นๆ ที;ตอ้ งการได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง
7
การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะพื1นฐานในการรับรู ้และทํา
ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพที;เกี;ยวกับตนเองและชุมชนได้

1
น้ อย
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
น้ อย ปาน มาก
กลาง

5
มาก
ทีสุ ด

416

ข้ อ
8

รายการประเมิน

การสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดและลง
มือแก้ไขปั ญหาสุขภาพได้อย่างเป็ นระบบ
9
การเปิ ดโอกาสและนําเสนอทางเลือกให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคว้า
ข้อมูลได้อย่างเต็มที;
10 เกิดการแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยน
11 การสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาเกิดการประเมิน
ข้อมูลที;จะนํามาใช้ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
12 การสร้างประสบการณ์สามารถตัดสิ นใจได้เหมาะสมกับ
ตนเอง
13 การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้ทางสุขภาพ
ให้แก่ผอู ้ ื;นได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ภายใต้ ข้อจํากัดของ
ตนเอง
14 การฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอทางเลือกด้านสุขภาพให้กบั
ชุมชน
15 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที;เอื1อต่อการเรี ยนรู ้
ตอนที 2 สื อและแหล่ งเรียนรู้
1
การสร้างทางเลือกให้นกั ศึกษารู ้จกั แหล่งเรี ยนรู ้และบริ การ
สุขภาพที;หลากหลายสามารถเข้าถึงได้จริ ง
2
สื; อที;ใช้ในกิจกรรมมีความน่าสนใจ เป็ นปัจจุบนั ถูกต้อง
เข้าใจง่าย
3
สื; อที;ใช้มีความเหมาะสมแก่ช่วงวัย ระดับชั1น ความรู ้ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4
การประยุกต์ใช้สื;อและเทคโนโลยีอย่างหลายในการค้นคว้า
ข้อมูล
5
สื; อและแหล่งเรี ยนรู ้ที;ใช้หาง่ายไม่ยงุ่ ยากต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
ตอนที 3 การวัดและประเมินผล
1
วิธีวดั ผลและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม

1
น้ อย
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
น้ อย ปาน มาก
กลาง

5
มาก
ทีสุ ด
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ข้ อ
2
3
4
5
6

1
น้ อย
ทีสุ ด

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
น้ อย ปาน มาก
กลาง

5
มาก
ทีสุ ด

วิธีวดั ผลและประเมินผลมีความหลากหลาย
การวัดผลและประเมินผลมีความยุติธรรม
การวัดผลและประเมินผลเหมาะสมกับช่วงวัย ระดับชั1น
ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับสภาพจริ งของ
ผูเ้ รี ยน
การวัดผลและประเมินผลเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม

ข้อเสนอแนะเพิ;มเติม_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ขอแสดงความขอบคุณท่านที;ให้ความร่ วมมือ
ดนชิดา วาทินพุฒิพร (ผูว้ จิ ยั )

ภาคผนวก ง
ประมวลภาพการวิจัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

419
การซักซอมทําความเขาใจนักศึกษาแรงงานขามชาติชวยเก็บขอมูลเป!นภาษาไต (ภาษาไทใหญ)

สังเกตการณ+และสัมภาษณ+นักศึกษาแกนนําแรงงานขามชาติ

มีศักยภาพ เรียนดี กิจกรรมเดน มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนเปนอยางดี

420

กรณีศึกษา: ลงพื้นที่เรียนรูวิถีชีวิตนักศึกษาแรงงานขามชาติ

การเก็บขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน

421
การสัมภาษณ+ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงาน

มูลนิธิแมพ เชียงใหม และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร

ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียระหวางออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อสรางเสริมความรอบรูทางสุขภาวะใหแกแรงงานขามชาติ

424
การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 5 การสื่อสารองค+ความรูทางสุขภาพ

(กิจรรมในชั้นเรียน วางแผนและนําเสนอแผนการสื่อสารสุขภาพ)

422
การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 1 การเขาถึงองค+ความรูทางสุขภาพ

การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 2 การทําความเขาใจองค+ความรูทางสุขภาพ

423
การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 3 การประเมินองค+ความรูทางสุขภาพ

การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 4 การประยุกต+ใชองค+ความรูทางสุขภาพ

ภาคผนวก จ
ตัวอย่ างโครงงานการสื อสารเพือสุ ขภาพของนักศึกษาแกนนําแรงงานข้ ามชาติ

426

กลุมHot and Spicy
ชื่อโครงงานลางมือถูก ลางโรคได
หลักการ
โครงงานเรื่องนี้จัดทําเพื่อให&ทราบวา โรคติดตอสามารถเกิดขึ้นได&โดยที่เราไมรู&ตัว จากการจับต&อง
สิ่งของตางๆ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เชน หวัด วัณโรค ไข&หวัดใหญ โรคหัด โดยติดตอผานการหายใจ
เอา เชื้อโรคเข&าไป และติดตอได& จากการที่มือสัมผั สกับ สิ่งของ เครื่ องใช& หรือสิ่ งคัดหลั่งของผู&ป:ว ย (น้ํามู ก
น้ําลาย เสมหะ เลือด)โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร เชน อุจจาระรวง อหิวาตกโรค อาหารเป=นพิษ โรคตับ
อักเสบชนิดเอ โรคพยาธิช นิดตางๆ การติดตอเกิดจากการที่มือปนเป@Aอนเชื้ อเหลานั้น แล& วหยิ บจั บอาหาร
รับประทานโรคติดตอจากการสัมผัสได&โดยตรง เชน โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เริม การ
ติดตอ เกิดจากมือไปสัมผัสแผล ฝC หนอง โดยตรง แล&วมาสัมผัสกับสวนตางๆ ของรางกายโรคติดตอที่รุนแรง
เชน โรคไข&หวัดมรณะ (SARS) โรคไข&หวัดนก การติดตอเกิดจากการรับ เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ หรือมือ
ไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งตางๆ (น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ เลือด) จากสัตวFปCกที่ป:วยเป=นโรคไข&หวัดนก ซึ่งเราเป=นกัน
ได&งายในชุมชน
จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาการล&างมืออยางถูกวิธีเป=นเวลา 15 วินาที สามารถลด
เชื้อโรคได&ถึง 90% กลุมของเราได&จัดทําแผนเพื่อดําเนินงานคือทําให&เขาเข&าใจในการเผยแพร พูดคุย รวมถึง
ประชาสัมพันธFให&คนในชุมชนเข&าใจถึงการปOองกันโรคด& วยการล&างมืออยางถูกวิ ธี 7 ขั้ นตอน และเตื อนให&
กลุมเปOาหมายล&างมือบอยๆ เมื่อเกิดโรคระบาดเพื่อหางไกลจากโรค
วัตถุประสงค สาธิตวิธีการล&างมือที่ถูกวิธี เพื่อให&คนในชุมชนหางไกลจากโรคติดตอ
กลุมเปาหมาย สื่อสาร เพื่อน ญาติพี่น&อง คนในครอบครัว เพื่อนบ&าน
วันเวลาที่สื่อสาร ระหวางวันที่ 1-7 สิงหาคม 2559 ในชวงวันหยุดและหลังเลิกงาน
สถานที่ ที่บ&านในชุมชน
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รูปแบบที่สื่อสาร พูดคุยเรื่องประโยชนFของการล&างมือ บอกวิธีการล&างมือที่ทําให&ลดเชื้อโรคได& จูงใจ
กลุมเปOาหมายด&วยการรวมร&องเพลงไทใหญสั้นๆ ระหวางล&างมือ และสาธิตกลุมเปOาหมายทําทาล&างมือ และ
ทดลองล&างมือจริง
ขั้นตอนการเตรียมการสื่อสาร
1. หาข&อมูลเรื่องประโยชนFของการล&างมือ เรื่องการล&างมือถูกวิธีจากแหลงที่ไว&ใจได& ทดลองล&างกันเอง
ให&ครูตรวจดูวาถูกหรือไม
2. แหลงข&อมูลที่ใช& เวTปไชตFhttp://www.bangkokhealth.com/health/articleค&นหาเพลงไทใหญที่
ทุกคนในกลุมร&องได&หรือมีการสอนในโรงเรียนไทใหญ มีเนื้อหาสั้น จดจํางาย หรือใช&วิธีการนับเลขกับ
กลุมคนที่ไมรู&จักเพลงเหลานี้
3. นัดหมายกับกลุมเปOาหมาย วาจะวางเมื่อไหร
4. ลงมือทํา แล&วพูดคุยวาหลังล&างมือแล&วเป=นอยางไร
ผลการดําเนินงาน
กลุมของเราไปเผยแพร 10 คนให&ความรวมมือดีทุกคนคนในครอบครัวและชุมชนสนใจดีมาก เพราะ
พวกเขาไมรู&วาการล&างมือมันมีหลักการแบบนี้ แตก็มีบางคนที่เคยเข&าใจวาเราล&างมือเมื่อตอนมือเป@Aอนเทานั้น
แตควรล&างมือกอนการเตรียมและปรุงอาหารกอนรับประทานอาหารหลังการขับถายกอนและหลังสัมผัสผู&ป:วย
ทําให&พวกเขาได&ความรู&ใหม
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กลุมเปOาหมายบอกวาความรู&ของพวกเราสามารถเอาไปใช&ได&จริง เป=นเรื่องงายๆ ใกล&ตัว และจะนําไป
ปฏิบัติตามเพื่อให&เกิดประโยชนFตอตัวเขาเองและคนรอบข&างด&วย แตบางคนก็มองวายุงยากและนานเกินไป แต
เราก็ชี้แจงวามันเป=นประโยชนFอยางไรและเขาอาจใช&เวลาน&อยลงเมื่อทําเป=นประจํา
สิ่งที่พวกเราอยากปรับปรุงได&แก เนื้อหาที่กระชับขึ้นและศึกษาหาความรู&เกี่ยวกับประโยชนFของการ
ล&างมือมากกวานี้ อยากประชาสัมพันธFและหาแนวทางดึงดูดความสนใจของคนมากขึ้น
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ชื อกลุ่ม Baby Cute
ชื อโครงงาน
หลักการ

ออกกําลังกายห่างไกลโรค

คนส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชนใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ ไ ปกับ การทํา งาน คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ท าํ งาน
ก่อสร้างกับพ่อหลวง และออกไปรับจ้างข้างนอก เมื+อพวกเขามีเวลาว่างจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการนอน
ดื+มเหล้า ฟั งเพลง ดูทีวีและพักผ่อนอยู่กบั ครอบครัว กลุ่มพวกเราเห็นว่าคนกลุ่มนี2 ตอ้ งทํางานหนัก แต่การ
ออกกําลังกายก็ยงั เป็ นสิ+ งจําเป็ น จากที+คน้ คว้าพบว่าการออกกําลังกายในกลุ่มคนงานที+ทาํ งานหนักสามารถ
ช่ วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื2 อ ลดอาการปวดเมื+อย เคล็ดขัดยอกต่างๆ ได้ ถ้าทําอย่างถูกวิธี และมีกลุ่ ม
อื+นๆ ในชุนที+สามารถออกกําลังกายเพื+อเพิ+มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกาย สร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันโรคได้
กลุ่มเราเลยอยากให้คนในชุมชนที+ไม่เคยออกกําลังกายหันมาออกกําลังกายกันมากขึ2น
วัตถุประสงค์
ชักชวนให้คนในชุ มชนที+ไ ม่เคยออกกกําลังกายหันมาออกกําลังกาย เพื+อให้ร่างกายแข็งแรง ลด
อาการบาดเจ็บ ลดอาการปวดเมื+อย และมีภูมิคุม้ กันโรค
กลุ่มเป้ าหมาย
คนหลายๆ วัยที+ไม่ได้ออกกําลังกาย 15 คน
วันและเวลา
ทุกเย็นและช่วงที+มีวนั หยุดหรื อหลังเลิกงาน เป็ นเวลา 3 สัปดาห์
สถานที
บ้านของตนเองหรื อสวนสาธารณใกล้บา้ น
ขั2นตอนการดําเนินงาน
ขั2นเตรียม
1. ค้นคว้าข้อมูลเกี+ยวกับประโยชน์ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายที+เหมาะสมกับวัยและกลุ่ม
คนทํางาน หลักการออกกําลังกายและการยืดเหยียดร่ างกายที+ถูกต้อง จากอินเตอร์ เน็ตและหาข้อมูล
จากชุมชน
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2. ศึกษาข้อมูลที+หามาและเลือกให้เหมาะกับคนในชุมชน เช่น คนแก่หรื อคนมีอายุหรื อวัยกลางคนใช้
การแกว่งแขน ยืดเหยียดร่ างกาย เพื+อคลายความเครี ยด กลุ่มคนทํางานใช้การยืดเหยียดร่ างกาย และ
การเดินเร็ วเพื+อเพิ+มกล้ามเนื2อขา
3. ช่วยกันหากลุ่มป้าหมายในชุมชน ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย ส่ วนใหญ่เป็ นคนในครอบครัวของเรา
ขั2นเผยแพร่
1. แต่ละคนในกลุ่มจะพูดชักชวนเพื+อนบ้านและคนในครอบครัวว่ามาออกกําลังกายมันดียงั ไง
2. ในกลุ่มพาคนที+ชกั ชวนไปออกกําลังกายง่ายๆ ที+บา้ นหรื อที+ที+สะดวกสัปดาห์ละ 2-3 วัน หรื อแล้วแต่
เวลาว่าง
ขั2นประเมิน
1. สอบถามกลุ่มเป้าหมายว่าผลของการออกกําลังกายเป็ นยังไง
ผลการดําเนินงาน
1. แต่ละคนไปเผยแพร่ ตามขั2นตอนที+ได้เตรี ยมไว้ ตามภาพ กลุ่มได้ใช้การแกว่งแขน การยืดเหยียดร่ างกาย
หรื อการออกกํา ลัง กายง่ า ยๆ เพื+อลดอาการปวดเมื+ อย และสร้ า งภู มิ คุ้ม กันให้เกิ ดความแข็ง แรง และ
เหมาะสมกับแต่ละวัย เผยแพร่ กบั กลุ่มเป้ าหมายที+ไม่เคยออกกกําลังกาย สัปดาห์ละ 3 ครั2ง บางคนก็ทาํ
ทุกวัน ที+บา้ น ในชุมชนและสวนสาธารณะใกล้บา้ น
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2. การตอบรับที+ดีเพราะไม่เห็นคนกลุ่มไหนปฏิเสธการสื+ อสารที+พวกเราได้นาํ เสนอจึงทําให้การ
เข้าถึงง่ายขึ2น โดกลุ่มเป้ าหมายต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า สิ+ งที+พวกเราต้องการจะสื+ อสารนั2นมี
ประโยชน์ เพราะบางคนก็ยงั ไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย ก็ได้รู้จากพวกเรา
โดยกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะใช้เวลาว่างออกกําลังกายให้มากขึ2น การได้ลุกมาออกกําลังกาย
ยังช่วยให้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยดได้ สุ ขภาพดีข2 ึน นอนหลับสบายยิง+ ขึ2น
3. สิ+ งที+อยากปรับปรุ งครั2งต่อไป คือ ชวนคนมาออกกําลังกายมากขึ2นกว่าเดิม อยากให้มีกิจกรรมที+
มีคนมาออกกําลังกายกันได้คุยกัน ปรับปรุ งเวลานัดหมายทําโครงงานเนื+องจากแต่ละคนทํางาน
นัดหมายยาก
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