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การวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงค  ์คือ 1) เพื่อการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 2) เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ และ 
3) เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม  ในการ
ส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ โดยการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 3 ระยะ ดงันี ้ระยะที่ 1 พฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรมฯ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ จากการสังเคราะหเ์อกสารและส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของผูสู้งอายุ  ระยะที่ 3 
ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมฯ เครื่องที่ใชก้ารวิจัย 1) แบบประเมินรูปแบบการฝึกอบรมฯ 2) แบบประเมินหลกัสูตรส่งเสริม
ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุ 3) แบบทดสอบความรูส้ารสนเทศดา้นสขุภาพ 4) แบบประเมินทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพ สถิติที่ใชก้ารวิจยั คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผลการวิจัย 
พบว่า 1.) รูปแบบฝึกอบรมประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1. การปฏิสมัพันธข์องกลุ่มคนระหว่างวยั 2. กระบวนการเรียนรูข้อง
ผูส้งูอายุ 3. การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกัน 4. การสรุปความคิด และขัน้ตอนการฝึกอบรม 4  ขัน้ คือ 1. ขัน้กระตุน้
การเรียนรู ้2. ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์3. ขัน้สรา้งการมีส่วนรว่ม 4. ขัน้ตกผลึกทางความคิด ผลการประเมินรูปแบบหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 2.) หลกัสูตรมีเนือ้หาเป็น 3 หน่วยการอบรม  ดงันี ้หน่วยที่ 1 การเขา้ถึง
ขอ้มูลดา้นสุขภาพ หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มูลดา้นสุขภาพ  และ หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มูล
ดา้นสุขภาพที่ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ผลการประเมินหลักสูตร มีความเหมาะสมเฉลี่ย 4.56  ดัชนีประสิทธิผลของหน่วยการอบรม
มากกว่าเท่ากับรอ้ยละ 60 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 61.33, 66.67 และ 66.66 ตามล าดับ 3.) ผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ กับ
กลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุ โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างหลงัไดร้บัการอบรม
ตามรูปแบบสงูขึน้กว่าก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .001 และผลการติดตามทกัษะจากการสมัภาษณก์ลุ่ม
ตวัอย่างหลังจากอบรม พบว่า ผูสู้งอายุที่ผ่านการอบรมมีทักษะสารสนเทศในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพ  สามารถคน้หาขอ้มูล
ดา้นสุขภาพที่ตอ้งการได ้จัดเก็บสารสนเทศดา้นสุขภาพชั่วคราว สามารถใชเ้ลือกเครื่องมือในการคน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพได้ ดา้น
ทักษะสารสนเทศในการเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของขอ้มูลด้านสุขภาพ  พบว่า ผูสู้งอายุสามารถการประเมินความ
น่าเชื่อถือและความถกูตอ้งของขอ้มูล ดา้นทกัษะการการสื่อสารขอ้มูลดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย พบว่ามีการตระหนัก
ถึงผลกระทบของสารสนเทศที่สรา้งขึน้ และตระหนักถึงผลกระทบเผยแพร่ของขอ้มูล  และสื่อสารบนพืน้ฐานของจริยธรรม โดยใช้
ช่องทางและเครื่องมือที่เหมาะสม 
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The research objectives were  (1) to develop a training model based on intergenerational and 

participation learning to enhance health information literacy for the elderly; (2) to develop a training program based on 
intergenerational learning and participation learning to enhance health information literacy for the elderly; (3) to study 
the results of a training model based on intergenerational and participation learning to enhance health information 
literacy for the elderly. The research methodology consisted of three phases: (1) to develop a training model with 
synthetic data from the hard copies and related research; (2) to develop a training program for health information 
literacy among the elderly using synthetic data and exploring training needs; (3) to study the results of training 
programs. The instruments in this research were: (1) training assessments; (2) training program assessments of health 
information literacy for the elderly; (3) placement test of health information literacy knowledge; and (4) skills 
assessment in health information literacy. The data analysis was percentage, mean (x), and standard deviation using 
Statistical Program for Social Sciences (SPSS). The research findings revealed that the training model was composed 
of (1) intergenerational communication interaction; (2) andragogy; (3) equality learning; (4) summarizing, and four 
training stages: (1) stimulation; (2) sharing; (3) collaboration; and (4) crystallization. The results of the Item-Objective 
Congruence (IOC) were 0.67-1.00, and the content of three training program consisted of three units; Unit 1. Access 
to health information, Unit 2. Understanding and reliability of health information, and Unit 3. Communication of 
information correction and reliability. It had a mean value of 4.56 and an Effectiveness Index (E.I.) of Training Model 
were 61.33%, 66.67%, and 66.66%; (3) to study the results of a training model based on intergenerational learning 
and participation learning to enhance health information literacy for the elderly following the purposive sampling of 
thirty participants which revealed that the elderly had overall posttest scores, higher than the pretest at a 0.01 level of 
statistical significance and the interview results with the elderly after the training program found that 3.1 the elderly 
were able to access health information, search for health information, storage of temporary health information, and 
information searching tools, 3.2 understanding and reliability found that the elderly were able to evaluate information 
correction and reliability; and 3.3 the elderly were able to realize the impact of creating and releasing information, and 
communication based on ethics by using the appropriate channel and tools. 

 
Keyword : Elderly, Health Information Literacy, Training Model, Intergeneration Learning 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมา 
ผูส้งูอายุมีอตัราเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2548 คือ มีสดัส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึน้

ไป สงูถึงรอ้ยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่ "สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์" 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ซึ่งการก้าวเขา้สู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวัย
แรงงานอาจตอ้งรบัภาระเพิ่มมากขึน้ในการดแูลประชากรสงูอายุ จากสถานการณด์งักล่าวท าใหผู้ ้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้    และในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดม้ีการก าหนดทิศทาง
นโยบายประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี
วิสยัทัศนท์ี่ชดัเจนในการพัฒนาคณุภาพประชากรในสงัคมสงูวยัไวว้่า “ประชากรไทยทุกคนเกิด
มามีคณุภาพ ไดร้บัการพฒันาทุกช่วงวยัใหส้ามารถเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ มีหลักประกันที่มั่นคงพรอ้มเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีการจัดสวัสดิการอย่างยั่งยืนโดย
ครอบครวัและชุมชนมีส่วนร่วม” และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และมีการ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการก าหนดนโยบายและแผนในการรองรบัสงัคมสงูวยัไวอ้ย่างชัดเจน 
แต่ในสงัคมยุคปัจจุบันผู้สูงอายุยังไม่ไดร้บับทบาทในกิจกรรมมากนัก เนื่องจากสงัคมใหคุ้ณค่า
ความส าคญัในเชิงเศรษฐกิจ รวมทัง้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของผูค้น
มากขึน้ ความรูข้องคนรุ่นก่อนไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเทคโนโลยี ท าใหก้ารเรียนรูร้ะหว่างรุ่นต่อรุ่น
เลือนหายไป จึงมีการพยายามปรบัมุมมองและทัศนคติท่่ีดีต่อผูสู้งอายุ ช่วยกันส่งเสริมบทบาท
ผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ผู ้สูงอายุพัฒนาตนเองให้สามารถปรบัตัวตามเทคโนโลยีและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

การปรบัตวัเขา้สูบ่ทบาทผูส้งูอายเุป็นเรื่องยาก สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ เพราะการที่เปลี่ยนเขา้สู่
กลุ่มผูสู้งอายุนัน้ ขาดกลุ่มสนับสนุน เด็กไดร้บัการสอนใหเ้รียนรูถ้ึงบทบาทวยัรุ่น และวัยรุ่นไดร้บั
การฝึกฝน วิธีที่จะเป็นผูใ้หญ่ แต่มีผูใ้หญ่ไม่ก่ีคนเท่านั้น ที่ไดร้บัการฝึกฝนที่จะเป็นผูสู้งอายุ คน
สมัยใหม่ยังเห็นว่า ค่านิยมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี เป็นเรื่องลา้สมยั ความผูกพันระหว่างพี่
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นอ้ง เครือญาติ การกตัญญูกตเวที จะตอ้งมีขอบเขตจ ากัด จึงเกิดลกัษณะวฒันธรรมสมัยใหม่ ที่
ต่างคนต่างช่วยตนเอง ตัวใครตัวมัน ผูท้ี่จะอยู่ในสงัคมสมัยใหม่ได ้จะตอ้งมีความสามารถแบบ
พหสูตูร รอบรูท้กุเรื่อง และที่ส  าคญัตอ้งพึ่งตนเองได ้ดว้ยเหตนุีผู้ส้งูอายทุี่จะอยู่ในสงัคมไทยอีก 10-
20 ปีขา้งหนา้จะตอ้งเป็นผูสู้งอายุ ที่มีความพรอ้มทัง้ร่างกาย จิตใจ ความรู ้ความสามารถ กล่าว
โดยรวมหมายถึงว่า ผูส้งูอายจุะตอ้งมีศกัยภาพในชมุชนที่เขม้แข็ง (เรวดี จนัทเปรมจิตต.์ 2557) 

ผูสู้งอายุเป็นบุคคลที่เพียบพรอ้มไปด้วยความรู ้และประสบการณ์ เป็นผูถ้ึงพรอ้มทั้ง
คณุวฒุิ และวยัวุฒิ เป็นทรพัยากรบุคคลที่มีคณุค่า แมผู้สู้งอายุจะเขา้สู่วนัที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อม
ถอยแลว้ ผูสู้งอายุนัน้ มิตอ้งการเพียงแต่จะเป็นฝ่ายรบั จากบุตรหลานหรือจากสงัคมเท่านัน้ อนัที่
จริงผูส้งูอายุพยายามที่จะช่วยตนเองมากที่สุด เท่าที่ท่านจะท าได ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ รายได ้
ความเป็นอยู่  การนิยามการเป็นผูส้งูอายุที่มีศกัยภาพ (active aging) จะตอ้งมีสขุภาพดี สามารถ
ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน มีจิตใจแจ่มใส มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ อาศัยอยู่สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวหรือชุมชน 
(Phelan E.A., Anderson, L.A., LaCroix, A.Z. and Larson, E.B. .  2 0 0 4 )  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
การศึกษาตลอดชีวิต ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สูงอายุในชุมชน  ซึ่งเป็นมาตรการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองคก์ารภาครฐัและเอกชนในการท างานเพื่อผูสู้งอายุ และเหตุผลที่
ผูสู้งอายุตอ้งการเรียนรู ้คือ ตอ้งการมีสุขภาพที่ดี ตอ้งการด ารงชีวิตไดด้ว้ยโดยตนเอง สามารถได้
เป็นในสิ่งที่ตนเองมีศกัยภาพที่จะเป็นได ้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ตอ้งการความ
บันเทิงและสันทนาการ ตอ้งการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตอ้งการ
พัฒนาสติปัญหาเพื่อลดการสูญเสียความจ า สามารถจัดการกับปัญหาและรบัผิดชอบต่อตนเอง 
และเพื่อตอบแทนสังคม (สุธีรา บัวทอง;สุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์; และศิริณา จิตต์จรัส.  2558 ; 
พุทธชาติ แผนสมบุญ.  2560; นภสร นีละไพจิตร;นรินทรา จันทศร; และกมลรตัน ์หนูสวี.  2560; 
ทนงศักดิ์ ย่ิงรตันสุข;สุวิชัย โกศัยยะวัฒน;์ และพูลพงษ์ สุขสว่าง.  2559)   โดยปัจจัยที่ส่งผลการ
เรียนรูข้องผู้สูงอายุ ได้แก่ การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการเรียนรู ้ความรูแ้ละ
ประสบการณ ์แรงจงูใจและความเชื่อมั่น การมีสขุภาพกายที่ดี ระดบัการศกึษา มีสภาวะการเรียนรู้
ที่เหมาะสม ความสมัพนัธร์ะหว่างการเรียนรู ้ทกัษะและความสามารถในการเรียนรู ้(สธีุรา บวัทอง 
และคณะ.  2558; กิตติวงค ์ส าสวด.  2560)  

การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุใหม้ีสมรรถนะในโลกยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ตอ้งใชค้วามรูเ้ป็น
ฐาน (Knowledge-based economy) การพฒันาความรู ้ ความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยี
เพื่อแสวงหาความรูม้ีความส าคัญอย่างยิ่ง (สุชิน เพ็ชรรกัษ์.  2544) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อสงัคมการเรียนรู้ ท าใหก้ารเรียนรูส้ามารถเกิดขึน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานที่และทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการ จึงจ าเป็นที่
ผูส้งูอายุตอ้งมีความสามารถหรือมีสมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรูอ้ย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร ์ ทัง้ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครื่องมือสื่อสาร
เพื่อการรบัส่งสารสนเทศ ให้สามารถจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (กิดานันท ์มลิทอง.  2548) ซึ่งไดม้ีการพิสูจนก์ันแลว้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผูส้งูอายุในการเรื่องต่าง ๆ แต่กลบัยงั
ไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้สูงอายุ (Antonio González María 
Paz Ramírez, Vicente Viadel.  2015) 

การใชส้ื่อปัจจุบนัของผูส้งูอายุมียงัพบกบัปัญหาและอปุสรรคในการเรียนรู ้ที่ ผูส้งูอายุยงั
ขาดทักษะและประสบการณ์ในการใชง้าน ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการใชง้านได้
ดว้ยตัวเอง ขาดความเขา้ใจในเรื่องของระบบขัน้ตอนการสืบคน้ การเลือกขอ้มูลที่น่าเชื่อถือและ
ถกูตอ้ง (มนสัสินี บุญมีศรีสง่า และมินตรา สดชื่น. 2560) อีกทัง้ที่ผ่านมาวัยสงูวยัเติบโตมากบัการ
รบัสารทางเดียวอย่างสื่อโทรทัศน ์หนงัสือพิมพ ์หรือวิทยุ แต่ในปัจจุบนัสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏนัน้เปิด
โอกาสในทุกคนสามารถพฒันาเนือ้หาขอ้มูลและเผยแพร่เนือ้หาขอ้มูลเหล่านัน้อย่างอิสระเสรี ท า
ให้ผู ้สูงอายุที่ขาดทักษะ ความรู ้ความเข้าใจ หลงเชื่อข้อมูล และเป็นสาเหตุหนึ่งในการถูก
หลอกลวงและเป็นเครือข่ายในการแพรก่ระจายขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง  

การส่งเสริมการเรียนรูแ้ละมีทักษะสารสนเทศของผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมผูสู้งอายุในการ
แสวงหาและการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อตนเองในการด ารงชีวิตใหม้ีคณุภาพที่ดีขึน้ 
(ดนัย มณฑาทิพยก์ุล;แววตา เตชาทวีวรรณ ; และอัจศราประเสริฐสิน.  2561) ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ไวว้่า “ผูเ้รียนมีสิทธิไดร้บั
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มี
ความรูแ้ละทักษะเพียงพอที่จะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ. 2546, 
พระราชบญัญัติส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2551) และการวิจยัเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตของผูส้งูอายไุทย(อาชญัญา รตันอบุล และคณะ.  2554) พบว่า  
รอ้ยละ 84 ของผูส้งูอายุ มีความตอ้งการการเรียนรูเ้พื่อ สขุภาพของตนเอง และรอ้ยละ 70 ตอ้งการ
รูปแบบการเรียนรูใ้นลกัษณการจัดการอบรมระยะสัน้ โดยรูปแบบการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมที่มี
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ลกัษณะของการบูรณาการแบบสาระบนัเทิงหลากหลายรูปแบบในลกัษณะพหุวัยหรือการเรียนรู้
ระหว่างวัย สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของดนัย วาณิชยานุเคราะห ์(ดนัย วาณิชยานุเคราะห์;ศิ
ริวรรณ อนันตโ์ท; และสนัทัด ทองรินทร.์  2560) ที่กล่าวถึงกระบวนการยอมรบัอินเทอรเ์น็ตเพื่อ
การพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายุว่า การรบัรูท้กัษะความเขา้ใจการใชง้านเทคโนโลยีและทกัษะการ
ใชง้าน ผูส้งูอายุจะรูส้ึกสบายใจในการเรียนรู ้หากไดเ้ริ่มตน้กบัลกูหลานหรือคนใกลช้ิด สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Davis  (Davis F. D. .  1989) พบว่า ปัจจัยการสรา้งความเขา้ใจและทักษะ
การใชง้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการอบรมคือการไดเ้รียนรูจ้ากคนใกลช้ิดถือเป็นส่วน
ส าคญัที่น าไปสู่ทกัษะความเขา้ใจได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Dickinson A. (Dickinson A. 
et al.  2005) ที่กล่าวถึงเหตุผลการเขา้ถึงทักษะสารสนเทศของผูสู้งอายุ คือ การเรียนรูแ้ละการ
สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครวั สอดคลอ้งกับการศึกษาของสมาน ลอยฟ้า (สมาน ลอยฟ้า.  
2554) พบว่า การส่งเสริมสนับสนุน การกระตุ้น การให้ก าลังใจจากคนใกล้ชิดหรือสมาชิกใน
ครอบครวั มีสว่นสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีของผูส้งูอายุ 

การเรียนรูแ้บบพหุวัย (Intergenerational Learning) เป็นแนวทางหนึ่งที่พัฒนาขึน้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตบนฐานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มคนที่มีวัยแตกต่างกัน 
โดยเป็นกระบวนการเปิดพืน้ที่ใหบุ้คคลที่มีวัยแตกต่างกันไดม้ามีปฏิสมัพันธร์่วมกันผ่านกิจกรรม
การเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความรูร้ะหว่างกัน 
และเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประชากรต่างวยัในชมุชน สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Fair 

C. D., & Delaplane, E (Fair C. D., & Delaplane, E. .  2014) Lupou, Dorobanţu, and Fiore 

(Lupou R., Dorobanţu, A., & Fiore, F. .  2010) และ Gall (Gall M. .  2014) ไดข้อ้คน้พบที่กัน
ว่า ในขณะที่ผูส้งูอายจุะไดเ้รียนรูท้กัษะการใชง้านเทคโนโลยีจากเด็กและไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ของตนเองนั้น จะท าใหผู้สู้งอายุ รูส้ึกว่าตนเองยังคงมีคุณค่าต่อผูอ่ื้น สามารถเป็น
ทรพัยากรที่ส  าคญัใหก้บัชุมชนได ้ การเรียนรูแ้บบพหุวยั จะส่งผลใหผู้ส้งูอายุมีศกัยภาพหรือพฤฒิ
พลงั ที่มีองคป์ระกอบ คือ การมีสว่นรว่ม การมีสขุภาพดี และการอยู่ดีมีสขุ  

การเรียนรูแ้บบพหุวยั เป็นการเรียนรูร้่วมกนัของคนทุกวยัในชุมชน โดยเนน้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตของ
ประชาชนทุกคน ทัง้ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
ในลกัษณะความเป็นหุน้ส่วนทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดว้ยความเชื่อในศกัยภาพของ
ความเป็นมนุษย ์ความเชื่อในศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรูข้องชมุชนแห่ง
การเรียนรูเ้ป็นพลวัต เพื่อพัฒนาชุมชนใหม้ีที่โอกาสในการเรียนรูร้่วมกนัและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ของประชาชนโดยรวม   (ระวี สัจจโสภณ. 2559) หลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมทักษะที่จ  าเป็นในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารปัจจุบันให้แก่ผู ้สูงอายุ จะมีส่วนช่วยลดภาวะการพึ่งพาของผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพแข็งแรงได ้สาเหตุของการพึ่งพานีส้่วนหนึ่งมาจากขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุ หรือเรียกว่า ความเหลื่อมล า้ในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร (Digital 
Divide) ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความแตกต่างของความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ 
ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่เป็นประโยชนไ์ดด้ว้ยตนเอง เช่น ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ดา้นการศึกษา 
และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ หลักสูตรการเรียนรูร้่วมกันระหว่างวัยที่ส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สุขภาพจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี ้ได้ ( (Hargittai E. .  2003; Patrício Maria Raquel; และ
Osório António.  2016 ; Meliadou Eleni; และคน อ่ืน  ๆ .  2012 ; Duvall Jason; แล ะZint 
Michaela.  2007; Young T.L., & Janke, M.C.  2013) สอดคล้องกับผลการศึกษาของดนัย 
วาณิชยานุเคราะห ์(ดนัย วาณิชยานุเคราะห;์ศิริวรรณ อนันตโ์ท; และสันทัด ทองรินทร.์  2560) 
พบว่า ความสัมพันธ์ในการกระบวนการยอมรับอินเทอรเ์น็ตกับการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของ
ผูสู้งอายุ ดา้นกายภาพ จิตใจ สังคม การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจะช่วยใหผู้สู้งอายุสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูที่เป็นประโยชน ์สามารถติดตามข่าวสารและสถานการณด์า้นสขุภาพ และผลการศกึษาของ
ธิดารตัน ์สาระพล (ธิดารตัน ์สาระพล.  2561) ถึงความตอ้งการสารสนเทศของผูส้งูอายเุพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตที่อยู่ระดับมากคือดา้นการดูแลสุขภาพในแต่ละโรค เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัตนใหม้ีสขุภาพที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้สอดคลอ้งกบัผลกการศึกษาของเนติยา แจ่มทิม
และสินีพร ยืนยง  (เนติยา  แจ่มทิม; และสินีพร ยืนยง.  2560) ในการใชส้ื่อออนไลนแ์ละการรูเ้ท่า
ทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลนท์ี่ตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ แต่จากผลการศึกษาของกฤษณาพร ทิพยก์าญจนเรขา และ
คณะ (กฤษณาพร ทิพยก์าญจนเรขา; และคนอ่ืน ๆ.  2560) พบว่า ผูสู้งอายุยังมีพฤติกรรมการใช้
สื่อสารสนเทศดา้นสขุภาพอยู่ในระดบัที่นอ้ย และเสนอแนะว่า ควรมีการพฒันารูปแบบการเรียนรูท้ี่
เพิ่มความรู ้สมรรถนะการใชส้ื่อสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอายุเพื่อใหส้ามารถใชง้านในการเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชน ์การรูเ้ท่าทนัสื่อและส่งเสริมทกัษะในสืบคน้และตัดสินใจน าขอ้มลูไปใชด้ว้ยตนเองได้
อย่างกบัภาวะสขุภาพของตนเอง 

จากการศกึษาขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นความส าคญัและความจ าเป็นในการ
ส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ร่วม ในการ
สง่เสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ ควรจะมีลกัษณะเช่นใด และหลกัสตูรฝึกอบรม
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โดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ควรจะมีลักษณะ
อย่างไร ที่จะสามารถสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุเพื่อใหผู้ส้งูอายุมีศกัยภาพ
ในการด ารงอยู่ในสงัคมไทยที่จะกา้วสูส่งัคมดิจิทลัต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้

1. เพื่ อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

3. เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ค าถามการวิจัย 
1. รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จะมีองค์ประกอบ
อย่างไร 

2. หลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่าง
มีสว่นรว่ม รว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุมีลักษณะเช่นใด 

3. รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นรว่ม จะสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละทกัษะสารสนเทศของผูส้งูอายไุดห้รือไม่ 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ท าใหไ้ดรู้ปแบบและหลกัสตูรการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้

แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ท าให้ผู ้สูงอายุสามารถค้นหาและท าความเข้าใจในข้อมูลด้านสุขภาพ สามารถ
ตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ค้นพบ มาใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคู่กับการปรบัเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของ
ตนเอง สื่อสารกับผูอ่ื้นได ้ รวมทัง้เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูต้ลอดชีวิตของผูส้งูอายุ และ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในเกิดขึน้ในชมุชนของผูส้งูอายุ 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์

ในการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมและหลกัสตูรการอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุและ
ศกึษาผลการใชรู้ปแบบฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
สว่นร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการเป็น 
3 ระยะ คือ 

ระยะที่  1 พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ระยะที่  2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
1.ประชากร  

ประชากรที่ใชใ้นการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุ
วัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุคือ ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการตรวจสอบและรบัรองรูปแบบ 

2.กลุม่ตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ

พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ คือ ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการตรวจสอบและรบัรองรูปแบบจ านวน 6 คน ไดม้าดว้ยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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ระยะที่ 2 พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.ประชากร  
ประชากรที่ใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดย

ใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายคืุอ  

1.1 ผูส้งูอายใุนชมุชน 
1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการตรวจสอบและรบัรองรูปแบบกลุม่ตวัอย่าง 

2.กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุ
วยัและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ไดม้า
ดว้ยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ 

2.1 ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีคุณสมบัติดังนี ้ เป็นประธานชมรมผูสู้งอายุ หรือ 
ผูน้  าชุมชน หรือแกนน าในการจดักิจกรรมชุมชน หรือแกนน าในการจดักิจกรรมส าหรบัผูส้งูอายุ ไม่
นอ้ยกว่า 3 ปี ใชใ้นการสมัภาษณเ์พื่อส ารวจความตอ้งการในการจดักิจกรรม จ านวน 9 คน 

2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร จ านวน 6 คน 
2.3 ผูส้งูอายุ โดยมีคณุสมบติัดงันี ้ เป็นสมาชิกชมรมผูส้งูอายุที่มีขึน้ทะเบียนกับ

หน่วยงานภาครฐั โดยมีสมาชิกของชมรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน มีการจดักิจกรรมประจ าทุกเดือน ใช้
ในการหาดชันีประสิทธิผลของหลกัสตูร จ านวน 15 คน 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการ

เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย ุคือ  ผูส้งูอายใุนชมุชน  

1.1 กลุม่ตวัอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด

การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอายุไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ไดแ้ก่ ผูส้งูอายใุน
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ชุมชน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้ เป็นสมาชิกชมรมผูส้งูอายุที่มีขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภาครฐั โดยมี
สมาชิกของชมรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน มีการจดักิจกรรมประจ าทกุเดือน จ านวน 30 คน  

ตัวแปรทีต่้องการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
ตวัแปรตาม คือ ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี

ส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผู้สูงอายุ  หมายถึง กระบวนการการ
จัดการฝึกอบรมในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัคร
ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุในวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งมี 4 องคป์ระกอบ คือ การปฏิสัมพันธ์ของ
กลุ่มคนระหว่างวัย กระบวนการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ มีความเท่าเทียม
กัน การสรุปความคิด และ 4 ขั้นตอน คือ ขัน้กระตุน้การเรียนรู ้ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้น
สรา้งการมีความร่วม ขัน้ตกผลึกทางความคิด และมีปัจจัยสนับสนุนการเรียนรูป้ระกอบดว้ย การ
จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรูข้องผู้สูงอายุ การสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูใ้น
ลกัษณะสนุทรียสนทนา และอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรูข้องผูส้งูอายุในวยัที่แตกต่างกัน ที่ช่วย
ผูส้งูอายใุนการเรียนรูท้กัษะสารสนเทศ 

2.การเรียนรูแ้บบพหุวยั หมายถึง การเรียนรูร้่วมกนั ระหว่างผูสู้งอายุร่วมกบัอาสาสมคัร
ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุในวัยที่แตกต่างกันดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม มีการ
ก าหนดบทบาท หนา้ที่ และระยะเวลาเรียนรูท้ี่ชดัเจน 

3.ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ที่ เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีขึน้
ทะเบียนกับหน่วยงานภาครฐั โดยชมรมผูสู้งอายุมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน มีการจัดกิจกรรม
ประจ าทุกเดือน สามารถอ่านออก เขียนได ้ช่วยเหลือตนเองในการใชช้ีวิตประจ าได ้สามารถเขา้
รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ได ้มีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใชก้ารสืบคน้ขอ้มลูได ้

4.ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุหมายถึง ความสามารถของผูส้งูอายุในการ
เขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ ท าความเขา้ใจ ประเมินขอ้มลูข่าวสารทางสขุภาพ และสามารถสื่อสารขอ้มลู
สขุภาพที่ถกูตอ้งได ้
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5.การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  หมายถึง การ
พฒันาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบจากการศึกษา วิเคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคิด หลกัการ 
และทฤษฎีของการฝึกอบรม การเรียนรูส้  าหรบัผูส้งูอายุ การเรียนรูแ้บบพหุวยั กระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม และทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ  โดยผ่านประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน และผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน จากนั้นน ารูปแบบไปพัฒนาเป็น
หลักสูตรส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ โดยผ่านประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน  และน าหลกัสตูรไปทดลองใชเ้พื่อค่าดชันีประสิทธิผลของ
หน่วยการอบรม และน าไปศกึษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยั
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

5.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญ
ที่มีคุณวุฒิในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการท างานด้าน
การศึกษาผูใ้หญ่หรือดา้นที่เก่ียวขอ้งอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือ
ดา้นที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี 

5.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มีคณุวฒุิในสาขาเทคโนโลยีการศกึษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การศกึษา
ระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการท างานดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและ/หรือทักษะ
สารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและ/หรือทักษะ
สารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี 

5.3 หลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ หมายถึง หลกัสตูรที่ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม คณุสมบติัของวิทยากรหรือผูน้  า
กิจกรรม บทบาทของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เแผนการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม  ขัน้ตอนและการประเมินการจัดการฝึกอบรม  สื่อ
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม การจัดสถานที่การฝึกอบรม มีหน่วยการอบรม 3 หน่วย คือ   1 การ
เขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ   2 การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ และ 
3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้
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5.4  ดัชนีประสิทธิผล Effectivenesss Index: E.I)หมายถึง รอ้ยละของผลต่างของ
คะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรม ซึ่งจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60  

5.5 อาสาสมคัรส่งเสริมการเรียนรูข้องผูส้งูอายุในวยัที่แตกต่างกนั คือ บุคคลที่มีอายุ
ระหว่าง15-59 ปี สามารถอ่านออก เขียนได้ มี เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอรเ์น็ตได ้เพื่อช่วยเหลือในการเรียนรูข้องผูส้งูอายใุนการอบรม 

 
 



  12 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งน าเสนอเป็นหัวข้อ
ดงัต่อไปนี ้

1.การฝึกอบรม 
2.การเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ
3.การเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม 
4.การเรียนรูแ้บบพหวุยั 
5.ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

การฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 

ไพโรจน ์คะเชนทร ์(มปป.) ได้นิยามความหมายของการฝึกอบรมไวว้่า การศึกษา
อบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อสรา้งหรือเพิ่มพนูความรู ้
ความเขา้ใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติเก่ียวกับงานในหน้าที่หรืออาชีพการ
ส่งเสริมสมรรถภาพในการท างานให้ทันกับการความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิจิตร อาวะกุล (2537) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความ
ถนัด ความรูท้างธรรมชาติ ทกัษะ หรือความช านาญ ความสามารถของบุคคลใหม้ีเทคนิควิชาการ 
ในการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรือเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการท างานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรืออีกนยัหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึง การพฒันาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลใหเ้หมาะสมหรือเขา้
กบังานหรือการท างาน 

พงศ ์หรดาล (2539) ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคล
เพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อัน
เหมาะสม จนก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทศันคติต่อการปฏิบติังานในหนา้ที่ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

จงกลนี ชติุมาเทวินทร ์(2544) สรุปไวว้่า การฝึกอบรม เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้
เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอนัเป็นการเพิ่มความสามารถในการท างานของ
คน ทัง้ในเรื่องของความรู ้ทกัษะ ทัศนคติ ความช านาญในการปฏิบติังาน รวมทัง้ความรบัผิดชอบ
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ต่างๆ ที่บุคคลพึงมีต่อหน่วยงาน และสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานและเพื่อยกมาตรฐาน
การปฏิบติังานใหอ้ยู่ในระดบัสงูขึน้ และท าใหบ้คุลากรมีความเจรญิกา้วหนา้ในงาน 

นิรชา ทองธรรมชาติ  (2544) ไดน้ิยามว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึน้ เพื่อพัฒนาทักษะความช านาญ  ความรูท้ี่จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
พฤติกรรมการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ  ไม่จ ากัดการศึกษา  สถานที่  เพศและโอกาส  เป็นการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

สมชาติ กิจยรรยง (2545) สรุปไวว้่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะท าใหผู้ ้
เขา้รบัการอบรมเกิดความรู ้เกิดความเขา้ใจ เกิดความช านาญ และเกิดเจตคติที่ดีเก่ียวกบัเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จนกระทั่งสามารถท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู ้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

ศศิกาญจน ์ทวิสวุรรณ (2545)ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่
จดัขึน้อย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ใหบุ้คคลไดเ้พิ่มพนูความรูท้กัษะ ความสามารถ 
ทศันคติและประสบการณเ์ก่ียวกบังาน   

ส านักงาน ก.พ. (2552) ไดน้ิยามความหมายการฝึกอบรม คือ การถ่ายทอดความรู้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่วยให้การ
ปฏิบติังานและภาระหนา้ที่ต่างๆ ในปัจจบุนัและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(2553) ไดน้ิยามว่า การฝึกอบรม คือ การพฒันา
บุคลากรใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบติังาน จนกระทั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติังานไปในทิศทางที่ตอ้งการ   

ปัทมา จันทวิมล (2556) ไดส้รุปความหมายของการฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ที่มีจดุหมายเพื่อท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการพฒันาความรู ้ความสามารถหรือ
ทักษะที่เหมาะสม ช่วยกระตุน้ให ้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดความตอ้งการที่จะเรียนรู ้ เพื่อใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงดา้นความรู ้ทกัษะ ซึ่งเป็นความสามารถที่ตอ้งการในการท างาน  

สวุฒัน ์ วฒันวงศ ์(2555) ไดส้รุปไว ้ การฝึกอบรม (Training) จะถกูน ามาใชคู้่กบัการ
เรียนรู ้(Learning) แต่โดยความหมายนัน้จะมีความหมายที่แตกต่างกัน  ผูเ้ขา้อบรมมีแรงจูงใจ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม และมีความต้องการอบรมจะเกิดการเรียนรูไ้ด้ดี  แต่การฝึกอบรมนั้น เป็น
ภารกิจของผู้จัดต้องท าหน้าที่ที่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้การอบรมเป็นเรื่องของผู้จัดหรือ
วิทยากร  ส่วนการเรียนรูเ้ป็นเรื่องของผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  การเรียนรู ้ เป็นการสะสม
ประสบการณ ์ ที่เพิ่มเติมเขา้มาตลอดชีวิตของบุคคล  มีความเป็นพลวตัร (Dynamic) แปรผันต่อ
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การเรียนรู ้สามารถด าเนินไปไดต้ลอดชีวิต การเรียนรูแ้ละการฝึกอบรมจึงมีส่วนสมัพันธก์ัน  การ
ฝึกอบรมที่ดีผูเ้รียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู ้ การฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ใหม้ีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์เกิดประโยชนต่์อบุคคล ระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นช่วงเวลาสัน้  ๆ  
เพื่อใหไ้ดผ้ลเรว็ที่จะน าไปใชป้ฏิบติัไดท้นัที 

สรุปไดว้่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการที่ต้องการใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการ
พัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและทักษะตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และ
กลุม่เปา้หมายสามารถน าสิ่งที่ไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

องคป์ระกอบของการฝึกอบรม 
รุจิรา เรือนเหมย  (รุจิรา เรือนเหมย และคณะ.  2558) ไดเ้สนอองคป์ระกอบดงันี ้

1. วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจและ
ทกัษะที่ตอ้งการพฒันา 

2. ผู้ด  าเนินการฝึกอบรม ผู้ที่วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ก าหนด
แนวทางการฝึกอบรมที่เหมาะสม ออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม สรา้งและจัดหาวัสดุ
อปุกรณป์ระกอบการฝึกอบรม บรหิารจดัการงาน พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 

3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คือกลุม่เปา้หมายในการอบรม 
4. หลกัสตูรหรือแผนการฝึกอบรม คือหลกัสตูรที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมเรียนรู ้
5. กระบวนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการอบรม ขั้น

ระหว่างการอบรมและขัน้หลงัการอบรม 
6. การวดัและประเมินผล เป็นการประเมินผลผูเ้รียน ก่อนการอบรม ระหว่างการ

อบรมและหลงัการอบรม 
ดิเรก สุวรรณฤทธิ์  (ดิเรก สุวรรณฤทธิ์.  2557) ไดเ้สนอองคป์ระกอบในรูปแบบการ

ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
1. Drillmaster เป็นองคป์ระกอบในการจัดหาวิทยากร รบัสมัคร คัดเลือกผู้เข้า

ฝึกอบรม  
2. Instructor หรือเป็นผูม้ีหนา้ที่สอน หรือถ่ายทอดเนือ้หาวิชา  
3. Device เป็นองคป์ระกอบในการเตรียมเครื่องมือ วัสดุฝึก สื่อโสตฯ เอกสาร

ประกอบการอบรม 
4. Dispensation เป็นองคป์ระกอบในการบริหารจดัการ ก าหนดวิธีการฝึก และ

ขอ้ก าหนดในการฝึกอบรม 
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5. Requirement เป็นองค์ประกอบในการแจ้งจุดประสงค์การฝึก เกณฑ์ผ่าน 
และทดสอบสมรรถนะ (pretest) 

6. Remedial เป็นองคป์ระกอบในการฝึกปฏิบติัพฒันาทกัษะงานอาชีพ  
7. Repetitive เป็นองค์ประกอบในการฝึกปฏิบัติ ฝึกตรวจงานตนเอง งานผูอ่ื้น 

เกิดทกัษะเชื่อมั่นในตนเอง  
8. Environment เป็นองคป์ระกอบในการปรบัสภาพแวดลอ้มเพื่อใหก้ารฝึกบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค ์ 
9. Excitement เป็นองค์ประกอบในการกระตุ้น เสริมก าลังใจ ให้รางวัล ดู

วิทยากรสาธิต จดักลุม่อภิปราย 
10. Evaluative เป็นองคป์ระกอบทดสอบสมรรถนะ (posttest) ที่เพิ่มขึน้จากการ

ฝึกอบรม  
11. Competency เป็นองค์ป ระกอบที่ ให้ผู ้ เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
Glyn Jones (2014) ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบในรูปแบบการฝึกอบรม ดงันี ้

1. พัฒนาวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู ้(Develop objectives and learning 
outcomes) วตัถปุระสงคแ์ละผลการเรียนรูอ้ธิบายสิ่งที่ผูเ้รียนจะสามารถรูแ้ละท าหลงัการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรสร้างเกณฑ์ที่อธิบายไว้ซึ่งการฝึกอบรมจะได้รับการตัดสินว่าประสบ
ความส าเรจ็ วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมและผลการเรียนรูค้วรสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้ขา้
รบัการอบรม 

2. พัฒนาเนือ้หาและการออกแบบการเรียนการสอน (Develop content and 
instructional design)จ าเป็นต้องใช้วิธีการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส าหรบัสถานการณเ์ฉพาะ 

3. เข้าถึงแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก (Access internal and external 
resources) สามารถใชท้รพัยากรภายในหรือภายนอก 

4. พัฒนาเอกสารการศึกษาและการฝึกอบรม (Develop education and 
training materials) เนือ้หาการศึกษาและการฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ส าหรบัหลกัสตูรตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละผลการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรูต้อ้งใหผู้เ้รียนมีโอกาสน าหลกัการที่ไดเ้รียนรู้
มาใชใ้นหอ้งเรียน เป็นที่ยอมรบักันดีว่าผูใ้หญ่เรียนรูแ้ตกต่างจากนักเรียนที่อายุน้อยกว่าและเขา้
ใจความทา้ทายของการศกึษา  
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5. ถ่ายทอดความรูท้ักษะและความสามารถ (Transfer knowledge, skills and 
abilities) ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสใชค้วามรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   

6. ประเมินประสิทธิผล (Evaluate effectiveness) สิ่งที่ได้รบัการวัดจะท า การ
ประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝึกอบรมมีความส าคญั การสนบัสนุนดา้นการวัดและ
หวังว่าจะไดร้บั แต่ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะตอ้งวัดการรบัรูแ้ละความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมดว้ย การ
วัดผลสามารถวัดได้โดยการให้ผู้เรียนท าการทดสอบหลังการฝึกอบรมและสาธิตทักษะและ
ความสามารถที่ไดเ้รียนรู ้นอกจากนีย้งัสามารถใชส้งัเกตการณเ์พื่อประเมินการพฒันาทกัษะ  

7. ด าเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Undertake continuous improvement) 
โดยใชผ้ลการประเมินจากขั้นตอนการประเมินเพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละผลการเรียนรู้
เนือ้หาและการออกแบบการสอน รวมถึงการปรบัปรุงเนือ้หาการศึกษาและปรบัเวลาในแต่ละ
เนือ้หา 

Colleen Canavan (2 0 0 4 )  ไ ด้ เส น อ  Ten Key Components for Success in 
Training Design ไวด้งันี ้

1. การร่วมมือ (Collaboration) ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งการอบรม จะตอ้งร่วมมือกนัใน
การพัฒนาการอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์  ความคิดใหม่พัฒนาขึน้จากความร่วมมือ ซึ่งทุกคน
สามารถเรียนรูจ้ากกนัและกนั 

2. การออกแบบยอ้นกลบั (Backward design) ก่อนที่จะออกแบบโปรแกรมการ
ฝึกอบรม จะตอ้งระบุผลลพัธท์ี่ตอ้งการจากการฝึกอบรม   จะสามารถก าหนดกลยทุธก์ารฝึกอบรม
ตามเปา้หมายซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการประสบความส าเรจ็ 

3. ความตระหนกัในรูปแบบการเรียนรู ้(Awareness of learning styles) ทุกคนมี
สไตลห์รือรูปแบบการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนั บางคนเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ในขณะที่
บางคนก็เรียนรูไ้ดดี้ที่สดุ เมื่อท างานเป็นรายบุคคล บางคนชอบประสบการณจ์ริง ในขณะที่คนอ่ืน 
ๆ เรียนรูไ้ดดี้ขึน้เมื่อน าเสนอแนวคิดและทฤษฎี ดงันัน้ตอ้งมีการรบัรูถ้ึงรูปแบบการเรียนรูต่้างๆ เมื่อ
ออกแบบการฝึกอบรม 

4. การใชค้วามหลากหลายของกลยุทธก์ารเรียนรู ้(Use of a variety of learning 
strategies) ขณะที่ค  านึงถึงความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรูท้ี่แต่ละคนรูส้ึกพึงพอใจดว้ย
เหตุผลเดียวก็คือการพยายามที่จะตอบสนองรูปแบบต่างๆใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้การให้
ความหลากหลายของกลยทุธก์ารเรียนรู ้เช่นกิจกรรมของกลุม่ย่อย กิจกรรมแบบรายบคุคล  
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5. ความตระหนกัของกลุ่มเป้าหมาย   (Awareness of audience) ผูเ้รียนที่เรียน
ผู้ใหญ่จะเปิดกว้างมากที่สุดในการเรียนรูเ้มื่อพวกเขามั่นใจว่าเนื ้อหาที่น าเสนอสามารถใช้ได้
โดยตรงกับสถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ควรมีการรวมตัวอย่างเฉพาะที่เก่ียวขอ้งไวใ้น
การฝึกอบรมและแต่ละบทเรียนควรปรบัใหเ้หมาะสม 

6. การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ (Facilitation of learning) วิทยากรใน
การฝึกอบรม  จะตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรูม้ากกว่าผูส้อน     

7. การสรา้งการเรียนรูท้ี่แทจ้ริง (Creation of authentic learning)  สามารถน า
ความรูท้ี่ไดม้าใชใ้นการฝึกอบรมไปสูก่ารแกปั้ญหาใหม่ที่เกิดขึน้ในภายหลงั  

8. การมีส่วนร่วม (Active participation) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม ช่วยใหผู้ ้เขา้อบรมสนใจในเนือ้หาขอ้มูล เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมไดม้ีโอกาสถามค าถาม 
แบ่งปันประสบการณแ์ละความคิด จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรมแทนที่จะเป็น
ผูฟั้ง 

9. การใชเ้ครื่องมือประเมิน (Use of assessment tools) การประเมินเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญในกระบวนการฝึกอบรม การประเมินผลก่อนการฝึกอบรมสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจถึง
สถานะของทักษะด้านข้อมูลของบุคคลและสามารถช่วยให้สามารถปรบัแต่งการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับความตอ้งการของผูท้ี่เขา้ร่วมได ้การประเมินผลหลังการฝึกอบรมสามารถช่วยให้
ประเมินการฝึกอบรมว่าบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหรือไม่ 

10.การประเมินผล (Evaluation) จะต้องประเมินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดกระบวนการ  

Lertlek Burusphat (มปป) ได้เสนอองค์ประกอบของการฝึกอบรม เพื่ อให้การ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. การวิเคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อวิเคราะหล์กัษณะการฝึกอบรม
เพื่อแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในองคก์รหรือในชมุชน  

2. วัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม เป็นการก าหนดผลที่คาดว่าจะไดร้บัจากการ
ฝึกอบรม การตัง้วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน จะส่งผลใหส้ามารถจดัท าเนือ้หา รูปแบบการฝึกอบรม หรือ
แมแ้ต่สื่อประกอบการฝึกอบรมได ้และผูเ้ขา้อบรมจะไดท้ราบผลลพัธท์ี่ตอ้งการจากการฝึกอบรมได ้

3. เนือ้หาในการฝึกอบรม จะพฒันาใหค้รอบคลมุองคค์วามรู ้ทศันคติ และทกัษะ
ที่ตอ้งการ เพื่อสนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคบ์รรลผุลได ้
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4. วิธีการฝึกอบรม ไดแ้ก่กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในการฝึกอบรม ในการเลือกวิธีการ
ฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในการฝึกอบรมนัน้ ขึน้อยู่กบัวัตถุประสงคก์ารฝึกอบรมดว้ย ถา้
วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมตอ้งการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ก็สามารถใชรู้ปแบบการบรรยายหรือการ
อภิปรายกลุ่ม ถา้วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมตอ้งการเปลี่ยนแปลงทศันคติ ก็จะใชรู้ปแบบการแสดง
บทบาทสมมติุหรือเกมส ์แต่ถา้ตอ้งการพฒันาทกัษะ ก็จะใชก้ารสาธิตหรือฝึกปฏิบติั ดงันัน้เนือ้หา
และวตัถปุระสงคจ์ะท าใหเ้ลือกวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพกบักลุ่มเปา้หมาย 

5. สื่อในใช้การฝึกอบรม การเลือกสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความส าคัญ การ
ฝึกอบรมจะมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จะตอ้งค านึงถึงประสาทสมัผสัที่รบัรูแ้ละเรียนรูท้ัง้ 
5 ของมนษุย ์ 

6. การประเมินผลของการฝึกอบรมที่ ดีจะท าให้รู ้ถึงประสิทธิภาพของการ
ฝึกอบรม จะตอ้งปรบัปรุงในส่วนใด มีความคุม้ค่า การประเมินผลจะท ารูถ้ึงจุดเด่น จุดดอ้ยของ
กิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งสะทอ้นมาจากกลุม่เปา้หมาย 

7. การวางแผนบทเรียน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการฝึกอบรม เป็นการ
วางแผนกระบวนการฝึกอบรมตั้งแต่แรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย ซึ่ งเป็นการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การเลือกเนื ้อหา การเลือกสถานที่ในการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม การเลือกสื่อและวิธีการ ตลอดจนการประเมินผล 

กระบวนการฝึกอบรม 
Patrick (1992) ได้เสนอว่าการฝึกอบรมมีขอบเขตที่ชัดเจนอยู่ 2 ประการคือ การ 

ฝึกอบรมจะสมบูรณไ์ด้เมื่อมีปฏิสมัพันธ์กบัระบบอ่ืน ๆ กบัการฝึกอบรมจะพฒันาขึน้ใหเ้ป็นระบบ 
เฉพาะตนได้ โดยการวิเคราะห์ออกเป็นระบบย่อยและท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทั้งนี ้การ
ฝึกอบรม ควรจะประกอบดว้ยกระบวนการที่ส  าคญั 10 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. ก าหนดสิ่งที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลง (Identify changing needs) โดยสรุปความ 
ตอ้งการขององคก์รจากปัญหาการปฏิบติังาน ระดับการปฏิบติังาน หรือการปรบัคณะท าการใหม่ 
ความตอ้งการที่ก าหนดขึน้นีต้อ้งมีความจ าเป็นและชดัเจน เพื่อเป็นวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

2. การคดัเลือกผูร้บัการฝึกอบรม (Select Trainees) 
3. การพัฒนาเกณฑ์วัดผล (Develop Criterion Measures) การประเมินทักษะ

การ ปฏิบติัของผูเ้ขา้รบัการอบรม จะน าวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายการฝึกอบรมมาเป็นขอ้ก าหนด
ความ เหมาะสมของเกณฑก์ารตรวจสอบ 
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4. ก าหนดวัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม (Define Training Objective) ก าหนดจาก
ความ คาดหวงัในการถ่ายทอดความรู ้และทกัษะต่าง ๆ โดยการวิเคราะหห์นา้ที่และความตอ้งการ
ที่จะน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

5. เนือ้หาการฝึกอบรม (Derive Training Content) พิจารณาจากเนือ้หาสาระ
และ วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมที่ตอ้งการถ่ายทอดใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

6. ออกแบบวิธีการและเครื่องมือการฝึกอบรม (Design Methods and Training 
Material) พยายามออกแบบการฝึกอบรมใหค้รอบคลมุถึงเนือ้หาสาระในทุกดา้นเท่าที่จะเป็นไปได ้
โดยรวมดา้นโครงสรา้ง ล าดบัขัน้ และการใชเ้ครื่องมือการฝึกอบรม 

7. โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Programmed) เป็นการก าหนดล าดับ
ขัน้ตอน ของการฝึกอบรม โดยการรวบรวมวิธีการ เครื่องมือ และกิจกรรมการฝึกอบรม มาใชค้วบคู่
ไปกบั หลกัจิตวิทยาการฝึกอบรมและสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง 

8. การแบ่งระดบั (Graduates) พิจารณาจากการประเมินผลเพื่อแบ่งทกัษะของผู้
เขา้ รบัการฝึกอบรม 

9.ผูร้บัการฝึกอบรม (Trainees) เริ่มจากการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถที่
จะ น าไปใชก้บัภาระงานใหม่ ในทางจิตวิทยาจะมีปฏิสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ระหว่างความรู ้ทกัษะในการ 
ด ารงชีวิตของบคุคลตามความตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

10. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) การพฒันาระบบการฝึกอบรมจะตอ้งสามารถ 
ปรบัปรุงและเพิ่มเติมบางสิ่งได ้โดยการน าเกณฑก์ารวดัผลมาก าหนดระดบัผลสมัฤทธิ์ของผูเ้ขา้รบั 
การอบรม ซึ่งหากผลสมัฤทธิ์ไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ก็สามารถน าผลไปปรบัปรุงในวตัถุประสงค ์
เนือ้หา วิธีการ เครื่องมือและการคดัเลือกบคุคลเขา้ในการฝึกอบรม 

Vella (1994) ได้เสนอหลักการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู ้ใหญ่เรียนรูม้ี  ทั้งสิ ้น 12 
ประการ ไดแ้ก่ 

1.วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) 
2. สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย (Safety) ได้แก่  ความไว้วางใจใน

สมรรถภาพ ของโปรแกรมและผูฝึ้กอบรม ความเชื่อมั่นในความเป็นไปไดข้องจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
การยินยอม ใหผู้เ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็น ความเชื่อมั่นในผลลพัธข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และ
ความเชื่อมั่นใน สิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสม 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูฝึ้กอบรมกบัผูเ้รียนทางดา้นการเรียนรู ้
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4. พิจารณาเนือ้หาการเรียนรูอ้ย่างรอบคอบทั้งดา้นความรู ้ทักษะ และเจตคติ 
รวมทัง้ มีการเสรมิแรงที่เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดการกระท าซ า้ 

5. สรา้งการปฏิบัติการและมีผลสะท้อนกลับ (Praxis) ซึ่งรวมกันเกิดเป็นการ
เรียนรูด้้วย การกระท า โดยมีกระบวนการ คือ การกระท า การสะท้อนกลับ การตัดสินใจ การ
เปลี่ยนแปลง และการปฏิบติัสิ่งใหม่ 

6. การเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั การยอมรบัผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมี
ผูส้อน เป็นผูอ้  านวยความสะดวก  

7. ยดึมั่นใหเ้กิดการเรียนรูท้างดา้นความรู ้ 
8. สรา้งการเรียนรูอ้ย่างฉบัพลนั  
9. สรา้งบทบาทที่ชัดเจน และบทบาทการพัฒนาในด้านการสื่อสารระหว่าง

ผูเ้รียนกบัผูส้อน  
10. การเรียนรูร้่วมกนัดว้ยการท างานเป็นกลุ่ม (Teamwork) เพื่อใหช้่วยเหลือซึ่ง

กนัและกนั  
11. มีความผกูพนัระหว่างสิ่งที่ไดเ้รียนกบัผูเ้รียน 
12. ประเมินผลและตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความชัดเจนว่าสิ่งที่จัดก่อใหเ้กิดการ

เรียนรู ้และทกัษะ 

ตาราง 1 การศกึษาองคป์ระกอบของการฝึกอบรม 
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1. ความจำเป็นใน การ
ฝึกอบรม 

/  /    / / /  /      

2. วิเคราะห์สมรรถภาพ 
ที่ต้องอบรม 

/ / /    /     /     

3. กำหนดบุคคลที่ต้อง 
ฝึกอบรม 

/ /     / /         

4. ความต้องการจำเป็น 
ของผู้รับการฝึกอบรม 

/ / / / / /  / /  /  / / / / 

5. การวางแผนการอบรม  
และงบประมาณ 

       /  /       
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ตาราง 1 (ต่อ) 

1. กำหนดวัตถุ
ประสงค์ 
การฝึกอบรม 

/ / / /    /   /  / /  / 

2. สร้างหลักสูตรเนื้อหา 
ออกแบบการฝึกอบรม 

/ / /  / / / / / / / / / / / / 

3. เลือกเทคนิควิธีการ 
ฝึกอบรม ระยะเวลาของ 
การฝึกอบรม 

/  / /   / /  /       

4. พัฒนา / เลือกสื่อหรือ 
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

  / /   /   /       

5. ดำเนินการฝึกอบรม / / / / / /  /  / / / / / / / 
6. การนำเสนอเนื้อหาและป

ระสบการณ์ 
/       /    /     

7. สร้างแบบประเมินผล /             /   
8. ประเมินผลและติดตามผล

การฝึกอบรม 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ดิเรก สุวรรณฤทธิ์  (ดิเรก สุวรรณฤทธิ์.  2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

ฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะตามแนวการเรียนรูโ้ดยชีน้  าตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมที่เนน้สมรรถนะตามแนวการเรียนรูโ้ดยชีน้  าตนเอง เปรียบเทียบคะแนนสมรรถ
นก่อนและหลงัการฝึกอบรม และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรม 
พบว่า รูปแบบของการฝึกอบรมประกอบดว้ยวิทยากรผูใ้หค้วามรูใ้นการฝึกอบรมจะต้องเป็นที่
ยอมรบั การเตรียมเครื่องมือที่ใชก้ารฝึกอบรม การบริหารจัดการในการฝึกอบรมที่มีรายละเอียด
ครบถว้นสมบูรณ์ วัตถุประสงคใ์นการฝึกอบรมรวมถึงลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การจัด
สภาพแวดลอ้มที่ส่งผลการเรียนรู ้การเสริมแรง ใหก้ าลงัใจระหว่างการฝึกอบรมเพื่อกระตุน้ใหเ้กิด
ความสนใจ มีการจัดกลุ่มเพื่ออภิปราย การประเมินผล และสมรรถนะที่ตอ้งการอย่างชัดเจน ซึ่ง
คะแนนที่เปรียบเทียบก่อนและหลงัการฝึกอบรมนัน้พบว่า คะแนนหลงัการฝึกอบรมในสงูกว่าก่อน
เขา้ฝึกอบรม และผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะตามแนว
การเรียนรูโ้ดยชีน้  าตนเองอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

กฤษณา สมะวรรธนะ มนต์ชัย เทียนทอง พิสิฐ เมธาภัทร และไพโรจน์ สถิรยากร  
(กฤษณา สมะวรรธนะ; และคนอ่ืน ๆ.  2554) ไดศ้ึกษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผูป้กครองใน
การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรู ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม



  23 

ผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรูข้องเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู ้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-5 ปีในเขตจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งวิธีการการวิจยัและพัฒนา (Research and development) เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัย คือ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปกครองจัดกิจกรรม เสริมสรา้ง ประสบการณ์การเรียนรูเ้ด็ก
ปฐมวัยที่พัฒนาขึน้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ประสบการณก์ารเรียนรูเ้ด็กปฐมวยัมาก าหนดหวัเรื่อง หวัขอ้หลกั หวัขอ้ ย่อย เนือ้หา กิจกรรม สื่อ
และการประเมิน โดยผ่านการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสตูร 
ข้อมูลที่ได้ไปยกร่างหลักสูตร ได้คู่มือวิทยากร คู่มือผู้ปกครองและเครื่องมือประเมินหลักสูตร 
ตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสมและถูกต้อง น ามาปรบัปรุง แก้ไขแล้วน าหลักสูตร
ฝึกอบรม ไปท าการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) แบบ One group pretest posttest   
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context evaluation : C) พบว่า สภาพปัญหา
และความตอ้งการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวัยของผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัผูป้กครองมีปัญหาเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจและการ ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้และดา้น
ความตอ้งการการฝึกอบรมการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ด็กปฐมวยัอยู่ในระดับมาก โดยมีการศึกษา
ปัจจัยเบือ้งตน้หรือปัจจัยป้อน (Input evaluation : I) จากการน าหลกัสูตรฝึกอบรมผูป้กครองใน
การจดักิจกรรม เสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั   

กีรติกร บุญส่ง และหทยักานต ์กุลวชิราวรรณ ์(กีรติกร บุญส่ง; และหทยักานต ์กุลวชิ
ราวรรณ์.  2560) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
ปฏิบติัการ ระดับ 4 กลุ่มวิชาชีพหลกั กลุ่มวิชาชีพสนับสนุนในการขับเคลื่อนองคก์ารรฐัวิสาหกิจ
แห่งหนึ่งสู่การเป็นองคก์ารสมรรถนะสงู (HPO) การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค ์  เพื่อพัฒนาหลกัสูตร
การฝึกอบรมพนกังานปฏิบติัการระดับ 4 กลุ่มวิชาชีพหลกั กลุ่มวิชาชีพสนบัสนุนในการขบัเคลื่อน
องคก์ารสู่การเป็นองคก์ารสมรรถนะสูง (HPO)   เพื่อประเมินประสิทธิผล หลกัสูตรการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาพนกังานปฏิบติัการระดบั 4 กลุ่มวิชาชีพหลกั กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และเพื่อ ประเมิน
ประสิทธิภาพของพนักงานปฏิบติัการระดับ 4 กลุ่มวิชาชีพหลกั กลุ่มวิชาชีพสนบัสนุนที่เขา้อบรม
ในหลักสูตร จ านวน 152 คน โดยหลักสูตรฝึกอบรมได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผูบ้ริหาร และจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน ทัง้หมด 10 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 76 คน 
ด าเนินการจัดอบรมกลุ่มละ 10 วัน ซึ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยนีป้ระกอบดว้ยแบบทดสอบ Pre 
Test-Post Test แบบประเมินการมี ส่วนร่วมระหว่างการอบรม แบบทดสอบ One page 
Application (อนุทิน) แบบฝึกหัดการถอด บทเรียนจากการศึกษาดูงาน แบบทดสอบการสอบ
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ประมวลผล และแบบสอบถามแบบมีโครงสรา้ง ไดแ้ก่ แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม และ
แบบประเมินประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรอบรม
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 1. การวิเคราะหง์าน 2. การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 3. 
การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม และ 4. การประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม ส่วนผล
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการหลักสูตรฯ จ านวน 8 หัวขอ้ในระดับดีมาก และทัศนคติในการ
ฝึกอบรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะดา้นคุณภาพ
ของงาน 

เกียรติศกัดิ์ สงัขด์ว้ง สเุมธ งามกนก และสมพงษ์ ป้ันหุ่น (เกียรติศักดิ์ สงัขด์ว้ง;สเุมธ 
งามกนก; และสมพงษ ์ป้ันหุ่น.  2560)ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสรมิสรา้งศกัยภาพครู
ในการส่งเสริมอาชีพของนักเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและรบัรองหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสรา้งศกัยภาพครู ในการส่งเสริมอาชีพ
ของนกัเรียนและชมุชน โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น โดยจดัฝึกอบรมเป็นเวลา 20 
ชั่วโมง ท าการติดตามหลังการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อรับทราบผลพัฒนาการและความคงทน 
ความรู ้ของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ความรู ้เจตคติ และทกัษะทางอาชีพ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังาน
ครูเทศบาลเมืองระนอง นักเรียน และชุมชน จ านวน 212 คน ไดม้าโดย การเลือกแบบสมัครใจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบับได้แก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวัดเจตคติ และแบบประเมิน
ทักษะ เครื่องมือทั้ง 3 ฉบับมีความตรงเชิงเนื ้อหา และความเชื่อมั่นสูง  หลักสูตรฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย หลักการและเหตุผล หลักการของหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนือ้หาสาระ 
กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรม สื่อและ การวัดและประเมินผล โดยผลการประเมินหลกัสูตรโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง หลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑส์ามารถพัฒนากลุ่มตวัอย่าง ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการงานอาชีพและเจต
คติ ต่องานอาชีพสูงขึน้ทุกคน โดยมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด หลงัจากการ
ติดตามผลการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทั้ง 2 ส่วนลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากและการรับรอง
หลักสูตรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตอบสนองวัตถุประสงคต์ามที่ตอ้งการ และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชมุชน   

ประดิษฐา ภาษาประเทศ (2554) ไดศ้ึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม ASAP 
เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมสันติของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นสรา้ง
บรรยากาศ ขัน้กระตุน้ ขัน้วิเคราะห ์และขัน้คิดทางบวก หลงัจากการประเมินความเหมาะสมของ
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รูปแบบการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบการใชรู้ปแบบฝึกอบรมพบว่า กิจกรรม
การสรา้งบรรยากาศใชไ้ดดี้  เกิดความไวว้างใจกับคู่สนทนา ผูเ้ขา้รบัการอบรมเปิดใจในการรบั รู ้
ความรูส้ึกของคู่สนทนา การกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ปิดใจพดูคยุกัน ฟังกนัและกนัอย่างลึกซึง้ ฝึก
การคิดใคร่ครวญถึงการกระท าของตนเอง วิเคราะห์ถึงสิ่งที่ท าให้ ตกตะกอนความคิด โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นครูปฐมวยั ก่อนและหลงัการฝึกอบรม เป็นผูท้ี่มีจิตลกัษณะและพฤติกรรมสันติสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01  

กิตติมา บุญยศ (2554) ไดพ้ัฒนารูปแบบฝึกอบรม TREE เพื่อส่งเสริมจิตลกัษณะที่
พึงประสงคแ์ละพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกส าหรบัผู้ดูแลเด็ก ผลการศึกษาท าให้ได้รูปแบบ
ฝึกอบรม TREE ที่ประกอบดว้ยขัน้ตอนการฝึกอบรม 4 ขัน้ คือ ขั้นจุดประกาย ขัน้สะทอ้นคิด ขั้น
แลกเปลี่ยนและเรียนรู ้และขัน้น าความรูสู้่การปฏิบติั ผลการตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก และน ารูปแบบการฝึกอบรมไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูด้แูลเด็ก พบว่า ผูด้แูลเด็กมี
จิตลกัษณะที่พึงประสงคแ์ละพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อมีการวัดผลหลังการฝึกอบรม 1 
เดือน พบว่าลกัษณะและทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารทางบวก พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก การใช้
ถอ้ยค าทางบวกสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
บุคคลทุกช่วงวยัมีความจ าเป็นตอ้งการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง ตอบสนองความอยากรู้

อยากเห็นและความต้องการในการท ากิจกรรมบางอย่าง การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ตอนปลายหรือ
ผูส้งูอายุไดร้บัอิทธิพลส าคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจและสงัคม ดงันัน้การเป็น
ผูสู้งอายุที่มีศักยภาพ (active aging) หมายถึง การมีสุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ต้องพึ่ งพาการช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน  มีจิตใจแจ่มใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ อาศัยใน
สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัย มีงานท า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครวัหรือชุมชน การเรียนรูท้ี่
แท้จริงเริ่มต้นหลังจากการเรียนรูใ้นระบบโรงเรียน และไม่สามารถหยุดเรียนรูไ้ด้ เหตุผลความ
ตอ้งการในการเรียนรูข้องผูสู้งอายุมีดว้ยกนัหลายประการ ไดแ้ก่ ตอ้งการมีสุขภาพดี ด ารงชีวิตได้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพารอการช่วยเหลือ พัฒนาตนเองให้สามารถท างานได้ มีศักยภาพ 
สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครวัหรือชุมชน ตอ้งการความบนัเทิงและสนัทนาการ รบัรู ้
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พัฒนาสติปัญญา ลดการสูญเสียความจ า 
สามารถจดัการกบัปัญหาและรบัผิดชอบตนเองได ้(สธีุรา บวัทอง;สทุธิพงศ ์สภาพอตัถ;์ และศิริณา 
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จิตตจ์รสั.  2558; อาชัญญา รตันอุบล และคณะ.  2553; อาชัญญา รตันอุบล และคณะ.  2554; 
อาชญัญา รตันอบุล.  2562) 

ปัจจยัและองคป์ระกอบที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
สุนทร โคตรบรรเทา อา้งอิงใน (อาชัญญา รตันอุบล และคณะ.  2554) ไดก้ล่าวถึง

ปัจจยัในการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุไวด้งันี ้
1. สนใจในเรื่องที่น าไปใชไ้ดท้นัที ผูส้อนตอ้งสอนในสิ่งที่เป็นจริง ใชอ้ปุกรณ์การ

เรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมหรือใชข้องจรงิใหม้ากที่สดุ 
2. การเข้าใจตนเอง  ผู้สอนต้องส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้เรียน ยอมรบันับถือ

ผูเ้รียน ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เรียน และน าประสบการณ์ของผูเ้รียนมาใช้ให้เป็น
ประโยชน ์

3. ระบบค่านิยมต่างกนั ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัชีวิตจริง
และทกัษะของผูเ้รียน สง่เสรมิใหม้ีการอภิปรายหาเหตผุล ไม่ควรลงความคิดเห็น 

4. ปกป้องปมดอ้ยของตนเอง ผู้เรียนที่เป็นผูสู้งอายุ มักซ่อนเรน้หรือปกปิดปม
ดอ้ยของตนเองเก่ียวกบัความไม่รู ้ไม่อยากใหผู้อ่ื้นเห็น เมื่อผูส้อนถึงลกัษณะของผูเ้รียน ตอ้งหาวิธี
หรือเทคนิค เพื่อไม่ใหผู้ ้สูงอายุ เกิดปมด้อย และต้องยอมรบัลักษณะดังกล่าว พยายามช่วยให้
ผูเ้รียนมีความพยายามที่จะเรียนรูแ้ละชีใ้หเ้ห็นความส าคัญของการตัง้เป้าหมาย และการท าอะไร
ใหดี้ขึน้  

5. ไวต่อภาษาท่าทาง ผูส้งูอายุ บางคนมีความรูส้ึกไวหรือเขา้ใจภาษาท่าทางได้
รวดเร็วมาก การแสดงออกทางกิริยาของผูส้อนที่ไม่เหมาะสม อาจท าใหก้ารเรียนรู ้เกิดการเบื่อ
หน่าย ไม่สนใจการเรียนรู ้และขาดเรียนหรือเลิกเรียนในที่สุด ภาษาท่าทาง ไม่ว่าจะเป็น การ
แสดงออกโดยไม่ใชค้  าพูด การนั่ง การเดิน การยืน การใชส้่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การแสดงสีหนา้ 
ในสงัคมไทยถือเรื่องอายุและที่ต  ่าสูง ต าแหน่งของการนั่ งการยืนของผูท้ี่มีอายุนอ้ยกว่า การชีน้ิว้ 
ลกัษณะการนั่ง เรื่องดงักลา่ว เป็นเรื่องที่ผูส้อนจะตอ้งพึ่งระวงั 

6. รูส้ึกขาดที่พึ่ง ผูส้อนตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อความสามารถในการ
เรียนรู ้สง่เสรมิและใหค้ าแนะน าผูเ้รียนได ้

7. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้สอนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นถึงความสามารถของ
ตนเอง โดยการเริ่มจากการเรียนรูท้ี่ง่ายไปหายาก  
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8. การกลัวความลม้เหลวและการเปลี่ยนแปลง ผูเ้รียนที่เป็นผู้สูงอายุ บางคน 
อาจมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อการเรียน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ ผู้สอนควรสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรู ้สรา้งความมั่นใจในการเรียน  

สุธีรา บวัทอง (สุธีรา บวัทอง และคณะ.  2558)ไดก้ล่าวถึงปัจจัยที่ผลต่อการเรียนรู้
ของผูส้งูอาย ุไวด้งันี ้

1. การอาศยัในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 
2. ความรูแ้ละประสบการณ ์ 
3. แรงจงูใจและความเชื่อมั่น 
4. เพศ โดยผูส้งูอายเุพศหญิงมีกิจกรรมการเรียนรูม้ากกว่าเพศชาย 
5. สขุภาพที่ดี 
6. ระดบัการศกึษา โดยผูท้ี่มีพืน้ฐานการศกึษาสงูกว่าจะตอ้งการศึกษามากกว่า 
7. การมีสขุภาพจิตและอารมณท์ี่ดี 
8. การอยู่ในบรเิวณที่สะดวกต่อการเรียนรู ้
9. ยงัไม่เกษียณ 
10. มีรายไดดี้ 
11. สภาวะการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 
12. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
13. อิทธิพลขององคก์รและสภาพสงัคม 
14. ทศันะดา้นการเมือง 
15. ความคิดเรื่องทกัษะและความสามารถในการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ

ภูริต โศภณคณาภรณ์ (ภูริต โศภนคณาภรณ์.  2555) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยการเรียนรู้
ของผูส้งูอายุ ว่า ผูส้งูอายุมีแรงจูงใจในการเรียนรูไ้ดห้ลายทาง เช่น แรงจูงใจในดา้นความกา้วหนา้
ในอาชีพ ความสนใจในเนือ้หา ตอบสนองความตอ้งการจากภายนอก ความสนุกสนานที่ไดใ้ช้
ความสามารถทางสติปัญญา และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรม หลักการเรียนรูข้อง
ผูส้งูอายุ  จะเนน้การชีน้  าตนเองมากกว่า เนื่องจากผูส้งูอายุเป็นผูท้ี่มีประสบการณ ์การจดักิจกรรม
การเรียนรูจ้ึงต้องค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ครูผู้สอนจึงมีบทบาทในการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูเ้รียน 

ชัยฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ.  2544) ไดก้ล่าวถึงสิ่งที่ตอ้งค านึงในการ
เรียนรูข้องผูส้งูอาย ุดงันี ้
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1. การเรียนรูจ้ะตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูส้งูอายุ 
2. ผูส้งูอายจุะเรียนรูใ้นสิ่งที่เป็นประโยชนก์บัการด าเนินชีวิตจรงิ  
3. แหลง่ทรพัยากรที่ดีที่สดุในการเรียนรู ้คือประสบการณ ์
4. ผูส้งูอายตุอ้งการการเรียนรูแ้บบชีน้  าตนเอง 
5. ความแตกต่างระหว่างบคุคลจะเพิ่มขึน้ตามอายุ 

สรุปไดว้่า ปัจจยัที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย ความเหมาะสมและ
ความพรอ้มของผูสู้งอายุ ในการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อายุ ความสามารถ 
และประสบการณเ์ดิม แรงจูงใจทัง้ภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นความตอ้งการการเรียนรู ้การไดร้บั
รางวัล รวมไปถึงทศันคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน ขจดัอุปสรรคจากสิ่งแวดลอ้ม และสิ่งที่เรียนรูส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูส้งูอาย ุ

หลกัการและแนวคิดการจดัการเรียนรูส้  าหรบัผูส้งูอายุ 
อาชญัญา รตันอบุล (อาชญัญา รตันอุบล.  2562) ไดน้ าเสนอหลกัการจดัการเรียนรู ้

ดงันี ้
1. ผูส้อนตอ้งสอนในสิ่งที่เป็นจริง ใชอ้ปุกรณก์ารเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมหรือ

ใชข้องจรงิมากท่ีสดุ หรือสิ่งที่เรียนรูส้ามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
2. ผูส้อนตอ้งส่งเสริมและใหก้ าลงัใจผูเ้รียน ยอมรบันับถือผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีส่วน

รว่มตดัสินใจในสิ่งที่เรียน และน าประสบการณข์องผูเ้รียนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ 
3. ผูส้อนตอ้งจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับชีวิตจริงและทกัษะของผูเ้รียน 

สง่เสรมิใหม้ีการอภิปรายหาเหตผุล ไม่ควรลงความคิดเห็น 
4.ผูส้อนตอ้งทราบลักษณะของผู้เรียน เพราะผู้เรียนมักซ่อนเรน้หรือปกปิดปม

ดอ้ยของตนเอง เช่น ความไม่รู ้ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งหาวิธีการเรียนรูเ้พื่อไม่ใหผู้เ้รียนเกิดปมดอ้ย  
5. ผู้สอนจะต้องระมัดระวังการใช้ค าพูดหรือกิริยา  เพราะผู้เรียนบางคนมี

ความรูส้กึไวกบักิรยิา ค าพดู การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ในสงัคมไทยจะถือเรื่องอายแุละที่ต  ่าสงู 
6. ผูส้อนตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อความสามารถในการเรียนรู ้ส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนขยนั และยกตวัอย่างใหเ้ห็นการใชค้วามสามารถของตนอย่างเต็มที่ 
7. ผูส้อนตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนท าอะไรไดส้  าเร็จ ใชบ้ทเรียนที่มีการเตรียมและการ

วางแผนที่ดี เริ่มจากสิ่งที่ผูเ้รียนรูห้รือคุน้เคยอยู่แลว้ และเป็นความจริง ตลอดจนผูส้อนควรเป็น
กนัเองกบัผูเ้รียน 
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8. ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจว่า ตอ้งประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน ใหผู้เ้รียนเลือกที่นั่งหรือท างานไดต้ามความพอใจ สอนใหรู้จ้กัวิธีการเรียนที่ดี ส่งเสริม
ใหม้ีการพดูคยุ และการหารือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

9. ผู้สอนต้องค านึงถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้เรียน ไม่ควรเขม้งวดกับวัสดุ 
อปุกรณก์ารเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนตอ้งหามาเอง 

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (ชนสิทธิ์ สิทธิ์สงูเนิน.  2553)ไดก้ล่าวถึงหลกัการเรียนรูท้ี่จะท า
ใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ดี ดงันี ้

1.การจดัใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วม มีความรบัผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูจ้ะท าให้
เกิดการเรียนรูไ้ดดี้ เช่น การจัดใหม้ีการอภิปรายหรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ผูเ้รียนไดท้ างานเป็นทีม เป็น
กลุม่ จะช่วยใหก้ารเรียนมีความกา้วหนา้มากขึน้ 

2.เนือ้หาวิชาที่เรียนรูจ้ะช่วยใหน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดท้นัที ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนรูข้องเด็กที่เรื่องไปเพื่อใชใ้นอนาคต 

3.การเรียนรูน้ั้นจะต้องเป็นความรูส้อดคล้องกับความเชื่อเก่าที่มีอยู่แล้วก่อน 
เนื่องจากผู้เรียนไม่อาจจะยอมรับความคิดใหม่ที่ค้านกับทัศนคติเดิมที่ มีอยู่แล้ว แล้วค่อย ๆ 
เพิ่มเติมความรูใ้หม่ ๆ เขา้ไป 

4.จะตอ้งศึกษาความตอ้งการพืน้ฐานของผูเ้รียน เพื่อจะไดน้ าไปเป็นแนวทางใน
การจดัหาการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนใหม้ากที่สดุ ผูเ้รียนที่มีพืน้ฐานทางการศกึษานอ้ย มกัจะไม่มั่นใจ
ในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ดงันัน้ การเรียนรูจ้ะตอ้งสรา้งความอบอุ่น ความมั่นใจตัง้แต่เริ่มแรก มิฉะนัน้
ผูเ้รียนอาจจะประสบความลม้เหลวหรือทอ้แทก้่อนเรียนก็ได ้

5.การสรา้งความส าเร็จทางการเรียนรู ้จะต้องเริ่มจากบทเรียนที่ง่ายไปยาก 
ปอ้งกนัไม่ใหค้วามลม้เหลวในขัน้แรก เพราะจะท าใหเ้กิดความรูส้กึที่ทอ้แท ้

6.ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรูต้ามความสามารถของตน โดยท าใหผู้เ้รียนไดก้า้วหนา้ไป
ตามอตัราความสามารถของตนเอง  สามารถหาค าตอบต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไม่บงัคบัใหเ้รียนในเรื่อง
ที่ไม่สนใจ ผูส้อนควรท าหนา้ที่เป็นวิทยากรช่วยน าในการเรียนรู ้

7.ผู้เรียนบางคนที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ดีในระบบโรงเรียนมาก่อน 
ผูส้อนควรสรา้งประสบการณก์ารเรียนที่เรียนสบาย ผ่อนคลาย 

8.การเรียนรูข้องผูเ้รียนอาจก้าวหน้าไปเรื่อยในระยะแรก และจนไปถึงจุดคงที่ 
ผูส้อนควรจะเขา้ใจและท าความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อไม่ใหเ้กิดความทอ้ถอย เพราะการถึงจุด
หยดุนิ่งเป็นเรื่องธรรมดาในการเรียน จากนัน้ก็จะมีการกา้วหนา้ต่อไป 
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9.ควรมีการทบทวนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการเรียนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหผู้เ้รียนทราบว่า ขณะนีก้ารเรียนรูไ้ดก้า้วไปถึงจุดใด เพื่อไม่ใหเ้กิดความทอ้ใจและละทิง้การ
เรียนรู ้

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน
สง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  2553) ไดก้ลา่วถึงหลกัการเรียนรู ้ดงันี ้ 

1.ควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับแรงจูง ใจในการเรียน (Motivation to 
Learn) กล่าวคือ ผู้ เรียนจะเรียน รู้ได้ดีถ้าหากมีความต้องการในการเรียนสิ่ งนั้น  ๆ เช่น 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบายเหมาะสม
ตลอดจนไดร้บัความไวว้างใจ และการใหเ้กียรติผูเ้รียน  

2.ควรค านึงถึงความตอ้งการในการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการ
เรียนรู้ (Learning Style) ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงองค์ความรู้เดิมและประสบการณ ์
(Experience) อนัมีคณุค่า 

3.ควรพิจารณาถึงความส าคัญกับเนือ้หา และกิจกรรมในการเรียนรู ้(Learning 
Content and Activities) โดยให้ความส าคัญกับปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic 
Problems) และน าการเรียนรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา  

4.ตอ้งเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทัง้ทางดา้นสติปัญญาและทางดา้นร่างกายใน
การจดักิจกรรมเรียนรู ้ควรใหม้ีเวลาพอเพียงในการเรียนรูโ้ดยเฉพาะการเรียนรูข้อ้มูลใหม่ การฝึก
ทกัษะใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  

5.ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการน าความรูไ้ปประยุกตไ์ด ้
โดยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรูจ้นกระทั่งเขาไดเ้ห็นถึงความกา้วหนา้
ว่าสามารถบรรลเุปา้หมายได ้ซึ่งจะเชื่อมั่นในความรูท้ี่เกิดจากตนเองมากกว่าคนอ่ืนบอก 

อรทยั ศกัดิส์งู (อรทยั ศกัดิส์งู.  2552)ไดก้ลา่วถึงหลกัการเรียนรู ้ดงันี ้
1.มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self-Concept) ผู้เรียนจะมีลักษณะที่ เติบโตทั้งด้าน

ร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนต่์อตนเอง จะพัฒนาจากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นการน า
ตนเองเป็นตวัของตวัเอง  

2.ประสบการณ์ ของผู้ เรียน  (Experience) ผู้ เรียนมี วุฒิ ภ าวะมากขึ ้น  มี
ประสบการณ์อย่างกวา้งขวางที่เป็นแหล่งทรพัยากรอันมีค่าของการเรียนรู ้ขณะเดียวกัน ก็จะมี
พืน้ฐานเปิดกวา้งที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ 
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3.ความพรอ้มที่จะเรียน (Readiness) ผูเ้รียนมีความพรอ้มที่จะเรียน เมื่อรูส้ึกว่า
สิ่งนัน้มีความจ าเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของตน 

4.แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to Learning) ผู้เรียนจะยึดปัญหาเป็น
ศนูยก์ลางในการเรียนรู ้โดยมุ่งน าความรูท้ี่เรียนไปใชไ้ดท้นัที 

สวุฒัน ์วฒันวงศ ์(สวุฒัน ์วฒันวงศ.์  2551)กลา่วถึงหลกัการเรียนรูไ้วด้งันี ้
1.ความตอ้งการและความสนใจ (Need and Interests) ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้

ไดเ้ป็นอย่างดี ก็ต่อเมื่อ การเรียนรูน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณท์ี่ผ่าน
มา และจะเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น ควรจะมีวิธีการเริ่มตน้โน้มน้าวหรือชักจูงอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อใหผู้สู้งอายุเกิดการเรียนรูน้ัน้ จะตอ้งค านึงถึงสิ่งนีเ้ป็น
ล าดบัแรกๆ 

2.สถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูเ้รียน  (Life Situations) การเรียนรูจ้ะเกิดผลดี
ก็ต่อเมื่อมีการยดึถือเอาตวัผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้(Life-Centered) ดงันัน้ ควรมีการจดั
กิจกรรมหรือเนือ้หาการเรียนรูท้ี่ เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน ควรจะยึดถือเอา
เหตกุารณห์รือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญั ไม่ใช่ตวัเนือ้หาวิชา 

3.การวิเคราะหป์ระสบการณ ์(Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
ที่สั่งสมในตวัผูเ้รียน  เป็นแหล่งการเรียนรูท้ี่มีคณุค่ามากที่สดุส าหรบัผูเ้รียน วิธีการหลกัส าคญัของ
การเรียนรู ้จึงควรมีการวิเคราะหป์ระสบการณข์องผูเ้รียนแต่ละคนอย่างละเอียดว่า มีส่วนไหนหรือ
เหตกุารณใ์ดของประสบการณท์ี่จะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูไ้ดบ้า้ง แลว้น ามา
หาแนวทางน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์  าหรบัการเรียนรูต่้อไป  

4.ตอ้งการเป็นผูน้  าตนเอง (Self Directing) ความตอ้งการที่อยู่ในส่วนลึก คือ การ
มีความรูส้ึก ตอ้งการที่จะสามารถน าตนเองได ้ดงันัน้การเรียนรูจ้ึงควรอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือ
คน้หาค าตอบรว่มกบัผูเ้รียน (Mutual Inquiry) หรือคอยอ านวยความสะดวก คอยแนะน ามากกว่า
การท าหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อส าหรบัความรู ้แล้วท าหน้าที่ประเมินผลว่า ผู้เรียนคล้อยตาม
หรือไม่เพียงเท่านัน้  

5.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลนี ้จะมีเพิ่มมากขึน้ เมื่อแต่ละบุคคลมีอายุที่เพิ่มขึน้ ดังนัน้ การเรียนรูข้องผูสู้งอาย ุ 
จะตอ้งจัดเตรียมการในดา้นนีเ้ป็นอย่างดีพอและเหมาะสม  เช่น รูปแบบของการเรียนรู ้(Style) 
ระยะเวลาจะท าการเรียนรู ้สถานที่ท าการเรียนรู ้และประการส าคญัอีกประการคือ ความสามารถ
ในการเรียนรูใ้นแต่ละขัน้ของผูส้งูอาย ุนัน้จะเป็นไปตามความสามารถของผูส้งูอาย ุแต่ละคน 
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นนัทกา ชยับาล (2551) ไดก้ลา่วถึงหลกัการการเรียนรู ้ดงันี ้
1.The Learner’s Need to Know: ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือให้ความร่วมมือในการ

เรียนรู ้ผูเ้รียนมกัตอ้งการทราบเหตผุลว่า ตนจะเรียนไปเพื่ออะไร สิ่งที่เรียนจะเป็นประโยชนแ์ก่ชีวิต
ของตนอย่างไร 

2.The Learner’s Self Concept ผู้เรียนมักต้องการความอิสระในการควบคุม
และรบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเองและอาจรูส้ึกไม่พึงพอใจ ต่อตา้น และลดความร่วมมือในสิ่งที่
ขดักบัความตอ้งการ 

3.The Role of the Learner’s Experience ผูเ้รียนลว้นมีประสบการณท์ี่ผ่านการ
สั่งสมมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง และตอ้งการแบ่งปันความรูจ้ากประสบการณ์ที่ตนมีกับผูอ่ื้น และยัง
ตอ้งการค าชื่นชมหรือค าสนบัสนุน ที่แสดงใหเ้ห็นว่าความรูห้รือประสบการณข์องตนนัน้เป็นสิ่งที่ดี
และมีประโยชน ์  

4.The Learner’s Readiness to Learn  ผูเ้รียนพรอ้มที่จะเรียนรูเ้มื่อเนือ้หาของ
การเรียนรูน้ัน้ เป็นสิ่งที่มีประโยชนต์รงกบัความตอ้งการของคน และสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาหรือ
สนบัสนนุการปฏิบติัภาระหนา้ที่ในชีวิตประจ าวนั 

5.The Learner’s Orientation To Learning ทิศทางการเรียนรูท้ี่ เหมาะส าหรับ
ผูเ้รียนนัน้ ควรเริ่มตน้จากปัญหาหรือภาระหนา้ที่ในชีวิตจรงิ หรืออย่างนอ้ยตอ้งแสดงใหผู้เ้รียนเห็น
ว่าสิ่งที่เรียนนัน้ สามารถน าไปประยกุตอ้ใชไ้ดจ้รงิอย่างไร  

6.The Learner’s Motivation To Learn แรงจูงใจที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน
อาจเป็นแรงจูงใจภายในเพียงอย่างเดียว เช่น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อการท างาน เพิ่มความ
ภมูิใจในตนเอง หรือ เพิ่มคณุภาพชีวิต เป็นตน้ 

Wisdom Max Center (2558) ไดส้รุปสาระส าคญัของหลกัการเรียนรู ้ดงันี ้
1.เหตุผลในการเรียนรู ้เนื่องจากผูเ้รียนนั้นเขา้ใจตนเองและรูว้่าตนเองมีความ

รบัผิดชอบต่อผลของการตดัสินใจของตนเองไดก้่อนการเรียนรู ้ผูเ้รียนมกัตอ้งการจะรูว้่าเพราะเหตุ
ใดหรือท าไมเขาจึงจ าเป็นที่จะตอ้งเรียนรู ้เขาจะไดร้บัประโยชนอ์ะไร จากการเรียนรูแ้ละจะสญูเสีย
ประโยชนอ์ะไรบา้งถา้ไม่ไดเ้รียนรูส้ิ่งเหล่านัน้ ผูเ้รียนจึงมีความพรอ้มที่จะเรียนรูใ้นสิ่งที่เขาตอ้งการ
เรียนรูแ้ละพึงพอใจมากกว่าจะใหผู้อ่ื้นมาก าหนดให้และมักมีแรงจูงใจในการเรียนรูจ้ากภายใน
ตนเองมากกว่าแรงจงูใจภายนอก 

2.ลกัษณะการเรียนรูท้ี่ตอ้งการเป็นอย่างมากคือการที่จะชีน้  าตนเองมากกว่าจะ
ใหผู้ส้อนมาชีน้  าหรือควบคุมเขา นั่นคือ ผูเ้รียนอยากที่จะเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าและดว้ยการ
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เรียนรูม้ีลกัษณะเป็นการแนะแนวมากกว่าการสอน ดงันัน้บทบาทของผูส้อนควรจะเป็นการเขา้ไปมี
สว่นร่วมกบัผูเ้รียนในกระบวนการคน้หาความจรงิหรือที่เรียกว่าผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้
(Facilitator) มากกว่าที่จะเป็นผูถ้่ายทอดความรูข้องตนไปยังผู้เรียน นอกจากนั้นบทบาทของผู้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนรูค้วรจะตอ้งเป็นผูส้รา้งบรรยากาศในการเรียนรูด้ว้ยการยอมรบัฟัง
และยอมรบัในการแสดงออก ทศันคติและความรูส้กึนึกคิดเก่ียวกบัเนือ้หาสาระของวิชาที่เรียนของ
ผูเ้รียนช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรูข้องแต่ละคนและของกลุ่มท าหนา้ที่จดัหา
และจดัการทรพัยากรในการเรียนรูห้รืออาจเป็นแหลง่ทรพัยากรเพื่อการเรียนรูท้ี่ยืดหยุ่นเสียเอง 

3.ประสบการณข์องผูเ้รียนที่เป็นผูส้งูอายุ   ประสบการณช์ีวิตมีผลกระทบต่อการ
เรียนรูข้องผู้สูงอายุ  ข้อแตกต่างในการเรียนรูท้ี่ส  าคัญระหว่างผู้สูงอายุ กับเด็กอย่างหนึ่งก็คือ
ผูส้งูอาย ุมีประสบการณม์ากกว่าซึ่งอาจเป็นไดท้ัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ทัง้นีเ้พราะวิธีการเรียนรูเ้บือ้งตน้
ของผูส้งูอายุ  คือ การวิเคราะหแ์ละคน้หาความจรงิจากประสบการณ ์ซึ่งเชื่อกนัว่าหากผูเ้รียนรบัรู ้
ว่าสิ่งที่เขาเรียนรูน้ัน้มีสว่นช่วยรกัษาหรือเสรมิสรา้งประสบการณภ์ายในตวัเขา และจะเกิดเรียนรูไ้ด้
มากขึน้ แต่ถ้าหากกิจกรรมใดหรือประสบการณ์ใดจะท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งภายใน  
ผู้เรียนจะมีแนวโน้มที่จะต่อต้านโดยการปฏิเสธหรือบิดเบือนกิจกรรมหรือประสบการณ์นั้น 
นอกจากนัน้ประสบการณเ์ป็นสิ่งที่ท าใหผู้ส้งูอาย ุมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะยิ่งอายุมาก
ขึน้ ประสบการณ์ของผูส้งูอายุ ก็ยิ่งจะแตกต่างมากยิ่งขึน้ ดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้  าหรบั
ผูสู้งอายุ จึงควรจะค านึงถึงทัง้ในดา้นของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูสู้งอายุ  และควรจะ
อาศัยขอ้ดีของการมีประสบการณ์ของผูสู้งอายุ และท าใหป้ระสบการณ์นั้นมีคุณค่าโดยการใช้
เทคนิคฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งเนน้การเรียนรูโ้ดยอาศยัประสบการณ ์(Experiential techniques) ท าให้
ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสผสมผสานความรูใ้หม่กบัประสบการณเ์ดิมที่มีอยู่ ท าใหก้ารเรียนรูท้ี่ไดร้บัใหม่นัน้
มีความหมายเพิ่มเติมขึน้อีก เช่น วิธีการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการแก้ปัญหา กรณีศึกษา และ
เทคนิคการฝึกอบรมโดยอาศยักระบวนการกลุม่ต่าง ๆ 

4.แนวโนม้ในการเรียนรู ้  โดยทั่วไปเด็กมีแนวโนม้ที่จะเรียนรูโ้ดยอาศยัเนือ้หาวิชา
และมองการเรียนรูใ้นลกัษณะการแสวงหาความรูจ้ากเนือ้หาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง แต่
ส าหรบัผู้สูงอายุนั้นการเรียนรูจ้ะมุ่งไปที่ชีวิตประจ าวัน (Life-centered) หรือเน้นที่งานหรือการ
แกปั้ญหา (Task-centered) เสียมากกว่า นั่นคือผูส้งูอายุ จะยอมรบัและสนใจกิจกรรมการเรียนรู้
ของเขา หากเขาเชื่อและเห็นว่าการเรียนรูน้ัน้ ๆ จะช่วยใหเ้ขาท างานไดดี้ขึน้หรือช่วยแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวันองเขา ดังนั้นการจัดหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน ผู้สูงอายุ จึงควรจะอาศัย
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สถานการณต่์าง ๆ รอบตัวของเขาและเป็นการเพิ่มความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะซึ่งมีส่วนช่วยในการ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิของเขาดว้ย 

5.บรรยากาศในการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ  ผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดดี้กว่าในบรรยากาศที่
มีการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทัง้ทางกายภาพ เช่น การจดัแสงสว่าง อณุหภูมิที่พอเหมาะ การ
จัดที่นั่งที่เอือ้ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีบรรยากาศของการยอมรบัในความแตกต่างในทาง
ความคิด และประสบการณท์ี่แตกต่างกนัของแต่ละคน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพใน
การแสดงออกเป็นกนัเอง 

รุง่อรุณ ไสยโสภณ (รุง่อรุณ ไสยโสภณ.  2555)หลกัการเรียนรูข้องผูส้งูอายดุงันี ้
1.ควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการเรียน (Motivation to 

learn) นั่นคือผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดดี้ ถา้หากมีความตอ้งการในการเรียนสิ่งนัน้ ๆ 
2 .สภ าพ แวดล้อม ใน การเรียน รู้ (Learning Environment) ต้อ งมี ค วาม

สะดวกสบายเหมาะสมตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียน (Trust and 
Respect) 

3.ควรค านึงถึงความตอ้งการในการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการ
เรียนรู ้(Learning Style) ที่มีความหลากหลาย 

4.ตอ้งค านึงถึง ความรูเ้ดิมและประสบการณ ์(Experience) อนัมีคณุค่า 
5.ควรไดพ้ิจารณาถึงการดูแลและใหค้วามส าคัญกับเนือ้หาและกิจกรรมในการ

เรียนรู ้(Learning Content and Activities) 
6.ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัญหาที่สอดคลอ้งกบัความจรงิ (Realistic Problems) 

และน าการเรียนรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 
7.ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและทางด้าน

รา่งกายในการจดักิจกรรมเรียนรู ้
8.ควรใหม้ีเวลาพอเพียงในการเรียนรู ้โดยเฉพาะการเรียนรูข้อ้มูลใหม่ ๆ การฝึก

ทกัษะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทศันคติ 
9.ใหโ้อกาสในการฝึกภาคปฏิบติัจนเกิดผลดีหรือการน าความรูไ้ปประยุกตไ์ด ้
10.ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรูจ้นกระทั่งเขาไดแ้ล

เห็นถึงความกา้วหนา้ว่าสามารถบรรลเุป้าหมายได ้
11. บคุคลจะเชื่อมั่นในความรูท้ี่เกิดจากตนเองมากกว่าคนอ่ืนบอก 
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12. บุคคลจะยอมรบัความคิดและพฤติกรรมใหม่ เมื่อบุคคลนั้นยอมรบัว่า เป็น
สมาชิกของสงัคมและไดส้ื่อสารตกลงถึงความคาดหวงัและบทบาทใหม่ร่วมกนั 

อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์(อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์2559) ไดเ้สนอแนวคิดการเรียนรูด้งันี ้ 
1.แนวคิดหรือมโนทัศนเ์ก่ียวกับตนเอง (Self Concept) ผูสู้งอายุ สามารถเรียนรู้

และตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรูจ้ากการชีน้  าตนเองมากกว่าการ
พึ่งพาจากผูอ่ื้น ผูสู้งอายุ รูจ้ักใชเ้หตุผลและความคิดในการเลือกที่จะรบัรู ้เรียนรู ้และตัดสินใจใน
การเลือกปฏิบติัหรือไม่เลือกปฏิบติัในเรื่องที่มีประโยชนก์ับตนเอง การจดัการเรียนรูจ้ึงตอ้งมุ่งเนน้
ใหผู้สู้งอายุ เข้าใจและเห็นว่าสิ่งที่ก าลังเรียนรูน้ั้นมีประโยชนก์ับการท างานและการใชช้ีวิตของ
ตนเอง 

2.ประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูส้งูอายุ   (Adult Learner Experience) ผูสู้งอาย ุ
มีประสบการณ์ในการท างานและการใชช้ีวิตมากกว่าวัยเด็ก ผูสู้งอายุ มักจะมีความสุขกับการ
แบ่งปันเรื่องราวที่ตนเองประสบมา การจดัการเรียนรูจ้ึงตอ้งมุ่งเนน้ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน การเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุ ไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นและ
น าเสนอเรื่องราวที่ไดพ้บเจอมาจะท าใหผู้ส้งูอาย ุเกิดความสนกุไปกบัการเรียนรู ้

3.ความพรอ้มที่จะเรียนรู ้(Readiness to Learn) ผู้สูงอายุ มีวุฒิภาวะและมี
ความพรอ้มที่จะรับรู ้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ หากสิ่งที่ เรียนรู้นั้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานและการด าเนินชีวิต ผูสู้งอายุ มกัจะแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเองโดยการ
ใหเ้วลากบัการเรียนรูแ้ละสามารถจดัสรรเวลากบัการเรียนรู ้หากผูส้งูอายุ ตระหนกัว่าเรื่องที่เรียนรู้
เป็นเรื่องจ าเป็นต่อตนเอง 

4.ก าหนดแนวทาง ทิศทางการเรียนรู ้(Orientation to Learn) แนวทางการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ ต้องก าหนดทิศทางให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้ผู ้สูงอายุ เข้าใจถึงปัญหาที่ เกิดขึน้  
(Problem Centeredness) หรือการเชื่อมโยงกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยู่  เพื่อตอบโจทย ์
ผูส้งูอาย ุมีความตอ้งการและปรารถนาที่จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิและทนัที 

5.แรงจูงใจในการเรียนรู ้ (Motivation to Learn) การเรียนรูข้องผูสู้งอายุ มุ่งเนน้
การตอบโจทยแ์รงจูงใจภายใน เป็นความต้องการ ความอยาก ความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเห็น
ของบุคคล การจดัการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ จึงเป็นการผลกัดนัและมุ่งตอบสนองต่อแรงจูงใจภายใน
สว่นบคุคลที่แตกต่างกนัไป 

สรุปได้ว่า หลักการและแนวคิดในการจัดเรียนรูส้  าหรบัผู้สูงอายุ ประกอบดว้ย (1) 
การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้กระตุน้และชกัชวนใหส้นใจมาร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้ (2) การ
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จัดสภาพศูนยก์ารเรียนใหด้ึงดูดใจอ านวยความสะดวกสบาย มีวัสดุอุปกรณ์ อุณหภูมิ และแสง
สว่างที่เหมาะสมกับสภาพความตอ้งการด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  (3) สรา้งบรรยากาศที่เป็น
กันเองที่ไม่ท าใหผู้สู้งอายุ รู ้สึกว่าเขาดอ้ยความสามารถและสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง (4) 
การวิเคราะหค์วามตอ้งการการเรียนรู ้ โดยผูส้งูอายจุะสนใจที่จะเขา้รว่มกิจกรรม การเรียนรูใ้นสิ่งที่
เขาเห็นว่ามีประโยชนแ์ละมีความจ าเป็น การเรียนการสอนผูส้งูอายุ จึงตอ้งเนน้การวิเคราะหค์วาม
ต้องการในการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ (5) การวางแผนการเรียน เปิดโอกาสให้
ผูส้งูอายุ ไดร้่วมวางแผนการเรียนในกิจกรรมเพื่อสรา้งการมีส่วนร่วม และคณุค่าในตนเอง (6) การ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้ที่อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้แนะน าเก่ียวกับ
เนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียน และวสัดอุปุกรณ ์และ (7) การประเมินผลการเรียน ผูส้งูอายุไม่ชอบ
ใหผู้อ่ื้นมาตัดสินว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้ดังนั้น การช่วยใหผู้เ้รียนวิเคราะหค์วามตอ้งการ
การเรียนรูข้องตนอีกครัง้ (rediagnosis of learning needs) เพื่อเปรียบเทียบกับความสามารถ
ของตนเองก่อนเขา้โปรแกรมเรียน เป็นการวดัความเจริญกา้วหนา้และประสิทธิภาพของการเรียน 
และหากพบว่าตนยงัไม่บรรลวุตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ผูส้งูอายุ จะยอมรบัและเต็มใจที่จะปรบัปรุงแกไ้ข
มากกว่าการที่ตนถกูประเมินและบอกใหแ้กไ้ข 

ลกัษณะการจดัการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
อาพนัธช์นิตร ์สู่พานิช (อาพนัธช์นิตร ์สู่พานิช.  2554) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้

ที่เหมาะสมส าหรบัผูส้งูอายไุวด้งันี ้ 
1.เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนสามารถก าหนดแนวทางในการเรียนรูส้  าหรบั

ตนเองได ้โดยมีแนวคิดพืน้ฐานว่า บุคคลทุกคนตอ้งการชีน้  าตนเอง และผูเ้รียนที่เป็นผูใ้หญ่จะเกิด
ความพรอ้มในการเรียนต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ตนเองอยากเรียน ดังนั้น การเรียนแบบชีน้  าตนเองจะมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้มื่อผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถในการก าหนดแนวทางการพฒันา
ตนเอง มีแหลง่การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัตนเอง ตลอดจนมีการเลือกกระบวนการวดัและติดตามผล
ที่เหมาะสมกบัตนเอง  

2.เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่สรา้งใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้ทักษะและเจตคติ โดยการ
น าเอาประสบการณ์เดิมที่ผู ้เรียนมีมาบูรณาการเพื่อสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มา เป็นการเรียนรูท้ี่มี
ลกัษณะเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการสรา้งประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนไดร้บัเมื่อไดก้ระท าหรือมี
กิจกรรม โดยผูเ้รียนน าสิ่งที่ไดร้บัมาประมวลและสรา้งเป็นแนวคิดหรือองคค์วามรูข้องตนเอง ซึ่ง
ผูเ้รียนจะสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปสรา้งประสบการณก์บัสิ่งใหม่ในสถานการณท์ี่แตกต่างกนัไป    
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Kidd (Kidd J. R. .  1973) ไดเ้สนอว่า ลกัษณะการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ มักจะเก่ียวกบัการท างาน ความเป็นอยู่ หรือชีวิตประจ าวนั ดังนัน้รูปแบบการเรียนรู ้
ควรมีลกัษณะดงันี ้

1.การเรียนรูท้ี่สนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรงที่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิต
จรงิ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะ ความรู ้และเจตคติที่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในอาชีพ 

2.การเรียนรู้ที่มี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน ท าให้ผู ้เรียนทราบถึง
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้

3.การเรียนรูจ้ะตอ้งก าหนดเวลาที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เพราะการเร่งใน
เรื่องเวลาท าใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนรูล้ดนอ้ยลง 

4.การเรียนรูท้ี่เก่ียวกับปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวันของผูใ้หญ่ และผูใ้หญ่
เห็นว่าจ าเป็น สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้ 

5.การเรียนรูท้ี่ใชเ้หตผุลมากขึน้ 
6.กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ไม่ตอ้งใชพ้ลงัก าลงัมาก 
7.กิจกรรมการเรียนรูท้ี่เก่ียวกบัปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วง 

สุธีรา บัวทอง (สุธีรา บัวทอง และคณะ.  2558)ไดเ้สนอลักษณะการจัดการเรียนรู้
ส  าหรบัผูส้งูอายไุวด้งันี ้

1.การจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ควรเลือกใชเ้ฟอรน์ิเจอรท์ี่เหมาะสมกับ
ผูสู้งอายุ การนั่งและลุกไดส้ะดวก อุณหภูมิของหอ้งเรียนอยู่ในระดับที่ก าลังสบาย ไม่หนาวหรือ
รอ้นเกินไป มีการแนะน าในการแต่งกายที่เหมาะสมก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีระบบเสียงที่เหมาะสม  

2.ไม่ควรจดัใหผู้ส้งูอายุเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรจดัมีเวลาพกัเพื่อยืด
เหยียดรา่งกาย เป็นการลดการเหนื่อยลา้ในการเรียน 

3.การจัดกิจกรรมจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพทางกายของผู้สูงอายุ ความ
แข็งแรงของร่างกาย ความเปราะของกระดกู การจดัการเรียนรู ้ไม่ควรใหม้ีการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างรวดเรว็ 

4.ควรจัดที่จอดรถใกล้กับห้องเรียน หรือมีรถรับส่ง การจัดห้องเรียนส าหรับ
ผูส้งูอาย ุควรจดัไวท้ี่ชัน้ 1 ของอาคาร 

5.ควรจัดรูปแบบหอ้งเรียนเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลม เพื่อผูสู้งอายุสามารถ
อ่านรมิฝีปากและสงัเกตสีหนา้ท่าทางของผูส้อนได ้
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6.ภาพที่ฉายหรือเอกสารประกอบ ควรเน้นสีสันที่ชัดเจน ไม่ควรใช้พื ้นและ
ตวัอกัษรที่กลมกลืน มีขนาดใหญ่ เวน้ช่องไฟและระยะห่างของตวัอกัษรใหเ้หมาะสม 

7.เมื่อมีการปิดไฟในหอ้งเรียน เพื่อเริ่มน าเสนอ ควรใหเ้วลาส าหรบัผูสู้งอายุใน
การปรบัสายตาใชช้ินกบัความมืด 

8.ควรปิดประตหูอ้ง เพื่อปอ้งกนัเสียงรบกวนจากภายนอก 
9.ผูบ้รรยายควรพูดใหช้ดัเจน ไม่พูดเร็วเกินไป โดยเฉพาะผูห้ญิงควรพูดดว้ยโทน

เสียงต ่า 
10. ควรใหเ้วลาในการเรียนรูอ้ย่างเต็มที่ในการเรียนรูแ้ละฝึกทักษะ ไม่ควรมีการ

ทดสอบแบบจับเวลา ส่งเสริมในผูส้งูอายุควบคุมความกา้วหนา้ในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผูสู้งอายุ
สามารถปรบัการเรียนรูต้ามศกัยภาพของตนเอง 

11. เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมโดยใหผู้สู้งอายุพาเพื่อนหรือครอบครวัมาได ้เพื่อ
สรา้งความคุน้เคย สง่เสรมิการเรียนรูร้ว่มกนั 

12. ภารกิจในการเรียน ควรแบ่งเป็นภารกิจย่อย ๆ เพื่อท าใหผู้สู้งอายุเกิดความ
เชื่อมั่น  

13. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตวิญญาณ และ
พฒันาความสมัพนัธต่์อสงัคม เรียนรูถ้ึงความเปลี่ยนแปลงที่จะตอ้งเกิดขึน้ในอนาคต 

OLE  DOSLAND (2017) ไดเ้สนอลกัษณะการเรียนรูส้  าหรบัผูส้งูอายไุวด้งันี ้
1.ควรเป็นการเรียนรูใ้นลักษณะใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู ้
2.ควรเป็นการเรียนรูแ้บบชีน้  าตนเอง  
3.จดัลกัษณะการเรียนรูท้ี่หลากหลาย โดยผสมผสานผ่านการมองเห็น การไดย้ิน 

และการลงมือท า การใชภ้าพประกอบ การเลา่เรื่องราว และฝึกปฏิบติั 
4.องคค์วามรูท้ี่จะเกิดกบัผูส้งูอาย ุจะตอ้งผ่านการท ากิจกรรม 
5.การเรียนรูใ้นแต่ละเนือ้หานัน้ จะตอ้งสามารถอธิบายถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บั 
6.ระยะเวลาการเรียนรู ้จะตอ้งไม่เกิน 45-50 นาที 
7.การเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ ยอมรบัความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ได ้ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการประเมินการเรียนรู ้ 
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ศกัรินทร ์ชนประชา (ศกัรินทร ์ชนประชา.  2557) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเรียนรูข้อง
ผูใ้หญ่ไวด้งันี ้

1.ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้หญ่จะถูกชักจูงให้
เกิดการเรียนรูไ้ดดี้ หากการเรียนรูน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณท์ี่ผ่าน
มา และจะเกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ควรมีการเริ่มตน้ชักจูงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การจดักิจกรรม เพื่อใหผู้ใ้หญ่เกิดความสนใจและน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่ดีและมีประสิทธิภาพ 

2.สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตผูใ้หญ่ (Life Situations) การเรียนรูข้องผูใ้หญ่
จะได้ผลดี เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู ้ดังนั้น การจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม ควรยึด
ถือเอาสถานการณท์ัง้หลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูใ้หญ่เป็นหลกัส าคญัในการจดัการเรียนรู ้

3.การวิเคราะหป์ระสบการณ ์(Analysis of Experience) ประสบการณเ์ป็นแหล่ง
การเรียนรูท้ี่มีคุณค่ามากที่สุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้นหลักส าคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ คือ การ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่า มีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะ
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนไดบ้า้ง แลว้จึงหาทางน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อไป 

4.ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้  าตนเอง (Self Directing) ความตอ้งการที่อยู่ในส่วนลึก
ของผูใ้หญ่ คือ การมีความรูส้ึกตอ้งการที่จะสามารถน าตนเองได ้ดงันัน้ผูส้อนจึงอยู่ในกระบวนการ
สืบหาหรือสืบคน้ค าตอบรว่มกนักบัผูเ้รียนมากกว่าจะสง่ผ่านความรู ้

5.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่าง
บคุคลจะมีเพิ่มขึน้มากเรื่อย ในแต่ละบคุคลเมื่ออายเุพิ่มมากขึน้ ดงันัน้การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ จะตอ้ง
มีการจัดเตรียมการในดา้นนีใ้หเ้หมาะสม สิ่งส าคัญที่ตอ้งค านึง คือความสามารถในการเรียนรูใ้น
แต่ละขัน้ ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคน 

วีระพล ภวูนนท ์(วีระพล ภวูนนท.์  2560)ไดน้ าเสนอลกัษณะการเรียนรูไ้วด้งันี ้
1.กิจกรรมยืดหยุ่นตามสถานการณ ์
2.จดัตามความตอ้งการและความสนใจ 
3.ใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาความรูท้ี่สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
4.บรรยากาศการเรียนรูม้ีการช่วยเหลือกนั 
5.ใหผู้เ้รียนใชป้ระสบการณท์ี่มีจดัการเรียนรูเ้พื่อตนเอง 
6.น าประสบการณม์าใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการจดัการเรียนรู ้
7.ผูส้อนมีสว่นรว่มและเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
8.ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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Watson (1979) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรูท้ี่ส  าคญัดงันี ้
1.พฤติกรรมที่ไดร้บัการผลกัดนัหรือยกย่องชมเชย จะช่วยท าใหเ้กิดพฤติกรรมนัน้

ซ  า้ขีน้อีก 
2.แรงผลักดันที่ไดผ้ลในการเรียนรูน้ั้น ตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิด คือยกย่องหรือ

ชมเชยทนัทีที่พฤติกรรมเกิดขึน้ดีกว่าจะใหแ้รงผลกัดนัหลงัพฤติกรรมนัน้เกิดขึน้นานแลว้ 
3.การฝึกฝนท ากิจกรรมซ า้ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดก้า้วหน้าในการเรียนรูน้ั้นยังไม่พอ 

จะตอ้งใหผู้เ้รียนทราบและเขา้ใจในการประเมินตนเองว่ากา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใดดว้ย จึงจะช่วย
ใหผู้เ้รียนกา้วหนา้ไดดี้กว่า 

4.การข่มขู่หรือการลงโทษผูเ้รียนจะมีผลตรงขา้มกับการใหร้างวัล คือ เป็นการ
ท าลายบรรยากาศหรือความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนได ้ท าใหผู้เ้รียนหยดุเรียนกลางคนั 

5.ความพรอ้มในการเรียนจะท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดง้่าย ผูส้อนจะตอ้งสรา้งหรือ
ค านึงถึงความพรอ้มทัง้ 3 ดา้น คือ ความพรอ้มทางสติปัญญา ความพรอ้มในการเขา้ใจและสนใจ
ที่จะเรียน ความพรอ้มในดา้นพืน้ฐานความรูค้วามสามารถหรือประสบการณเ์ดิม 

6.ความรูส้ึกพอใจจากผลส าเร็จเป็นแรงผลกัดัน ซึ่งมีผลต่อเนื่องท าใหผู้เ้รียนเกิด
ก าลงัใจและมีความเชื่อมั่นว่าสามารถเรียนต่อได ้

7.ผูเ้รียนจะตัง้ใจเรียนดี หากมีความหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูส้อน
จะตอ้งไม่ท าใหผู้เ้รียนรูส้กึว่าการเรียนนัน้ยากหรือง่ายเกินไป 

8.การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใหแ้ก่
ผูเ้รียนมากย่ิงขึน้ 

9.ความล้มเหลวในการเรียนเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า ผูส้อนจะต้องช่วย
สรา้งความส าเรจ็ในการเรียนขัน้ตน้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยการเริ่มตน้จากสิ่งที่ง่ายไปหายาก 

10. การสรา้งความคิดรวบยอด จ าเป็นตอ้งยกตัวอย่างประกอบการเรียนรู ้และ
เชื่อมโยงกบัประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

11. การทบทวนจะช่วยเพิ่มความทรงจ าของผูเ้รียน ผูส้อนควรจดัใหม้ีการทบทวน
เป็นขัน้ตอนหรือทบทวนทนัทีหลงัจากจบเรื่องหนึ่งๆ จะช่วยใหเ้กิดความทรงจ าและกนัลืมได ้

12. ความรูใ้หม่ที่เขา้กับทัศนคติ ค่านิยม หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน จะ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดง้่ายและรวดเรว็ 

13. การสอนในสิ่งที่เป็นความตอ้งการของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัที จะไดผ้ลการเรียนรูท้ี่มากขึน้ 
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14. การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู ้และมี
เครื่องมือสามารถที่จะประเมินผลตนเองว่า ไดก้า้วหนา้ไปสู่เป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด จะช่วยให้
การเรียนรูร้าบรื่นและสะดวกมากขึน้ 

Knowles (Knowles M.S. 1984)ไดก้ลา่วถึงลกัษณะการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้
1.สรา้งบรรยากาศในการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม 
2.ประเมินความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
3.พัฒนาวัตถุประสงคก์ารเรียนรูต้ามความตอ้งการ ความสนใจและทักษะของ

ผูเ้รียน 
4.ออกแบบกิจกรรมตามล าดบัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
5.ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกทรพัยากรทางการเรียนรูแ้ละวิธีการประเมิน

คณุภาพของประสบการณ ์
Brookfield (Brookfield S.D. 1986)ไดก้ลา่วถึงลกัษณะการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1.ผูใ้หญ่ตอ้งการการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 
2.หน้าที่ของผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกมากกว่าจะท าหน้าที่ในการ

สอน 
3.ตอ้งพิจารณาความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นรายบุคคล 
4.สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนของผูใ้หญ่ 
5.ประสบการณข์องผูใ้หญ่จะมีผลในการช่วยใหก้ารเรียนรูม้ีความกา้วหนา้ 
6.การจดักิจกรรมการเรียนรูต้อ้งเก่ียวขอ้งกบัสภาวะและเหตกุารณข์องผูเ้รียน 
7.ผูใ้หญ่ตอ้งการมีสว่นรว่มในการก าหนดรูปแบบการเรียนรู ้

Imel (Imel S.  1998)ไดส้รุปเป็นลกัษณะการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ดงันี ้
1.ใชป้ระสบการณข์องผูเ้รียนเป็นทรพัยากรการเรียนรูท้ี่ส  าคญั  
2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูต้ั้งแต่การวาง

แผนการเรียน รู้และการปฏิ บั ติ ตามแผนการเรียน รู้ ( Involve learners in planning and 
implementing learning activities) 

3 .ช่ วย ให้ผู้ เรี ยน เกิ ดการเรียน รู้ด้ วยตน เอง  (Cultivate Self-direction in 
Learners) 

4.สรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้(Create a climate that 
encourages and supports learning) 
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5.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน เมื่อเริ่มกระบวนการเรียนรู ้
(Fostera spirit of collaboration in the learning setting) 

6.ใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุม่ย่อย (Use small groups) 
CIMRO (CIMRO.  2011) ไดส้รุปเป็นลกัษณะการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ดงันี ้

1.ผู้ใหญ่จะมีความคิดเป็นของตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูส้  าหรับผู้ใหญ่
จะตอ้งใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู ้โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก  

2.ประสบการณ์ ผูใ้หญ่เป็นผูม้ีประสบการณ์ที่สะสมมา เป็นตน้ทุนในการเรียนรู ้
การจดัการเรียนรูจ้ะตอ้งเชื่อมโดยองคค์วามรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นฐานกบัหวัขอ้การเรียนรู ้  

3.ความพรอ้มในการเรียนรู ้ผูใ้หญ่จะพรอ้มที่จะเรียนรูเ้พื่อพฒันาหรือต่อยอดกบั
บทบาททางสังคม ดังนั้นการเรียนรูจ้ะต้องน าทางใหผู้เ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว ้ผ่านสื่อการ
เรียนรูท้ี่ชดัเจน 

4.การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จะมุ่งเน้นความสนใจที่สามารถประยุกต์ให้ในการ
แกปั้ญหาของการท างานหรือการด ารงชีวิตได ้

5.แรงจูงใจในการเรียน การจัดการเรียนรูจ้ะตอ้งท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกที่เท่า
เทียมกนั เคารพในความคิดเห็นของทกุคน และความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน 

ส าหรบัการเรียนรูข้องผู้ใหญ่จากแนวคิดของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ดังนี ้ (1) 
ผูสู้งอายุส่วนมากมักจะประเมินความสามารถของตัวเองต ่ากว่าความเป็นจริง (Underestimate 
the Ability to Learn) โดยเฉพาะกับการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ เพราะมีความกังวลอยู่กับประสบการณ์
เดิม และมองขา้มความส าคัญของการเรียนรูต้ามอัธยาศัย ซึ่งสามารถไดร้บัจากประสบการณ ์ 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้  าหรับผู้สูงอายุที่ เหมาะสม ผลการเรียนรูข้องผู้สูงอายุจะไม่
แตกต่างกับวัยอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ของการมีอายุมากขึน้อาจจะมีอุปสรรคบ้าง อัน
เนื่องมาจากบทเรียนในการเรียนลดลงบา้ง หรือความเคร่งเครียดจากการเรียน อนัเป็นผลมาจาก
บทเรียนที่ซบัซอ้นเกินไป (2) ประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมาของผูสู้งอายุ (Previous Education 
Experience) สามารถจะก่อใหเ้กิดผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรูไ้ด ้ถา้หากผูสู้งอายุมีโอกาส
เรียนในระบบโรงเรียนนานมากขึน้ จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเรียนในภาวะเป็นผูส้งูอายุ
ได้ดีขึน้ ทั้งนี ้เพราะจะมีกรอบความคิดในการแก้ปัญหา ( Intellectual Framework) ค่อนข้าง
สมบูรณดี์ และยงัสามารถน าไปผสมผสานความรูใ้หม่ๆ เขา้กบัความรูเ้ดิมไดดี้ยิ่งขึน้ (3) การศึกษา
และพืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ  (Socio-economic background) นบัว่าเป็นองคป์ระกอบต่อ
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ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้สูงอายุในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ โดยเฉพาะถ้าการเรียนรูน้ั้นเกิดขึน้ใน
สถานการณ์ของการเรียนแบบมีระบบผูสู้งอายุที่ประสบความส าเร็จ จากการเรียนสมัยเด็ก มี
แนวโนม้ที่ดีต่อการเรียนรูส้ิ่งใหม่ รวมทัง้แรงจูงใจก็ดีดว้ย ตรงกนัขา้มกบัผูท้ี่ประสบความลม้เหลว
ในสมยัเป็นเด็กจะพยาบามหลีกเลี่ยงและหลบหนีโอกาสที่จะเรียนรูเ้รื่องใหม่ และถา้หากถกูบงัคบั
ใหต้อ้งเรียนอีก ก็จะเกิดความวิตกกังวลเป็นปัญหาต่อการเรียน (4) แนวทางในการรบัรูเ้ก่ียวกับ
ตนเอง (Self-perception) เป็นอิทธิพลที่ส  าคัญต่อการที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ การรบัรูเ้ก่ียวกับตนเอง
ของผูเ้รียนจะมีผลต่อการแปลความหมายไปยังบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ผูท้  าหน้าที่สอนผูสู้งอายุจะมี
อิทธิพลอย่างยิ่ง ตอ้งคอยสงัเกตระหว่างการเรียนรู ้หากมีบทเรียนที่เกินความสามารถ จะตอ้งให้
ความช่วยเหลือทนัที โดยมีองคป์ระกอบสนบัสนนุใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู ้ดงันี ้(1) ความเหมาะสม
และความพร้อมของผู้สูงอายุ ได้แก่ระดับพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อาย ุ
ความสามารถและประสบการณเ์ดิม (2) แรงจงูใจทัง้ภายนอกและภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการการ
เรียนรู ้การได้รบัรางวัล (3) ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ เรียน ขจัดอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาทาง
อารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้(4) สิ่งที่เรียนสอดคลอ้งกับความตอ้งการ ความสนใจและ
ความปรารถนาของผูส้งูอายุ (5) สิ่งที่เรียนรูม้ีคณุค่า มีความหมายต่อผูส้งูอายุและทราบจุดหมาย
ของการเรียนรู ้(6) สิ่งที่เรียนรูน้ัน้สอดคลอ้งกบัประสบการณเ์ดิมของผูส้งูอายุ (7) ผูส้งูอายมุีโอกาส
ได้ฝึกฝน ท าซ า้บ่อยๆ จนเกิดความช านาญและไดล้งมือท าดว้ยตนเอง (8) ผู้สูงอายุไดม้ีโอกาส
ทราบความกา้วหนา้และความผิดพลาดของตน เพื่อจะไดม้ีโอกาสปรบัปรุงแก้ไข และ (9) มีการ
เสรมิแรง ใหก้ าลงัใจจากผูส้อน ผูส้อนใชเ้ทคนิค กิจกรรมการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 

ตาราง 2 การศกึษาการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

หลกัการ
เรียนรูข้อง
ผูส้งูอาย ุ
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ความ
ตอ้งการและ
ความสนใจ 

 / /  /  / /  /  / /  / 

การมีสว่น
รว่มในการ
จดัการเรียนรู ้

   /  /   / / / / /  

การจดั
บรรยากาศที่
เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู ้

   /  /   / / / / /  

การสรา้ง
แรงจงูใจใน
การเรียนรู ้

  / /          / 

การเรียนรู้
แบบน า
ตนเอง 

/ / /  /  /     / / / 

การน าไปใช้
จริง 

/ / / /  /   / /    / 

การสรา้ง
ความมั่นใจ
ในการเรียนรู ้

     /         

ความ
แตกตา่ง
ระหวา่ง
บคุคล 

/        /      

การทบทวน
บทเรียน
อย่าง
สม ่าเสมอ 

 /  /  /         
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งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
อาชญัญา รตันอุบล และคณะ (อาชัญญา รตันอุบล และคณะ.  2553) ไดว้ิจัยเรื่อง 

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการ ศึกษา/การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ มี
วตัถปุระสงคคื์อ 1) เพื่อศกึษาสภาพการจดัการ ศกึษา/การเรียนรูเ้พื่อการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ
ในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ เพื่อ เป็นบทเรียนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
การพัฒนาผู้สูงอายุของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการการจัด
การศึกษา การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุในประเทศไทย 3) เพื่อจัด ท ารูปแบบและ
แนวทางการจัดการศึกษา การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ ในส่วนของรูปแบบ และ
แนวทางการจดัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษา  การเรียนรูเ้พื่อ 
การพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ มี 5 รูปแบบ ประกอบดว้ย รูปแบบมหาวิทยาลัยวัยที่สาม รูปแบบ
ศูนย ์อเนกประสงคส์  าหรบัผูสู้งอายุในชุมชน รูปแบบเมือง ชุมชนส าหรบัผูสู้งอายุ รูปแบบชมรม
ผู้สูงอายุ  สโมสรผู้สูงอายุ และรูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตามอัธยาศัย โดยรูปแบบที่
หลากหลายนีจ้ะ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นบรบิทสงัคมแต่ละระดบั 

ทิพยว์ดี เหลืองกระจ่าง (ทิพยว์ดี เหลืองกระจ่าง.  2554) ไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูต้ามแนวพุทธศาสตร ์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์
หลกัธรรมส าหรบัผูส้งูอายุ 2) เพื่อวิเคราะหค์ณุค่า และกระบวนการพัฒนาผูส้งูอายุตามแนวพุทธ
ศาสตร ์3) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรูต้ามแนวทาง พุทธศาสตรเ์พื่อพัฒนาผูส้งูอายุ การพฒันา
รูปแบบการเรียนรูต้ามแนวพทุธศาสตรเ์พื่อพฒันาผูส้งูอายุ พบว่า วิธีการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเรียนรู้
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผูสู้งอายุ ทั้งดา้นพฤติกรรม จิตใจและ
ปัญญา โดยการบรรลุเป้าหมายอยู่ภายใตเ้งื่อนไขการเรียนรูท้ั้งปัจจัยภายใน อันไดแ้ก่ บุพเพกต
ปญุญตา ความสนใจและน าไปปฏิบติัดว้ยตนเอง และปัจจยัภายนอก อันไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสม ครอบครวัและผูส้อน จากผูรู้ ้จากการปฏิบติัดว้ยตนเอง จากการสนทนาธรรม จากการ
เข้าร่วมฝึกอบรม จากการเป็นผู้ช่วยผู้รู ้ในการฝึกอบรม จากการได้รับการสั่ งสอนตักเตือน 
ประทับใจ ส่วนกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และสังคม เพื่อ
พฒันา ผูส้งูอายอุย่างเป็นองคร์วม ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานไปจนถึงความเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณ์ 

ดนัย มณฑาทิพยก์ุล แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน (ดนัย มณฑา
ทิพยก์ุล;แววตา เตชาทวีวรรณ; และอจัศราประเสริฐสิน.  2561)ไดศ้ึกษาสภาพความตอ้งการและ
ปัญหา รวมทัง้ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรูข้องผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีวิจัยแบบ ผสมผสานโดย
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วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู้สูงอายุที่ เป็นผู้น ากลุ่มและผู้สูงอายุที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อคน้หาความรู ้เพื่อคลายเหงาดว้ยการสื่อสารกบับุคคลอ่ืน และเพื่อ
ความบนัเทิงต่าง ๆ โดยมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ดา้นซอฟตแ์วร ์ดา้นขอ้มลู และดา้นฮารด์แวร ์ปัญหาและอปุสรรคใน
การพัฒนาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแ้ก่ ปัญหาสายตา ความจ าใน
การเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ และทศันคติดา้นลบต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทนงศกัดิ์ ย่ิงรตันสขุ ภาณุวฒัน ์เชิดเกียรติกล สวุิชยั โกศยัยะวฒัน ์พลูพงษ์ สขุสว่าง 
(ทนงศกัดิ์ ย่ิงรตันสขุ;สวุิชยั โกศยัยะวฒัน;์ และพลูพงษ ์สขุสว่าง.  2559) ไดศ้กึษาในกลุม่อายุ 60-
64 ปี มีความต้องการด้านร่วมกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาตนเองมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน 
อธิบายไดว้่าคนกลุ่มนีย้ังอยู่ในช่วงผูสู้งอายุตอนตน้ สภาพร่างกายยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการท า
กิจกรรมต่าง ๆ หากไม่มีโรคประจ าตัวที่รา้ยแรงจึงยงัตอ้งการเรียนรูส้ิ่งใหม่เพื่อการปรบัตัวและใช้
ชีวิตใหเ้หมาะสมกบัสงัคมที่เปลี่ยนไปได ้บางคนยงัท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง มีความสนใจเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่จากลูกหลานหรือชุมชน สงัคมรอบไดเ้ป็นอย่างดี แต่ส าหรบักลุ่มอายุ75 ปีขึน้ไปจะมีปัญหา
ทางร่างกายเพิ่มขึน้มาก ท าใหเ้ป็นอปุสรรคต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือเรียนรูส้ิ่ง ใหม่ เป็นช่วงวยัที่
ตอ้งการพกัผ่อนอยู่กบับา้น 

พุทธชาติ แผนสมบุญ (พุทธชาติ แผนสมบุญ.  2560)ได้ศึกษาผลการพัฒนา
กระบวนการเสริมสรา้งภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ พบว่า การเสริมสรา้งภาวะพฤฒิพลังของ
ผูส้งูอายุมี 3 ขัน้ตอน คือ  1. การท าความเขา้ใจในตนเอง   2. กระฉับกระเฉงท ากิจกรรมส่วนร่วม
เพื่อชุมชน และ 3. ขยายผลเพื่อความยั่งยืน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสรา้งภาวะพฤฒิพลัง 
คือ ลกัษณะรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรูห้รือการอบรมที่มีเทคนิคการวิธีการที่หลากหลาย สื่อ
การสอน สภาพแวดลอ้ม เนือ้หาในการเรียนรู ้

นภสร นีละไพจิตร นรินทรา จนัทศรและกมลรตัน ์หนสูวี (นภสร นีละไพจิตร;นรนิทรา 
จนัทศร; และกมลรตัน ์หนูสวี.  2560) ไดศ้ึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคแ์บบ
องค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในชนบทไทยด้านการดูแลสุขภาพกาย พบว่า ปั จจัยความส าเร็จใน
รูปแบบพัฒนาทักษะการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์จะตอ้งพิจารณาถึง ชุมชนตอ้งมีความพรอ้มและ
เหมาะสม ผู้สูงอายุในพื ้นที่จะต้องพรอ้มที่จะเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง ผู้น าชุมชนต้องเป็นผู้มี
ความคิดจะพฒันาชมุชน เห็นความส าคญัของผูส้งูอาย ุหน่วยงานสง่เสรมิสขุภาพ จะตอ้งมีกระตุน้
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ใหผู้สู้งอายุปฏิบัติกิจกรรม และกิจกรรมที่จัดให้เกิดการเรียนรูต้อ้งสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และ
สามารถเห็นคณุค่าอย่างเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน  

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  
การเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่มีการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และ

เป็นการเรียนรูท้ี่มีความเชื่อว่าเป็นการเรียนรูท้ี่สามารถพฒันาในดา้นความรู ้ ทศันคติ ทกัษะ และ
พฤติกรรมของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี  เนื่องจากการเรียนรูแ้บบนีเ้ป็นการดึงประสบการณ ์ศักยภาพ
ของผูเ้รียนออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มที่  โดยหลกัการส าคญัของการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม  คือ กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน  การเรียนคือกิจกรรมที่ท าให้
เกิดการเรียนรูใ้หม่ ๆ ที่ทา้ทายอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเรียนรูจ้ากการปฏิบติัจริงของผูเ้รียน  (Active 
Learning)  และการมีปฎิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และระหว่างผูเ้รียนกบัครู    

การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงบุคคลในดา้น
จิตส านึก อุดมการณ์ เจตคติ ความตระหนัก ความรูแ้ละทักษะเพื่อน าไปสู่การรวมพลังหรือ
ศักยภาพ เป็นกลุ่ม เป็นกระบวนการในระดับต่างๆ จากชุมชนไปสู่เครือข่ายประชาชนที่เขม้แข็ง
ต่อไป สอดคลอ้งกบัสนธยา พลศรี (2550) ที่กล่าวถึงการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มว่า เป็นเครื่องมือใน
การดึงศักยภาพของชุมชนเขา้มา มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน มีเป้าหมายที่
เปลี่ยนแปลงระดบับคุคลในดา้นจิตส านึก อดุมการณ ์ทศันคติ ความตระหนกั ความรู ้ทกัษะ ซึ่งจะ
น าไปสู่การรวมพลังศักยภาพเป็นกลุ่ม และ ช่อผกา ชัยวิเศษวิทยา (2551) กล่าวว่าเป็น
กระบวนการจากชมุชนสู่เครือข่าย การใชก้ระบวนการกลุ่ม เนน้ที่ความรว่มมือและช่วยเหลือซึ่งกนั
และกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ อย่าง ต่อเนื่อง สรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ จะช่วยสรา้งความรูท้ี่ไวเ้นือ้เชื่อใจ และสรา้งให ้เกิดความรว่มมือสามคัคี 
ช่วยเหลือกัน มีการใหแ้ละรบักนัเต็มที่ อีกทัง้มี “เวทีสรุปบทเรียน” ใชใ้น การวิเคราะหส์รุปผลการ
ท างานที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึน้และถอดประสบการณแ์ลว้น าลงไปปฏิบติัซ า้อีก มีนักวิชาการได้
ใหค้  าจ ากดัความไวด้งันี ้

สเุทพ อ่วมเจริญ (2549) อธิบายหลกัการของการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการ
สรา้ง ความรูโ้ดยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรูเ้อง เป็นการเรียนรูท้ี่อาศัยประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้รียน ก่อใหเ้กิด ความรูใ้หม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผูเ้รียนสามารถก าหนดหลกัการที่ไดจ้ากการปฏิบติั 
และสามารถประยุกตใ์ช ้ทฤษฎีหรือหลกัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการท างาน
เป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอนกับผู้เรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบเครือข่ายอย่าง กวา้งขวาง มีการแสดงออกทัง้การเขียนและการพดู 
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สมุณฑา พรหมบุญ และ อรพรรณ พรสีมา (2549) อธิบายว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
ช่วยเตรียม ผูเ้รียนใหพ้รอ้มที่จะเผชิญกบัชีวิตจริง เพราะลกัษณะของการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มเปิด 
โอกาสให้ผู้เรียน ได้รบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องตนเอง ไดล้งมือปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝน
ทกัษะ การเรียนรูท้ักษะ การบริหารการจัดการ การเป็นผูน้  าผูต้ามและที่ส  าคัญเป็นการเรียนรูท้ี่มี 
ความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบั ชีวิตจรงิของผูเ้รียนมากท่ีสดุวิธีหนึ่ง อีกทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศ
การเรียนรูท้ี่ดี ช่วยใหผู้เ้รียนได ้ฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ช่วยให้
ผูเ้รียน เกิดทศันคติที่ดีต่อการเรียน ต่อผูส้อน ต่อสถานศกึษา และต่อสงัคม 

Chinelo (2010) ไดใ้หค้วามหมายการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มว่าเป็นการเรียนรูท้ี่เรียนรูจ้าก 
ฐานปัญหา โดยผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา หาขอ้มลู และลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียน 
มีส่วนรว่ม ในกระบวนการเรียนรูภ้ายใตค้ าแนะน าของผูส้อนในบรรยากาศของหอ้งเรียนที่เป็นที่น่า
พอใจ และเต็มไปดว้ยความรว่มมือของผูเ้รียนทกุคน 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนโดยอาศัย 
ประสบการณเ์ดิม ของผูเ้รียนก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไดล้งมือปฏิบติัท ากิจกรรมกลุ่ม 
โดยชมุชนจะมีสว่นรว่ม ในการการคิดวิเคราะห ์การวางแผน การท างาน  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีคุณลักษณะหลายประการดังต่อไปนี ้ (มูลนิ ธิพัฒนา
ภาคเหนือ. 2544) 

1. การเรียนรูท่ี้สรา้งจิตส านึกทางอุดมการณ์ ส  านึกของคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์และพลงั ของการรวมกลุ่มพลงัชุมชน เป็นการสรา้งพืน้ที่ทางสงัคมใหแ้ก่กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส 
ผู้เสียเปรียบ ทางสังคม สรา้งส านึกในคุณค่าศักดิ์ศรี ส  านึกทางชนชั้น ความตระหนักในสิทธิ
เสรีภาพ คุณค่าของตนเองและชุมชน การพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคคล ซึ่งจะท าใหเ้กิด 
การเขา้มามีส่วนร่วมในชุมชนที่เชื่อมโยงระดมพลังศักยภาพต่าง  ๆ ที่จะน าไปสู่การเสริมสรา้ง 
ความเขม้แข็งขององคก์รชุมชน ท าใหเ้กิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การพึ่งตนเอง ความเสมอภาค และ
เป็นธรรม 

2. การเรียนรูแ้บบองคร์วมเชื่อมโยงสมัพนัธก์นั กระบวนการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วมเนน้
การให ้คุณค่าและความส าคัญขององคร์วม เพราะเชื่อว่าสรรพสิ่งในชุมชนมีความสมัพันธ์กนั ไม่
แยก ส่วนระหว่างความเป็นชุมชนกับโครงสรา้งอ านาจภายนอกชุมชน แต่เป็นการปะทะกัน ทาง
ความคิด วัฒนธรรมและระบบค่านิยมทั้งภายในชุมชนกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลง 
ภายนอกชุมชน โดยกระบวนการเรียนรูจ้  าเป็นตอ้งค้นหา ค่านิยมเดิมที่มีอยู่ในชุมชน เป็น สิ่งที่
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ชุมชนสรา้งขึน้เอง สั่งสมและสืบทอดกนัมา เพื่อคน้หา แนวทางหรือกระบวนการปรบัตัว การต่อสู้
ทางสงัคมที่จะสรา้ง ดลุอ านาจที่จะท าใหเ้กิด ความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3. การเรียนรูท้ี่ประสานระหว่างการเรียนรูเ้ชิงประจักษ์ร่วมกับทฤษฎี กระบวนการ
เรียนรูท้ี่ไดผ้ลและเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรูท้่ามกลางการปฏิบัติ 
คือ เป็นการเรียนรูจ้ากการไดท้ างานจริงดว้ยตนเอง มีกระบวนการสรุปบทเรียนโดยการวิเคราะห ์
สรุปผลของการท างานที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึน้และการถอดประสบการณ์วิธีการพัฒนา การ
ปรบัเปลี่ยนหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมยิ่งขึน้ แลว้น าไปปฏิบติัจริงอีกครัง้หนึ่ง แบบซ า้แลว้
ซ า้อีก กระบวนการนี ้เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สรา้งการเรียนรูด้้วยตนเอง และ เรียนรูจ้ากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์วิเคราะหร์ว่มกบัผูอ่ื้น ซึ่งท าใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ๆ ขึน้ 

4. การเรียนรูจ้ากการเป็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง การเรียนรู้
โดยตรงเป็น การเรียนรูจ้ากการไดพ้บไดเ้ห็นของจรงิ ไดจ้บัตอ้ง ไดส้มัผสัหรือไดแ้ลกเปลี่ยนกบัผูท้ี่มี 
ประสบการณต์รงดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห ์เลือกและตดัสินใจจากการวิเคราะห ์สิ่งที่พบ
เห็นและประสบการณท์ี่ไดร้บัรว่มกบัประสบการณต์รงของตนเอง  

5. ใหผู้ ้เขา้ร่วมการเรียนรูเ้ป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู ้โดยค านึงถึงพืน้ฐานและ
ประสบการณ์ ของผูเ้รียนเป็นส่วนส าคัญในการสรา้งกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเป็น ผูค้น้หาขอ้มูล ประเมินปัญหาความตอ้งการและความจ าเป็นของการจดักระบวนการ
เรียนรู ้ดว้ยตนเอง เรียนรูโ้ดยการแลกเปลี่ยนประสบการณข์องกนัและกนัเป็นหลกั เพราะธรรมชาติ 
การเรียนรูข้องบุคคลนัน้ตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้และตอ้งการเป็นอิสระใน การเรียนรู้
มากกว่าพึ่งผูอ่ื้น ผูจ้ดักระบวนการเรียนรูจ้ึงควรเป็นเพียงผูจ้ดัหรือเอือ้อ านวยให ้เกิดกระบวนการ
เรียนรูร้ะหว่าง กนัไดอ้ย่างเต็มที่เท่านัน้ 

6. ใชก้ระบวนการกลุ่มที่เน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะความ
ร่วมมือจะ เสริมสรา้งการเรียนรูแ้ละการส านึกของการมีส่วนร่วมแก่ผูเ้ขา้ร่วมเรียนรู ้ท าใหย้อมรบั
ฟัง ความคิดเห็นที่แตกต่างกนั กระตุน้ส านึกในความเชื่อมั่น ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั มี ความ
พรอ้ม ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การเสนอประสบการณ์และแสดงศักยภาพ ของตน 
พรอ้มที่จะใหโ้อกาสซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศของการสรา้งความร่วมมือกนั แบบท างานเป็นทีม 
ร่วมกันคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่ง เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า ซักถาม อภิปราย 
ตรวจสอบ ฝึกปฏิบติั ทดลองลงมือแกปั้ญหาในกลุ่ม เนน้ความคิด สรา้งสรรคก์ระบวนการใหม่ๆ 
ในการคน้หาทางแกปั้ญหา 
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7. เน้นกระบวนการมากกว่าเนือ้หา การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมไม่ก าหนดโครงสรา้ง
ของ กระบวนการเรียนรูแ้บบตายตัว แต่เปิดโอกาสใหเ้รียนรูต้ามสถานการณ์ วัตถุประสงค ์และ 
ความตอ้งการของผูเ้รียน เนน้ใหเ้รียนรูด้ว้ยการคน้ควา้ ซกัถาม อภิปราย ตรวจสอบ ปฏิบติั ทดลอง 
ลงมือแกปั้ญหาในกลุม่ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหว่างกนั ไม่มีการก าหนด เกณฑ ์มาตรฐานส าหรบั
การประเมินตรวจสอบไวต้ายตัว ไม่มุ่งเน้นความถูกตอ้งของเนือ้หา แต่เนน้ กระบวนการเรียนรูท้ี่
ผูเ้รียนเขา้ มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง สามารถ แสดงออกและแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ์ึ่งกนัและกนัอย่างเต็มที่ ซึ่งตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการ เครื่องมือบางอย่างที่ไม่ใช่การสอน
หรือบรรยาย 

8. กระบวนการเรียนรูท้ี่ต่อเนื่อง กระบวนการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วมเป็นกระบวนการที่
มี ความต่อเนื่อง ควรมีการวางแผนการจดัการเรียนรูท้ี่จะส่งผลในระยะยาว ไม่ใช่การเรียนรู ้ระยะ
สัน้ที่เสรจ็สิน้ในตวัเอง 

9. เนน้การสรา้งบรรยากาศการเรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ป็น
กนัเอง ซึ่งจะสรา้งความรูส้กึไวว้างใจ ใจกวา้งและสรา้งความรว่มมือ ความสามคัคี ช่วยเหลือกนั มี
การใหแ้ละรบัอย่างเต็มที่ 

10. จดัวางความสมัพนัธท์ี่เสมอภาคเท่าเทียมกนั ความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบั การเรียนรู ้ทัง้ผูจ้ดัการเรียนรูแ้ละผูร้่วมควรมีความสมัพันธ์แบบเท่าเทียมกนั ไม่ใช่เป็นแบบ ผู้
ใหก้บัผูร้บั แต่ต่างเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั ผูเ้ขา้ร่วมการเรียนรูม้ีส่วนร่วมในการก าหนด และ ตัดสินใจ
ต่อการจดักระบวนการเรียนรูข้องตนเอง ท าใหเ้กิดการสื่อสารโตต้อบ ใหผู้เ้ขา้รว่ม การเรียนรูเ้สนอ
ความคิดเห็น และสะท้อนกลับ โดยผู้จัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมมีบทบาท เป็นผู้เอือ้อ านวย 
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนได ้ซกัถาม ไดใ้ชว้ิจารณญาณของตนเอง 

อลิศรา ชูชาติ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะส าคญัที่ท าใหก้ารเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มแตกต่าง
จาก การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการถ่ ายทอดเนื ้อหาเป็นส าคัญ แต่
กระบวนการ เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมนี ้ มุ่งเน้นให้ผู ้สอนจัดประสบการณ์ที่กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้
วิเคราะห ์ประสบการณ์ สาเหตุของปัญหา และความสามารถที่จะตัดสินใจเลือก ตลอดจนริเริ่ม
สรา้งสรรคแ์นว ทางการแกปั้ญหา รวมทัง้การวางแผนการจดัการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็น ความรูส้ึก และที่ส  าคัญคือ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความสามารถของตนเองเพื่อ
ไปสูก่ารเห็นคณุค่าของตนเอง 

Mizuko (2006) กล่าวว่า คุณลักษณะของการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมนั้นเก่ียวกับการ
ท างานและ การเรียนรูร้่วมกันในการใชเ้ทคโนโลยีที่หาไดใ้นปัจจุบนันี ้ไดม้ีการแลกเปลี่ยนความ



  51 

คิดเห็น ความรูแ้ละประสบการณ์ ผูเ้รียนใชก้ระบวนการที่เหนือขึน้ไปสรา้งองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิม
และสรา้งองค ์ความรูใ้หม่ ท างานเป็นกลุ่มระหว่างกันในสังคมเครือข่าย  และไดเ้ชื่อมโยงการ
เรียนรูก้ับชีวิตในสงัคม ใชก้ารเรียนรูด้ว้ยการกระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจ แบ่งปันแรงปรารถนา 
แรงบนัดาลใจและความรูเ้พื่อ การเปลี่ยนแปลงทศันคติของบุคคล 

กระทรวงสาธารณสขุ (2543) ก็ไดอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม
โดยสงัเขปว่าประกอบดว้ยการเรียนรูเ้ชิงประสบการณแ์ละการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการกลุม่ 

สรุปได้ว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม เป็นการสรา้งความรูโ้ดยผู้เรียนเป็นเจ้าของการ
เรียนรู ้เป็น การเรียนรูท้ี่อาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่  ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ผูเ้รียนสามารถ ก าหนดหลกัการที่ไดจ้ากการปฏิบติัและสามารถประยุกตใ์ช้ทฤษฎีหรือหลกัการได้
อย่างถูกตอ้ง ซึ่งมุ่งเนน้ ใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมต่าง  ๆ ตัง้แต่ตน้จนจบ
กระบวนการ มีการติดต่อสื่อสาร และการเรียนรูร้ว่มกนัในการกระท า รวมทัง้การจดัการ เพื่อใหเ้กิด
ความส าเร็จตาม วัตถุประสงค ์ไดแ้ก่ การศึกษาชุมชน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหาร
จดัการ การติดตาม ประเมินผล ตลอดจน การจดัสรรผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้รว่มกนั 

ขัน้ตอนการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม 
อลิศรา ชูชาติ (2549) ไดน้ าแนวคิดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมมาสู่การจัดการเรียน

การสอน ซึ่ง ก าหนดเป็นขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วมไว ้6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้การไดร้บัประสบการณ ์การเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่มเชื่อว่า ประสบการณข์อง

บุคคล เป็นหัวใจของการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ขั้นตอนนี ้ผู ้เรียนจะได้มีโอกาสคิด ไตร่ตรอง 
ตรวจสอบ พิจารณาประสบการณท์ี่ผ่านมาในอดีต และประสบการณ์ในสถานการณ์จ าลอง ที่จัด
ให ้ค าว่า “ประสบการณ”์ นีห้มายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผูเ้รียนไดร้บั ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ ผูเ้รียนไดล้งมือ
กระท า ไดเ้ห็น ไดย้ิน ประสบการณน์ีอ้าจเป็นประสบการณจ์รงิหรือ ประสบการณจ์ าลองก็ได ้ 

2. ขัน้การพิจารณาประสบการณ ์เป็นขัน้ที่ใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาประสบการณว์่า 
เกิดอะไรขึน้ บคุคลไดก้ระท าอะไร พดูอะไร คิดอย่างไร รูส้ึกอย่างไร และเหตกุารณน์ีม้ีความส าคญั 
อย่างไร มีอะไรบา้งที่ยงัไม่เขา้ใจในเหตุการณน์ัน้ การอธิบายแลกเปลี่ยนประสบการณจ์ะช่วย ให้
ผูเ้รียนเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

3. ขัน้วิเคราะหป์ระสบการณ ์เป็นขัน้ตอนที่ใหผู้เ้รียนพยายามท าความเขา้ใจกับ
ประสบการณ ์นัน้อย่างลกึซึง้ เพื่อใหเ้กิดความหยั่งรู ้และเขา้ใจสถานการณอ์ย่างถ่องแท  ้

4. ขัน้สรุปบทเรียน เป็นการประมวลประสบการณ์ที่เกิดขึน้ แลว้เปรียบเทียบกับ
ประสบการณ ์อ่ืน และสรุปเป็นบทเรียนที่สมัพนัธก์บัชีวิตจรงิ 
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5. ขั้นวางแผน เป็นขั้นที่น าบทเรียนที่ได้จากการสรุปมาประยุกต์ใช้ก าหนด
แนวทางใน การปฏิบติังาน 

6. ขัน้ลงมือปฏิบติั เป็นการน าแผนที่ก าหนดไวไ้ปปฏิบติัจริง รวมทัง้การติดตาม
ผลของ การปฏิบติั ซึ่งเป็นประสบการณใ์หม่ที่ผูเ้รียนจะไดร้บั เป็นจุดเริ่มตน้ของวงจรการเรียนรู ้ใน
ขัน้ต่อไปที่สะทอ้นถึงการไม่สิน้สดุของกระบวนการเรียนรู ้

จริยา วิไลวรรณ (2550) กล่าวถึงความสอดคลอ้งของขัน้ตอนของการเรียนรู ้แบบมี
สว่นรว่มกบักระบวนการเรียนรูข้องมนษุย ์ดงันี ้

1. ขัน้ประสบการณ ์(Experience) เป็นขัน้ตอนที่ใชเ้ทคนิคกระบวนการเรียนผ่าน 
ประสบการณต์รงหรือกระตุน้ใหแ้ต่ละคนไดเ้กิดการคน้หาศกัยภาพที่มีในตนเอง ดว้ย การทบทวน
ประสบการณเ์ดิม ทบทวนสิ่งที่ไดเ้คยท า เคยไดย้ิน เคยเห็น และเคยได้เรียนรูม้า เป็นองคค์วามรูท้ี่
สะสมอยู่ในตวัเอง ออกมาน าเสนอเพื่อเรียนรูร้ว่มกนั 

2. ขั้นถกคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) เป็นขั้นตอนของการ
น าเอา ความคิดของตนไปร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มดว้ยการร่วมกันถกคิด วิเคราะห ์อภิปรายให ้
ความเห็น เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ๆ จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เปรียบเทียบผสมผสานกับ ความรู ้
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้จากกลุ่ม ท าใหไ้ด้ความรูใ้หม่ มุมมองใหม่ กวา้งขึน้ ลึกซึง้ขึน้ จนได้องค์
ความรู ้ใหม่ที่งอกเงยขึน้ 

3. ขั้นสรุปความคิด (Conceptualize) เป็นขั้นตอนสรุปข้อตกลง แนวคิดหรือ
หลกัการ เป็น การสรุปความคิดรวบยอดจากความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งไดจ้ากการร่วมกันถก
คิด วิเคราะหแ์ละหาค าตอบเชื่อมโยงกบัความเป็นจรงิ เกิดเป็นองคค์วามรูใ้หม่ โดยใชข้อ้สรุป จาก
การถกคิดและมุมมองร่วมกันของผูร้่วมเรียนรูทุ้กคน หรือเป็นการสรุปองคค์วามรูท้ี่ ร่วมกันสรา้ง
จากขัน้ตอนที่ 2 หรืออาจเรียกว่าเป็นแก่นของความรู ้

4. ขัน้น าไปปรบัใช ้(Apply) เป็นขัน้ตอนของการทดลอง โดยก าหนดดว้ยตนเอง
ว่า จะน า องคค์วามรูห้รือแก่นความรูอ้ันเป็นข้อสรุป ขอ้ตกลง แนวคิด หลกัการหรือสิ่งที่ไดเ้รียนรู้
มา จาก 3 ขัน้ตอนแรกฝังลึกลงไปในสมอง ท าใหค้วามรูน้ัน้คงทนถึง กลายเป็นการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม ดงันัน้การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งส าคญัที่ควรใหผู้เ้ขา้รว่มไดม้ีบทบาท ในการมี
สว่นร่วมที่แทจ้ริง ควรใหผู้เ้ขา้ร่วมมีส่วนร่วมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การตดัสินใจ การปฏิบติั การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
การสรุป บทเรียน แกไ้ขปรบัปรุง รวมทัง้การขยายผลและสามารถ น าไปปฏิบติัต่อไปได ้
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ดงันี ้การเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม มีขัน้ตอนดงันี ้
1.  ประสบการณ ์ (Experience)  เป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้

และประสบการณเ์ดิมของตนเองมาพฒันาเป็นองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์หม่ของตนเอง  
2.  สะทอ้นความคิด/ อภิปราย (Reflection and Discussion) เป็นขัน้ตอนที่การ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละสรา้งบรรยากาศเพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกดว้ยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั โดยรว่มกนัก าหนดประเด็นหวัขอ้ในการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอ
ต่อกลุม่ใหญ่เพื่อรบัฟังความคิดเห็นโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานจากประสบการณข์องผูเ้รียน 

3. ความคิดรวบยอด  (Concept) เป็นขัน้ตอนการสรา้งความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง 
โดยการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหส์ิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากผลของการสะทอ้นความคิดและอภิปรายเพื่อ
น าไปสูก่ารเกิดความคิดรวบยอดใหเ้ป็นความรูข้องตนเอง 

4. ทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) เป็นขั้นตอนที่
ต้องการให้ผู้เรียนน าผลจากขั้นความคิดรวบยอดที่เกิดขึน้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือ
สถานการณต่์าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางของตนเอง 

ตาราง 3 การศกึษาแนวคิดการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นร่วม 

การเรียนรูอ้ยา่งมสี่วนรว่ม อลิศรา ชูชาติ (2549)  จริยา วิไลวรรณ (2550) Mizuko (2006) มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ. 
2544 

1. ประสบการณข์องผูเ้รียน / /  / 

2. การสะทอ้นความคดิของผูเ้รียน / /  / 

3. การสรา้งความเขา้ใจของผูเ้รียน / /  / 

4. การประยกุตค์วามเขา้ใจตามแนวทางของผูเ้รียน / / /  

5. การแลกเปลี่ยนความคิด   / / 

6. การสรา้งความสมัพนัธแ์บบเสมอภาค    / 

 
งานวิจยัเก่ียวขอ้ง 

ประทุ่ม กงมหา และ กรรณิการ ์หาญสงูเนิน(ประทุ่ม กงมหา; และกรรณิการ ์หาญสงู
นิน.  2561) ไดศ้ึกษารูปแบบการสรา้งเสรมิภาวะพฤฒพลงัในผูส้งูอายุ ใชก้ารมีส่วนรว่มของชมุชน 
มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการสรา้งเสริมภาวะพฤฒพลัง โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ดว้ยเทคนิค Appreciation Influence Control (AIC) ในต าบลพงัเทียม อ าเภอพระทองค า จงัหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูน้  าองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลพังเทียม หน่วยงานภาครฐัใน
ชุมชน ผูน้  าชุมชน ตวัแทนผูสู้งอายุ จ านวน 10 คน และตวัแทนสมาชิกที่อาศัยในแต่ละ 5 หมู่บา้น 
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จ านวน 40 คน ที่อาศยัในต าบลพังเทียม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสรา้งเสริมภาวะพฤฒพลงั 
โดยใช้เทคนิค Appreciation Influence Control (AIC) มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมิน
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ชุมชนร่วมกันวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาผู้น าให้มี
ศกัยภาพ 4) การลงมือปฏิบติัตามแผน 5) การติดตามประเมินผล โดยปัจจัยในความส าเร็จครัง้นี ้
ประกอบดว้ย 1) ผู้น าที่เป็นคนดี คนในชุมชน ใหค้วามไวว้างใจ 2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุไดม้ีโอกาสในการรว่มวางแผนการพฒันาชุมชน และไดร้บัรูข้อ้มลู
ภาวะสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชน 

ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และคณะ (ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และคณะ.  2557)ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
กศน.ต าบล การประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัและ การวิจยัปฏิบติัการ การมีสว่น
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.ต าบล
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น 15 ตวับ่งชี ้

อะเคื ้อ กุลประสูติดิลก (อะเคื ้อ กุลประสูติดิลก.  2561)ศึกษาการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ทุนบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการด าเนิน กิจกรรม 
ชุมชนที่มีแกนน าและสมาชิกที่มีความเขม้เข็ง เสียสละ ย่อมส่งผลใหทุ้นบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ นอกจากนี ้การพึ่งพาตนเองของชุมชนดว้ยการหาทุนเงินจะท าใหชุ้มชนสามารถดแูลสขุภาพ
ผู้สูงอายุได้ยั่ งยืน มากขึน้และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาสขุภาพ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการก าหนดขอ้ตกลง ผลลพัธท์ี่ไดจ้าก
กระบวนการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุดว้ยการมี ส่วนรว่มของชมุชนท าใหเ้กิดการรวมกลุม่ของผูส้งูอายุ
ในการออกก าลังกายท าให้สุขภาพดีขึน้ มีการจัดกิจกรรม รายเดือน ผู้สู งอายุมีศักยภาพเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู ้มีการแสวงหาและใชท้นุทางสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

จรญัญา วงษ์พรหม  คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ นวลฉวี ประเสริฐสุข และนิรนัดร ์จงวุฒิ
เวศย ์(จรญัญา วงษ์พรหม; และคนอ่ืน ๆ.)ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ มีวัตถุประสงคห์ลกัคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และมี
วตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาบริบทและ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ 
พฒันากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ พัฒนาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ  ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาคณุภาพ ชีวิตผูส้งูอาย ุและ เสนอแนวทางที่เหมาะสม
เพื่ อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ  โดยใช้
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่ ง
ประกอบไปดว้ย กระบวนการวิจัย (Research = R) กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development 
= D) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน (Community-based Action 
Research-CAR) ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สามารถสนองตอบต่อคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา/การเรียน เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมร่วมด าเนินการกบัชุมชน เกิดการบูรณาการความรู ้
และเกิดความยั่งยืนของการด าเนินการต่อเนื่องของชุมชนที่ประกอบดว้ย แกนน าผูสู้งอายุ คนวัย
อ่ืน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในชมุชน 

ไพบูลย ์พงษ์แสงพนัธ์, ยุวดี รอดจากภยั (ไพบูลย ์พงษ์แสงพนัธ์; และยุวดี รอดจาก
ภัย.  2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน
ประกอบดว้ย การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการวางแผนด าเนินงานอย่าง มีส่วนร่วม และ
ก าหนดประเด็นในการส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน และเจา้หน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 
ผู้สูงอายุ และประชาชนในชุมชน เข้าใจแนวคิดและกระบวนการส่งเสริมสุขภาพมากขึน้ โดย
ประยุกตแ์นวคิด เก่ียวการพฒันาสขุภาพภาคประชาชน แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพ แนวคิดการสรา้ง
พลังอ านาจ และ แนวคิดการท างานโดยอาศัยภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส  าคัญในการ
ส่งเสริมความเขม้แข็ง ใหชุ้มชนพัฒนาศักยภาพดา้นการส่งเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง และเกิดการ
ปฏิบติัดา้นพฤติกรรม สง่เสรมิสขุภาพที่เหมาะสม 

ศรีสุดา วงศว์ิเศษกุล  พิไลพร สุขเจริญ และสมจิตร ์พะยอมยงค ์(ศรีสุดา วงศว์ิเศษ
กลุ;พิไลพร สขุเจรญิ; และสมจิตร ์พยอมยงค.์  2560) ศกึษารูปแบบการสรา้งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมสรา้งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุด้านการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ ด้านการ จัดการความเครียด และด้านการมี
สมัพันธภาพกับบุคคลอ่ืนมีการปฏิบติัตนเป็นกิจวัตร ดา้นความความรบั ผิดชอบต่อสุขภาพและ
ดา้นการบริโภคอาหารและโภชนาการมีการปฏิบัติบ่อยครัง้ ดา้นกิจวัตรประจ าวันและ การออก
ก าลงักายมีการปฏิบติับางครัง้ รูปแบบการสรา้งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ประกอบดว้ย การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลเพื่อสรา้งเสริมสุขภาพ การจัดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยง การจัดการความรูใ้นชุมชนเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพ และ
การพฒันาผูส้งูอาย ุภาวะพฤฒพลงั การน าไปขยายผลควรศกึษาความเฉพาะของบริบท 
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วรัทยา ธรรมกิตติภพ , พี รพงศ์ ทิพนาค , วิทยา เบ็ญจาธิกุล (2558) ศึกษา
กระบวนการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มในการจดัการธุรกิจชุมชนเพื่อการสรา้งความเขม้แข็งอย่างยั่งยืน
ของชุมชน พบว่า กระบวนการเรียนรูใ้ชจ้ากการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส ารวจความ
ตอ้งการ มีความสมัครใจในการจัดตัง้กลุ่มร่วมกัน ผูน้  ากลุ่มเริ่มหาความรูเ้ก่ียวกับการจัดตัง้กลุ่ม
และความรูก้่อนและขยายผลความรูไ้ปยงัสมาชิกที่สนใจ ใชก้ารเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มในการเตรียม
สมาชิกของชมุชนใหม้ีความรู ้จากนัน้ใหส้มาชิกเรียนรูจ้ากการปฏิบติัจรงิ  

การเรียนรู้แบบพหุวัย  
การเรียนรูแ้บบพหุวัย (Intergenerational Learning) เป็นการเรียนรูร้่วมกันของคนวัย

ต่าง ๆ ในชุมชนทั้งวัยสูงอายุ  วัยท างาน วัย รุ่น  และวัยเด็ก โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนทุกคน ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยตระหนักถึงการเรียนรูแ้นวทางการปฏิรูป เนน้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชมุชนในลกัษณะความเป็นหุน้ส่วนทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดว้ยความเชื่อในศกัยภาพ
และศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์สง่ผลใหก้ารจดัการเรียนรูข้องชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ป็นพลวตั เพื่อ
พฒันาชมุชนใหม้ีโอกาสในการเรียนรูร้ว่มกนั (ระวี สจัจโสภณ.  2559) 

ความหมายของการเรียนรูแ้บบพหวุยั 
National Council on Aging (1981) ได้ให้ความหมายของการเรียนรูแ้บบพหุวัย 

(Intergenerational Learning) ไวว้่า เป็นกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนร์ว่มกนัระหว่างวยั ตลอดจนการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม   

Sally Newman and Alan Hatton-Yeo (2008) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูแ้บบ
พหุวยั(Intergenerational learning)  เป็นกระบวนการเรียนรูร้ะหว่างคนรุน่ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าคนใน
แต่ละวยัสามารถเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั โดยการส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู ้ การท างานและเรียนรู้
รว่มกนัในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้โดยอาศยัประสบการณข์องคนแต่ละรุน่  

Centre for Intergenerational Practice (2008) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้
แบบพหุวัย (Intergenerational learning) เป็นการปฏิบัติร่วมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าพาคนมา
ร่วมกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชนแ์ละเป็นประโยชนร์่วมกันซึ่งจะส่งเสริมความเขา้ใจและความ
เคารพระหว่างคนรุ่นใหม่มากขึน้และก่อให้เกิดการสรา้งชุมชนที่เหนียวแน่นขึน้ การฝึกปฏิบัติ
ระหว่างกลุ่มคือการรวมตัวกนัโดยอาศัยทรพัยากรที่เป็นประโยชนท์ี่เด็กและเยาวชนตอ้งใหทุ้กคน
และคนรอบขา้ง 
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European Map of Intergenerational Learning (2017) ได้อธิบายถึง การเรียนรู้
แบบพหุวัย (Intergenerational learning) คือวิธีที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
การเรียนรูแ้บบพหุวยั เป็นส่วนส าคญัของการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยที่คนรุ่นท างานร่วมกันเพื่อที่จะ
ไดร้บัทกัษะค่านิยมและความรู ้

นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู ้การเรียนรูแ้บบพหุวยัจะส่งเสริมความสมัพันธใ์น
การเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ และช่วยในการพฒันาทุนทางสงัคมและความสามคัคี
ของสังคม  จุดมุ่งหมายของการเรียนรูแ้บบพหุวัย คือการรวบรวมคนจากหลายชั่ วอายุคนใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพ
ระหว่างคนรุ่นใหม่มากขึน้และก่อใหเ้กิดการสรา้งชุมชนและละแวกใกลเ้คียงที่ผูค้นเคารพซึ่งกัน
และกันและเชื่อมต่อกัน การเรียนรูแ้บบพหุวัยจะอยู่บนพื ้นฐานของทรัพยากรในเชิงบวกที่ทั้ง
เยาวชนและรุน่ก่อน ๆ จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัคนอ่ืนและคนรอบขา้ง 

Welsh Local Government Association and Beth Johnson Foundation (2012) 
ได้นิยามความหมายการเรียนรูแ้บบพหุวัย (Intergenerational learning) คือ การแบ่งปันทักษะ
ประสบการณ์ความส าเร็จและความสามารถของผูค้นเพื่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมกัน เป็นการเพิ่ม
ความภาคภูมิใจในตนเองและลดการยกเว้นส าหรับแต่ละบุคคลและชุมชน รวมทั้งเ ป็นการ
ปรบัเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของผู้สูงอายุและวัยหนุ่มสาวที่มีระหว่างกัน ส่งเสริมความเขา้ใจที่ดี
ระหว่างคนรุน่ และมีสว่นรว่มในการเรียนรูม้ากขึน้  

International Consortium for Intergenerational Programs ได้นิยาม การเรียนรู้
แบบพหุวัย (Intergenerational Learning) เป็นเครื่องมือทางสังคมที่จะสรา้งการแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรอย่างมีเป้าหมายต่อเนื่องและการเรียนรูร้ะหว่างผูส้งูวยักบัเด็กรุน่หลงั ๆ รวมทัง้ยงัเป็นตวั
ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ การสื่อสารช่วยใหผู้ใ้หญ่สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย
การฟัง แสดงความคิดเห็น และให้ค าแนะน า และมีบทบาทส าคัญในชีวิตของผู้ที่สูงวัยกว่า 
ตลอดจนยงับรรเทาความโดดเด่ียว ความเศรา้เหงา 

European Network for Intergenerational Leaning (2012) ไดใ้หค้วามหมายของ
การเรียนรู้แบบพหุวัย  ( Intergenerational learning) ว่า เป็นการเรียนรู้ระหว่างวัย  ที่ ไม่ ใช่
ความสมัพันธ์แบบทางเดียวระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า แต่เป็นการเรียนรูท้ี่ปฎิสมัพันธ์ซึ่งกัน
และกันทั้งที่เป็นการเรียนแบบทางการและไม่ทางการ โดยมีความมุ่งหมายในการสรา้งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ของคนทัง้สองวยั ดงันัน้ครอบครวัหรือชุมชนมีส่วนส าคัญในการส่ง เสริมความสมัพันธ์
ดงักลา่ว รวมถึงการสนบัสนนุดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
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ระวี  สัจจ โสภณ  (2559) ได้นิ ยามความหมายของการเรียน รู้แบบพหุวัย 
(Intergenerational Learning)หมายถึง การเรียนรูใ้นประเด็นต่าง ๆ ผ่านความสมัพนัธต่์างช่วงวยั
เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างรุ่นต่อรุ่น โดยการเรียนรู้แบบนี ้มุ่ งเน้นให้เห็น
ความส าคญัของการปฏิบติัรว่มกนัรวมถึงการเรียนรูท้ี่จะอยู่รว่มกนัระหว่างวยั 

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (2561) ได้นิยามความหมายของการเรียนรู้แบบพหุวัย 
(Intergenerational Learning) ว่าเป็นแนวทางที่พัฒนาขึน้เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตบน
ฐานการแลกเปลี่ยนประสบการณข์องกลุม่คนที่มีวยัแตกต่างกนั โดยเป็นกระบวนการท่ีเปิดพืน้ที่ให้
บุคคลที่มีวัยแตกต่างกันไดม้ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนทักษะและองคค์วามรูร้ะหว่างกัน และเสริมสรา้งความเป็นปึกแผ่น
ระหว่างประชากรต่างวยัในชมุชน 

สรุปการเรียนรูแ้บบพหุวยั (Intergenerational Learning) เป็นการเรียนรูร้ะหว่างวัย 
สรา้งความสมัพนัธต่์างวยั โดยการน าศกัยภาพและความแตกต่างของคนทุกวยัมาเกือ้หนนุเสรมิซึ่ง
กนัและกนั ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์แลกเปลี่ยนถ่ายทอดการเรียนรูป้ระสบการณซ์ึ่งกนัและกนั 
เพื่อช่วยพฒันาส่งเสริมองคค์วามรูแ้ละทกัษะของคนทุกวยัในชุมชน ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและ
เคารพในความแตกต่างระหว่างคนในช่วงวยัต่าง ๆ อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งชมุชนที่เขม้แข็ง ผ่านการ
มีสว่นรว่มระหว่างคนทกุวยัในชมุชนได ้ 

รูปแบบการเรียนรูแ้บบพหวุยั 
International Consortium for Intergenerational Practice (2002 ) ได้น า เส น อ

รูปแบบการเรียนรูแ้บบพหวุยั ดงันี ้
1. เป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้โดยมีคนต่างวัยอย่างน้อยสองวัย คือวัยเด็กและวัย

ผูส้งูอาย ุ
2. การเรียนรูท้ี่คนต่างวยัเรียนรูเ้ก่ียวกบัโลก บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบั เหตุการณท์าง

สงัคมที่เก่ียวขอ้ง 
3. การเรียนรูข้องคนต่างวัยที่เกิดขึน้ในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

ทกัษะ หรือ การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์เพื่อเตรียมทกัษะ
ชีวิตในสงัคม  

Sally Newman and Alan Hatton-Yeo  (Newman Sally.  2008) ได้เสนอลักษณะ
การเรียนรูแ้บบพหวุยัที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ 



  59 

2. การเรียนรูจ้ากการคิดและปฏิบติัจรงิ 
3. การเรียนรูร้ว่มกบับคุคลในวยัอ่ืน 
4. การเรียนรูก้ระบวนการเรียนรูข้องตนเอง 

Hatton-Yeo and Ohsako (2005)  แบ่งรูปแบบการเรียนรูแ้บบพหวุยั ดงันี ้
1. การใหค้วามรูห้รือจดัสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานที่เอือ้ต่อการเรียนรูต้ลอด

ชีวิตของคนทกุวยั 
2. การสรา้งทศันคติที่ดีระหว่างวยั 
3. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่จดัก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัทุกคนที่เก่ียวขอ้ง 
4. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่จดัใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แบ่งปันรูปแบบกิจกรรม

การเรียนรูส้  าหรบัคนทกุวยัผ่านการพฒันาสงัคมในบรบิทของแต่ละชมุชน 
ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล (ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล.  2018) ไดส้รุปรูปแบบการเรียนรูแ้บบ

พหวุยัแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ผู้สูงอายุใหบ้ริการเด็กหรือเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีพฤฒิพลัง 

หรือเป็นผูสู้งอายุที่มีศักยภาพ เขา้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อท ากิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนใน
ชมุชนของตนเอง เป็นการใชป้ระสบการณข์องตนเอง เพื่อสรา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชน 

2. เด็กหรือเยาวชนให้บริการผูสู้งอายุ มีลักษณะที่เด็กหรือเยาวชนท างานเป็น
อาสาสมัครผ่านการจัดกิจกรรมหรือสอนทักษะที่จ  าเป็นให้กับผู้สู งอายุในพื ้นที่  ซึ่งจะจัดโดย
สถาบนัการศกึษา 

3. ผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชนให้บริการซึ่งกันและกัน การเรียนรูร้ะหว่างวัย 
เพื่อใหผู้ส้งูอายแุละเด็กมีปฏิสมัพนัธก์นั สรา้งความสมัพนัธแ์ละทศันคติที่ดีต่อกนั  

4. บุคลากรเป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่หน่วยงานหรือองค์กรเป็น
ผูอ้  านวยการจดักิจกรรม ส าหรบัผูส้งูอายหุรือเด็กที่มีขอ้จ ากดัดา้นการสื่อสาร 

หลกัการเรียนรูแ้บบพหวุยั 
การเรียนรูแ้บบพหุวยั เป็นการเรียนรูจ้ากความสมัพนัธท์ี่ต่างวยักนั มีลกัษณะทัง้เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ โดยที่มีความมุ่งหมายในการเรียนรู ้เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ของ
เยาวชนและผู้สูงอายุ  การเรียนรู้แบบพหุวัยต้องอาศัยแนวคิดของความรับผิดชอบร่วมกัน  
(European Network for Intergeneration Learning,2012)  

ระวี สัจจโสภณ  (ระวี สัจจโสภณ.  2559) ได้เสนอหลักการเรียนรูแ้บบพหุวัย 
ประกอบดว้ย  
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1. ผลประโยชน ์(benefit) คือ ประโยชนท์ี่ไดร้บัระยะยาวจากการเรียนรูแ้บบพหุ
วัย ประโยชน์ส าหรบัคนทุกวัยได้รับ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน ประโยชน์ส าหรับ
ผูสู้งอายุคือ การไดต้อบแทนสงัคม การเรียนรูท้ี่จะเขา้ใจเด็กมากขึน้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู ้ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณข์องตนเองใหเ้ป็นประโยชนก์บัชมุชน ไดพ้ฒันาทกัษะและเทคโนโลยีใหม่ 
ส  าหรบัเด็กไดร้บัประโยชน ์คือ ความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจ ความเขา้ใจในสภาวะ
ของผูส้งูอาย ุโดยการเรียนรูร้ะหว่างกนั ไดเ้ห็นคณุค่าระหว่างกนั เกิดความเคารพ การยอมรบั การ
ไวว้างใจ และสัมพันธภาพระหว่างวัย ส าหรบัชุมชน เป็นการสรา้งเสริมเครือข่ายทางสังคม ลด
ความขดัแยง้ระหว่างวยัในชมุชน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

2. การตอบแทนกันและกัน (reciprocity) หรือภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ  คือ
ความสมัพันธ์ซึ่งกันและกนั การแลกเปลี่ยนความรู ้ทักษะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงคร์ะหว่าง
กนั ส าหรบัผูส้งูอายุไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีจากเด็ก ในขณะที่
เด็กไดเ้รียนรูคุ้ณค่าและประสบการณ์จากผูสู้งอายุ จุดเนน้ของหลกัการนีคื้อ การเรียนรูแ้บบสอง
ทาง ระหว่างผูสู้งอายุและเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตอ้งจัดใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรูแ้ละ
เอือ้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกันอันเป็นกลยุทธ์ส  าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพหวุยั 

3. การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ (empowerment) เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการ
ทางสงัคม การแสดงถึงการยอมรบัและชื่นชม การสง่เสริม การพฒันาและเสรมิสรา้งความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใชท้รพัยากรที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อใหเ้กิดความรูส้ึกเชื่อมั่นในตนเอง
รูส้ึกว่า ตนเองสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได ้การเคารพระหว่างกัน การ
ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ ความห่วงใย และกระบวนกลุ่มที่ก่อใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีส่วน
รว่ม จึงจะท าใหก้ารเรียนรูแ้บบพหวุยัประสบความส าเรจ็ 

Susana Villas-Boas, Albertina Oliveira, Natália Ramos (2014)  ไดเ้สนอปัจจยัที่
จะท าใหก้ารเรียนรูแ้บบพหุวยัประสบความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 

1. ควรตอบสนองความต้องการของชุมชนและบริบทของท้องถิ่นและในด้าน
ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้ขา้รว่ม 

2. ทุกคนที่เก่ียวขอ้งควรใหใ้ชแ้ละไดร้บัประโยชนก์ารเรียนรูร้ว่มกนั และจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตของพวกเขาไปในทางที่ดี 
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3. เพื่อให้การเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนและ
จดัการท่ีดี รวมถึงคนทกุวยัมีสว่นรว่มในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

4 . มี ก า รสนั บ สนุ น จากทุ กภ าคส่ วน ในชุม ชน  ตลอดจนองค์ก รห รือ
สถาบนัการศกึษา ควรเขา้มามีสว่นรว่มในการกิจกรรมการเรียนรูห้รือการจดัการฝึกอบรม 

5. มกีารประเมินผลตลอดการจดักิจกรรมตัง้แต่เริ่มตน้จนจบกระบวนการ รวมทัง้
สามารถปรบักิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมไดต้ลอดเวลา  

Sally Newman (1998) ไดเ้สนอการเรียนรูแ้บบพหวุยั ซึ่งประกอบดว้ย 
1. ชุมชน (community) การเรียนรูแ้บบพหุวยั จะเกิดขึน้ภายใตบ้ริบทของชุมชน 

ชุมชนจะเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมการเรียนรูข้องสมาชิกในชุมมชน ตลอดจะเป็นสถานที่ในการ
ด าเนินการกิจกรรม  

2. สถาบนัหรือองคก์ร (Institute) ที่เก่ียวขอ้งในการจดักระบวนการเรียนรู ้
3. การบรหิารจดัการ (Administration) รูปแบบการบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพ  
4. การประเมินผล (Evaluation) มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามา

ปรบัปรุงกระบวนการเรียนรู ้
5. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้(Participants) มีความสมคัรใจในการเรียนรู ้

Bressler, Henkin and Adler (2005) ไดเ้สนอหลกัการของการเรียนรูแ้บบพหุวยัซึ่ง
ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดบทบาทหนา้ที่ (Roles) ของผูเ้รียนแต่ละวยั 
2. ความสมัพันธ ์(Relationships) ระหว่างชุมชนกบัผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนแต่ละ

วยั เพื่อท าใหเ้กิดความเชื่อใจ เชื่อมั่นในการเรียนรู ้
3. ความรว่มมือ (Reciprocity) 
4. การยอมรับการมีส่วนร่วม (Ongoing recognition of each participant’s 

contributions to the program) 
5. ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (Capacity to 

respond to community needs) 
Great Britain, Granville (2002) ได้เสนอหลักการของการเรียนรู้แบบพหุวัยซึ่ง

ประกอบดว้ย 
1. การวางแผนและบรหิารจดัการ (Project planning and management) 
2. การท างานเป็นหุน้สว่น (Partnership working) 
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3. การมีตน้แบบเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ (The presence of champions) 
4. การพฒันาศกัยภาพของชมุขน (Developing the capacity of communities) 
5. การสง่เสรมิการรวมตวัทางสงัคม (Promoting social inclusion) 
6. การสร้างผลประโยชน์ส าหรับคนทุกวัย  (Benefits to participants for 

everyone and not only for some) 
7. การเตรียมตวัของคนในแต่ละวยั (Preparing the generations) 
8. ความสามัคคีความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (solidarity, 

collaboration and mutual)  
9. การประเมินเชิงประจกัษ ์(The need for an evidence base) 

EPALE (2019) ไดน้ าเสนอกระบวนการที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียนรูแ้บบพหุ
วยั ดงันี ้

1.การสรา้งความเขา้ใจว่าการเรียนรูร้ะหว่างรุ่นสามารถสรา้งความแตกต่างที่
ส  าคญัไดอ้ย่างไร การเขา้ใจบทบาทระหว่างเยาวชนและผูส้งูอายุ ธรรมชาติของคนแต่ละวยั  และที่
ส  าคญักิจกรรมการเรียนรูส้ามารถช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างวยัไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2.การสรา้งผลประโยชนร์่วมกันของคนแต่ละวัย กิจกรรมจะตอ้งเหมาะสมและ
เป็นที่สนใจของคนทุกวยั ในลกัษณะ Wins-Wins Situation การสรา้งประสบการณร์ว่มกนัระหว่าง
การเรียนรูแ้ละท ากิจกรรม และการท ากิจกรรมจะตอ้งมีความต่อเนื่อง  

3.เข้าใจถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มี
ศกัยภาพ แรงจงูใจของผูส้งูอายมุกัจะตอ้งการการพฒันาทกัษะและความรู ้ส าหรบัเยาวชนมกัจะมี
สว่นรว่มในการช่วยเหลือชมุชน 

4.การให้ความส าคัญการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ าเป็นต้องใส่ใจภูมิหลัง 
ประสบการณ ์การรบัรู ้การสรา้งความเชื่อมั่น คน้หาความคาดหวงัของการมีสว่นรว่มกิจกรรม 

5.การเตรียมความพรอ้มของคนแต่ละวัย มีการพูดคุยกับคนแต่ละกลุ่มวัยถึง
ความตอ้งการ การคาดหวังจากคนอีกกลุ่มหนึ่ง ท าความเขา้ใจในภูมิหลังของคนแต่ละวัย และ
จะตอ้งเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

6.สรา้งความเชื่อมั่นในกิจกรรมการเรียนรูร้ะหว่างวัย สามารถพัฒนาทักษะที่
ตอ้งการได ้และจะตอ้งมีผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้



  63 

7.เนือ้หาสาระการเรียนรูจ้ะตอ้งเป็นประโยชนข์องคนทุกกลุ่มวัย เพื่อการเรียน รู้
ระหว่างวัย เป็นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน  ทั้งนีส้ถานที่เรียนจะตอ้งมีความสะดวกในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 Corrigan, McNamara, O'Hara (2013) ไดเ้สนอหลกัการของการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ซึ่งประกอบดว้ย 

1. ผลประโยชนร์ว่มกนัและซึ่งกนัและกนั: ทกุรุน่ที่เขา้รว่มควรไดร้บัผลประโยชน ์
2. บริบทของความตอ้งการและทัศนคติของวัฒนธรรมนั้นแตกต่างกัน วิธีการที่

น ามาใชใ้นพืน้ที่หนึ่งอาจไม่ท างาน ในพืน้ที่อ่ืนเนื่องจากความแตกต่าง 
3. การมีส่วนร่วม ผูเ้ขา้ร่วมควรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมและรูส้ึก

ถึงความเป็นเจา้ของ สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
4. การมีส่วนร่วมขา้มรุ่นเพื่อเนน้การเชื่อมต่อในเชิงบวกโดยมีจุดประสงคใ์นการ

สรา้งชมุชนที่เขม้แข็งเชื่อมต่อไดดี้ขึน้ดว้ยทนุทางสงัคมและความเป็นพลเมืองที่เพิ่มขึน้ 
5. สรา้งจดุแข็งเพื่อความส าเรจ็ความเขา้ใจและความเคารพซึ่งกนัและกนั 
6. การพบปะซึ่งกันและกนัหมายความว่าพวกเขาสามารถส ารวจว่าพวกเขาเป็น

ใครจรงิ ๆ และสิ่งที่พวกเขาตอ้งไดร้บัจากกนัและกนั 
7. การวางแผนที่ดี พยายามสรา้งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม

ของกระบวนการที่เกิดขึน้  
8. ขยายประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญใหม้ีส่วนรว่มในการท างานมากขึน้และคิด

อย่างกวา้งขึน้เก่ียวกบัวิธีการท างานของพวกเขา 
สรุปหลักการของการเรียนรูแ้บบพหุวัย  ประกอบด้วย ผลประโยชน์ (benefit) คือ 

ประโยชน์ที่ได้รบัระยะยาวจากการเรียนรูแ้บบพหุวัย ประโยชน์ส าหรบัคนทุกวัยได้รบั คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน การตอบแทนกันและกัน (reciprocity) หรือภาวะถอ้ยทีถ้อยปฏิบัติ 
คือความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระหว่างกัน และ การเสริมสรา้งพลังอ านาจ (empowerment) เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการ
ทางสงัคม การแสดงถึงการยอมรบัและชื่นชม การสง่เสรมิ การพฒันาและเสรมิสรา้งความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใชท้รพัยากรที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
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ตาราง 4 การศกึษาการเรียนรูแ้บบพหวุยั 

การเรียนรูแ้บบพหวุยั 
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1. ผลประโยชน ์ / /  / / / / / / 

2. การตอบแทนกนัและกนั / / / / / / / / / 

3. การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ / / / / / / / / / 

4. การปฏิสมัพนัธต์า่งชว่งวยั / / / / / /  /  
5. การสรา้งทศันคตทิี่ดี    /      

6. การประเมินผลเพือ่ปรบักิจกรรม        /  

7. การเตรียมตวัของคนในแต่ละวยั         / 

 
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งการเรียนรูแ้บบพหวุยั 

วิภานนัท ์ม่วงสกุล (วิภานันท ์ม่วงสกุล.  2558) ไดเ้สนอว่า ผูสู้งอายุที่อาศยัอยู่ตาม
ล าพงัถือไดว้่าเป็นกลุม่คนที่มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ในอนาคตเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจ การเตรียมความพรอ้มใหก้ับคนทุกวัยก่อนเขา้สู่วัยสูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพื่อใหเ้ป็นผูท้ี่สามารถพึ่งพาตนเองและท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิด
พฤฒพลัง (Active Ageing) ขององคก์ารอนามัยโลก อธิบายถึงองคป์ระกอบส าคัญของการเป็น
ผูสู้งอายุที่มีพลัง ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีสุขภาพที่ดี(Healthy) 2) มีความมั่นคงหรือ
การมีหลักประกันในชีวิต (Security) และ 3) มีส่วนร่วม (Participation) โดยผูสู้งอายุที่อาศัยอยู่
ตามล าพัง ควรไดร้บัการส่งเสริมใหเ้ป็นผูท้ี่มีพฤฒพลงั (Active Ageing) เช่นกนั เริ่มจากผูส้งูอายุ
ตอ้งส่งเสรมิใหเ้กิดการดแูลตนเองใหเ้หมาะสมกบัโรคหรือความเจ็บป่วยที่มี ตลอดจนกระตุน้ใหท้ า
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องตามศกัยภาพและมีกลุ่มในสงัคมโดยอาศัยเทคโนโลยีมา
เชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี ้ให้ได้ท ากิจกรรมทางสังคมมากขึน้ ท าให้ไม่ก่อให้เกิด
ความรูส้ึกโดดเด่ียวหรือหวา้เหว่ในดา้นครอบครวัควรใหก้ารยอมรบันับถือผูส้งูอายุที่อาศยัอยู่ตาม
ล าพัง ไปมาหาสู่หรือเยี่ยมเยียนผูสู้งอายุเหล่านีด้า้นชุมชนควรเปิดโอกาสใหม้ีพืน้ที่ในชุมชนให้
สามารถท ากิจกรรมร่วมกนัของผูส้งูอายุดว้ยกนัเองหรือพหุวยั เพื่อใหเ้กิดการความสมัพนัธข์องคน
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ในชุมชนรวมถึงส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและเสริมรายไดใ้หผู้ส้งูอายุที่
อาศัยอยู่ตามล าพัง ตลอดจนรฐับาลตอ้งวางแผนงานในทุกหน่วยงานเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุที่
อาศยัอยู่ตามล าพงัอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะดา้นสขุภาพและรายได ้  

Sally Newman  (Newman Sally.  2008) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับกระบวนทัศนก์ารเรียนรู้
แบบพหุวยัในแต่ละประเทศ ประกอบดว้ย แคนาดา แอฟริกาใต ้ออสเตรเลีย สเปน สวีเดน ญ่ีปุ่ น 
และสหรฐัอเมริกา พบว่า นโยบายในระดับโลกให้ความสนใจในการจัดการเรียนรูแ้บบพหุวัย 
เพราะสังคมโลกก าลงัเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สงัคมสูงวัย  ดังนั้นการที่จัดใหผู้สู้งวัยที่มีโอกาสในการ
ถ่ายทอดความรูใ้หค้นรุ่นใหม่ การเรียนรูใ้นชุมชนระหว่างกนัเป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ผูส้งูอายสุามารถเป็นทรพัยากรที่ดีในชมุชน และเป็นตน้แบบในการสรา้งคนรุน่ใหม่ได ้

MARIA RAQUEL PATRÍCIO, ANTÓNIO OSÓRIO  ( Patrício Maria Raquel; 
และOsório António.  2016) ไดเ้สนอว่า การเรียนรูแ้บบพหุวยัในการเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสนเทศ
และการสื่อสารนั้น เป็นการเรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ ท าใหผู้เ้รียนที่เป็นผูใ้หญ่และผูสู้งอายุจะ
ไดร้บัการเรียนรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร การปฏิสมัพันธ์กบัคนที่มีอายุนอ้ยกว่า
เป็นการสนับสนุนและช่วยในการเรียนรูก้ารเรียนรูข้องผูใ้หญ่และผูส้งูอายุเกิดความรู ้ความเขา้ใจ
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ดีขึน้ มีการแลกเปลี่ยนและสรา้งความเขา้ใจในการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างช่วงวยั 

Yuxiang (Chris) Zhao, Yutian Shi, Qinghua Zhu  (Yuxiang Zhao;Yutian Shi; 
และQinghua Zhu.  2017) ไดเ้สนอรูปแบบการวิจัยเพื่อสรา้งเสริมทักษะดา้นสื่อในกลุ่มผูสู้งวัย 
โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันกับคนต่างวัยที่มีอายุน้อยกว่า ท าให้เกิดการจัดการความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรูข้องผูสู้งวัย การเรียนรูแ้บบพหุวัยไม่เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนความรู้
เท่านัน้ แต่จะท าใหเ้กิดความสมัพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างวัย ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างกัน 
การจัดการอบรมโดยใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบพหุวัย เริ่มจากกระตุน้ความสนใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนสองวัย มีการสรา้งคู่มือการเรียนรูเ้ก่ียวกับดิจิทัล คนที่มีความอายุน้อยจะท าหน้าที่
เปรียบเสมือนพี่เลีย้งในการเรียนรู ้ ซึ่งผูส้งูอายุสรา้งเลือกรูปแบบการเรียนรูไ้ดอ้ย่างอิสระตามความ
สนใจ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบออนไลนห์รือออฟไลนก์็ได ้

ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ 
สงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นสงัคมผูส้งูอายุในเวลาเดียวกัน 

คนที่ช่วงวัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้     ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือ
เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีพลงัในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการเรียนรูก้ารใช้เทคโนโลยีใหม่จึงจ าเป็นส าหรบัคนทุกวัย อย่างไรก็ตามยังพบว่า 
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ปัจจุบันผู้สูงอายุยังมีความเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศน้อยกว่าคนกลุ่มอายุ อ่ืน โดยที่ใน
สหรฐัอเมริกา พบว่า มีผูส้งูอายุเพียง รอ้ยละ 21.0 ที่มีคอมพิวเตอรเ์ป็นของตนเอง และมีเพียงรอ้ย
ละ 8.8 ที่คอมพิวเตอรส์ามารถเชื่อมต่อกับอินเทอรเ์น็ตได้ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้รู ้
คอมพิวเตอร ์(Computer literate) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเรียนรูแ้ละเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยกว่าคนกลุ่มอายุอ่ืน ๆ ส าหรบัประเทศไทย พบว่า ผูส้งูอายมุีอตัราการใช้
อินเทอรเ์น็ตในปี พ.ศ. 2559-2561 คิดเป็นรอ้ยละ 6, 8.5 และ 10.29 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2562) 

เมื่อสดัส่วนของผูส้งูอายุมีจ านวนเพิ่มขึน้ การส่งเสริมผูสู้งอายุในสงัคมปัจจุบนัใหเ้รียนรู้
และส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความสามารถในพึ่งพา
ตนเองได ้สามารถใชช้ีวิตอยู่อย่างมีความสขุกบัตนเองและชมุชนรอบตวั โดยสามารถสื่อสารกบัคน
ในครอบครวั สืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีการสื่อสารกับ
ผูส้งูอายุลว้นมีความเก่ียวเนื่องซึ่งกนัและกนั ในแง่ทฤษฎีบทบาททางสงัคม (Role Theory) ปัจจยั
ดา้นอายเุป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่ก าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล ผูส้งูอายุจะมีบทบาทและการ
ปรบัตัวเมื่อมีอายุเพิ่มขึน้ย่อมอยู่การยอมรบับทบาทของตนเองในแต่ละช่วงอายุ  การแชต (Chat) 
การใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์การใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสาร ลว้นเป็นอีกช่องทางของการสรา้งบทบาท
ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้ อาทิ การเป็นประธานกลุ่ม ประธานชมรม รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีในการสนับสนุนบทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัว การติดต่อ บุตรหลานผ่านสื่อ
สมัยใหม่ จนกระทั่งมีการเรียกรอ้งให้เกิดการเปิดสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ส าหรบัผู้สูงอาย ุ
เทคโนโลยีการสื่อสารยังเป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือ ในการที่จะ
ช่วยเหลือสงัคมไดด้ว้ย สิ่งเหลา่นีจ้ะท าใหผู้ส้งูอายอุยู่อย่างมีความสขุอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีศกัดิ์ศรี
และเหมาะสม โดยมีบทบาทเป็นผูใ้หญ่และผูร้บัประโยชนจ์ากสงัคมเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ในสงัคม 
(ฐิตินนัทน ์ผิวนิล. 2559, วีรณัฐ โรจนประภา. 2559, กวีพงษ์ เลิศวชัราและกาญจนศกัดิ ์จารุปาณ. 
2555)  

ดงันัน้ทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพจึงมีความส าคัญกับผูส้งูอายุในปัจจุบนั ซึ่งองคก์าร
อนามยัโลก (WHO.  2012) ใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ (Health Information 
Literacy) คือ ทักษะทางสังคมและปัญญาที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคล 
เพื่อใหเ้ขา้ถึง เขา้ใจและใชส้ารสนเทศที่ไดร้บัในการส่งเสริมและด ารงรกัษาสขุภาพ เป็นนิยามที่ให้
ไวเ้ป็นแนวทางแก่นานาประเทศน าไปใชเ้ป็นฐานและปรบัใหเ้หมาะสมกับบริบทของตนเอง โดย
ความหมายดงักลา่วนีไ้ดส้ะทอ้นว่า ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ (Health Information Literacy) 
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คือ ระดับความรู ้ทักษะ และความมั่นใจ ส่วนบุคคลที่จะปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี ต่อมาทักษะ
สารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Literacy) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสุขภาพที่
ก าหนดอยู่ในกรอบนโยบายสุขภาพของประเทศสมาชิกในยุโรป ในปี  ค.ศ. 2020 กลยุทธ์การ
ด าเนินการตอ้งสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการและมอบอ านาจการตดัสินใจ ทัง้
ในระดับปัจเจก ครอบครวั ชุมชน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ กระตุ้นส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการ ทั้งระบบ เกิดการท างานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ (Health 
Information Literacy) ตัง้แต่ระดับปัจเจกสู่ระดับชุมชนและสรา้งบริบทสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
สนบัสนนุสขุภาวะ (Kicbusch. 2013)  

นักวิชาการไดใ้หค้  าจ ากัดความ ว่า ทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ (Health Information 
Literacy) คือ ทักษะของบุคคลที่ได้รบัการถ่ายทอดให้สามารถในการเขา้ถึง เกาะติดกับข้อมูล
ข่าวสารและบรกิาร  หาขอ้มลู เขา้ใจ ประเมินขอ้มลูข่าวสารทางสขุภาพ เพื่อท าใหเ้กิดการตดัสินใจ
จดัการภาวะเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงองคก์รดา้นสุขภาพ The Ad 
Hoc Committee on Health Literacy for the Council on Scientific Affairs of the American 
Medical Association (1999) The Center for Health Care Strategies Inc. (2000) Institute of 
Medicine: IOM (2004) HLS-EU Consortium (2012) ที่ ได้ให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับ ทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพ (Health Information Literacy) เป็นระดบัความสามารถของบุคคลในการ
ได้รบั การจัดการ การเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพพื ้นฐานที่จ  าเป็น ส าหรับการตัดสินใจที่
เหมาะสมขึน้อยู่กบัทกัษะ ของบุคคลในการเผชิญกบัสถานการณส์ขุภาพ รวมทัง้ปัจจยั ดา้นระบบ
ดแูลสุขภาพ ระบบการศึกษา บริบททางสงัคม ชุมชนและวัฒนธรรม  (Pleasant A., Kuruvilla S.  
2 0 0 8 ; Mitchell SE Sadikova E, Jack BW, Paasche-Orlow, MK. .  2 0 1 2 ; Ishikawa H., 
Nomura, K., Sato, M., Yano, E. .  2008; Sorensen K Brouck SVD, Fullam J, et al. .  2012; 
HALLOWS KRISTEN M.  2013) 

ซึ่งสอดคลอ้งกบั Nutbeam (D. Nutbeam.  2008) นิยามไวด้งันี ้(1) ความรู ้ความเขา้ใจ 
และทักษะทาง สงัคมที่ก าหนดแรงจูงใจ และความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขา้ถึง ท าความ
เขา้ใจและใชข้อ้มูลเพื่อใหเ้กิด สุขภาพที่ดี รวมทั้งการพัฒนาความรูแ้ละท าความเขา้ใจในบริบท
ดา้นสขุภาพ การเปลี่ยนแปลงทศันคติ และ แรงจูงใจ เพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ดว้ยตนเอง (2) สมรรถนะของบุคคลที่สามารถ เขา้ถึง เขา้ใจ ประเมิน ใชค้วามรูแ้ละสื่อสารเก่ียวกบั
สารสนเทศดา้นสุขภาพตามความตอ้งการ เพื่อส่งเสริมและรกัษา สุขภาพที่ดีตลอดชีวิต และ (3) 
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ทักษะทางสังคมและการคิดวิเคราะห์ที่ก าหนดแรงจูงใจ และความสามารถของ บุคคล ในการ
เขา้ถึงขอ้มลู เขา้ใจ และใชข้อ้มลูเพื่อสง่เสรมิและรกัษาสขุภาพ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2541) ได้ให้ความหมายของ ทักษะสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health Information Literacy) คือ ทักษะทางการรบัรูแ้ละทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนด
แรงจูงใจ รวมถึง ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการที่จะเขา้ถึง เขา้ใจ และใชข้อ้มูลในวิธีการ
เพื่อสง่เสรมิและบ ารุง รกัษาสขุภาพของตนเองใหดี้อยู่เสมอ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได้ให้ความหมาย ว่าเป็นความรอบรูด้้าน
สขุภาพ ความรอบรูแ้ละความสามารถดา้นสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่ นกรอง ประเมินและ 
ตดัสินใจ ที่จะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใชบ้รกิารและผลิตภณัฑส์ขุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม  

ดงันัน้ ทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการใช้
ทักษะทางดา้นการคิดดว้ยปัญญาและทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมในการเขา้ถึง ท าความเขา้ใจ 
และประเมินขอ้มลูข่าวสารทางสขุภาพและบรกิารทางสขุภาพที่ไดร้บัจากบคุลากรดา้นสาธารณสขุ 
สื่อที่เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ และเรียนรูจ้ากสิ่งแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดการจูงใจและการตัดสินใจ
เลือกวิถีทางในการดแูลตนเอง จดัการสขุภาพตนเองเพื่อปอ้งกนัและคงรกัษาสขุภาพที่ดีของตนเอง
ไวเ้สมอ  ซึ่งสอดคลอ้งกับทักษะสารสนเทศ แต่มุ่งเน้นไปในทิศทางการจัดการขอ้มูล ข่าวสารที่
เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ ดังนัน้ในงานวิจัยนี ้จะใชน้ิยาม กรอบมาตรฐาน องคป์ระกอบ คุณลกัษณะ 
สมรรถนะ และตัวบ่งชีข้องทักษะสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้การส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุซึ่งไดม้ีนกัวิชาการใหค้ าจ ากดัของทกัษะสารสนเทศ ดงันี ้

Glister (1997) ไดน้ิยามว่าเป็นความสามารถในการท าความเขา้ใจและใชส้ารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งที่มาของสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอรผ์่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  รวมถึง
ความเขา้ใจในการท างานกับทรพัยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพห์รือดิจิทัล และน าเสนอ
สารสนเทศดว้ยความรูค้วามเขา้ใจ 

Bawden (2007) กล่าวว่าเป็นความสามารถอ่านและประมวลรายการสารสนเทศใน
รูปแบบของไฮเปอรเ์ท็กซ  (Hypertext) หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถน าไปใชง้านได ้   

Martin & Grudziecki (2006) ให้ความหมายว่า เป็นความตระหนัก ทัศนคติ และ
ความสามารถของบุคคลในการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างเหมาะสมและใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในการระบุ (Identify) เขา้ถึง (Access) จดัการ (Manage) บูรณาการ (Integrate) ประเมิน 
(Evaluate) วิเคราะห ์(Analyze) และสังเคราะห ์(Synthesize) ทรพัยากรดิจิทัล การสรา้งความรู้
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ใหม่ การแสดงออกโดยการสรา้งสื่อและการสื่อสารกบัผูอ่ื้นในบริบทของสถานการณต่์าง ๆ ในชีวิต
ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อสามารถแสดงออกและสะทอ้นทางสงัคม   

Krumsvik (2007) นิยามว่าเป็นความสามารถที่ใชส้ิ่งประดิษฐ์ดิจิทลั บูรณาการส่วนของ
ความรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาการเรียนการสอนและความตระหนกัถึงผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู ้  

Steele (2009) กล่าวว่า เป็นความสามารถในการคน้หา (Find) ประเมิน (Evaluate) ใช ้ 
(Utilize) และสรา้ง (Create) สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอรเ์น็ต   

Hobbs (2010) กล่าวว่า เป็นความสามารถเข้าถึง (Access) สารสนเทศโดยการระบุ
แหล่งและสืบคน้สารสนเทศ วิเคราะห ์(Analyze) ขอ้ความหลายรูปแบบจากจุดประสงคข์องผูต่้าง 
ประเมิน  (Evaluate) คุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื ้อหาได้รับ สรา้ง (Create) เนื ้อหาใน
หลากหลายรูปแบบ โดยใช้ ภาษา ภาพ เสียง และเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ สะท้อน 
(Reflect) พฤติกรรมการสื่อสารและการก ากับด้วยตนเองโดยมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและมี
หลกัจริยธรรม การปฏิบติัต่อสงัคม โดยการท างานของตนเองและร่วมมือ เพื่อแบ่งปันความรูแ้ละ
แกปั้ญหาในครอบครวัและชมุชน   

American Library Association (2012) นิ ย ามว่ า  เป็ นความสามารถในการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อคน้หา ประเมิน สรา้ง และสื่อสารสารสนเทศดิจิทัล เป็น
ความสามรถที่จ  าเป็นตอ้งมีทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะทางเทคนิค   

William & Minnian (2007) ให้นิยามทักษะสารสนเทศ ว่าเป็นแนวคิดกว้าง ๆ ที่ ให้
ความส าคญักบัการสรา้ง ความรูจ้ากแหล่งที่หลากหลาย และการใชค้วามคิดแบบมีวิจารณญาณ
เท่าๆกบัการรูค้อมพิวเตอรท์ี่เนน้ทกัษะ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Burniske (2007) นิยามว่าเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการรูก้าลเทศะในการใช้
ภาษา การมีวิจารณญาณในการประเมินเว็บไซต์ การ วิเคราะห์เนื ้อหาที่พบบนเว็บไซต์ และ
ความสามารถในการระบุไดว้่าสารสนเทศใดที่เชื่อถือได ้การมีตรรกะการ คิดที่ถูกตอ้งและไม่ใช้
อารมณ์เป็นใหญ่แต่ให้ความส าคัญกับเนือ้หา (Embedded emotional Content) และที่ส  าคัญ
ตอ้งมีการฝึกฝนดา้นจรยิธรรมและมารยาทบนอินเทอรเ์น็ตดว้ย 

มหาวิทยาลัย Cornell ให้นิยาม ทักษะสารสนเทศในแง่มุมของการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยัว่า เป็นความสามารถในการคน้หา ประเมิน ใชป้ระโยชน ์แบ่งปันและสรา้งเนือ้หา
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็นที่รูก้นัว่ากิจกรรมที่ท าในฐานะที่ เป็นนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัไดแ้ก่ การเขียนรายงาน การสรา้งสื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ และการโพสตส์าร
สนเทศเก่ียวกับตนเองหรือการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เหล่านี ้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
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ชีวิตประจ าวัน และ กิจกรรมทั้งหมดนีต้อ้งการการรูดิ้จิทัลในระดับที่แตกต่างกัน อาจเห็นว่าเป็น
การง่ายที่นักศึกษาจะเรียนรูว้ิธีการ ท างานกับสื่อดิจิทัล แต่จริงๆ แลว้หากตอ้งการประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผลที่ แท้จริงยังมี สิ่ งที่ ต้องเรียน รู้ มากกว่านั้น  (Cornell University, Cornell 
Information Technologies, 2009) 

The University Library of The University of llinois (2014) ไดน้ิยามทักษะสารสนเทศ
ไว ้3 ดา้น คือ 1) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร หรือเครือข่ายการคน้หา ประเมิน และ
สร้างสารสนเทศ 2) ความเข้าใจและใช้สารสนเทศในรูปแบบและแหล่งที่หลากหลายโดย 
สารสนเทศเหล่านีถู้กน าเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ 3) ความสามารถในการปฏิบติังานที่มี
ประสิทธิภาพ ของบคุคลในสภาพแวดลอ้มดิจิทลั 

กล่าวโดยสรุป ทักษะสารสนเทศ คือ ความสามารถเขา้ถึง (Access)  ท าความเข้าใจ
(Understand)   ประเมิน  (Evaluate) คุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื ้อหาได้รับ  สื่อสาร 
(Communicate) โดยมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและมีหลักจริยธรรม เพื่อแบ่งปันความรูแ้ละ
แกปั้ญหาในครอบครวัและชมุชน 

องคป์ระกอบของทกัษะสารสนเทศ 
Bawden (2008) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการ มี

ดงัต่อไปนี ้
1. ทักษะพืน้ฐาน (Basic Skills) เช่น การรูห้รือการอ่านออกเขียนได ้(Literacy) 

และ การรูค้อมพิวเตอรห์รือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer / ICT literacy) สนับสนุนให้เกิด
ความเขม้ขน้มากกว่าทกัษะแบบดัง้เดิม ซึ่งตอ้งมีการรูค้อมพิวเตอรท์ี่จ  าเป็นต่อการท างาน จึงถือได้
ว่าเป็นสว่นหนึ่งของทกัษะสารสนเทศ 

2. พื ้นฐานความรู้ (Background Knowledge) มีความเก่ียวข้องกับโลกของ
สารสนเทศ (The World of Information) และต้องเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากรสารสนเทศ 
(Nature of Information Resources) โดยมีที่มาจากรูปแบบของหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสารทางวิชาการ รายงานทางวิชาชีพ และผูใ้ชส้ารสนเทศเขา้ถึงสื่อสิ่งพิมพ ์ทางหอ้งสมุด มี
ความเขา้ใจถึง “ห่วงโซ่สิ่งพิมพ”์ (Publication Chain) ล าดบัจากผูเ้ขียนสู่ผูจ้ดัเก็บเอกสาร ผ่านไป
ยังบรรณาธิการ ส านักพิมพ์ ผู้จ  าหน่ายหนังสือ บรรณารักษ์  ถัดจากนั้น เป็นการเข้าสู่ยุค
คอมพิวเตอร ์ที่จะความเข้าใจในรูปแบบใหม่ของสารสนเทศ และความเหมาะสมในโลกของ
สารสนเทศดิจิทลันี่เป็นจดุเริ่มตน้ที่ส  าคญัในการเป็นผูท้ี่มี ทกัษะสารสนเทศ 



  71 

3 . ส ม ร รถ น ะ ห ลั ก ห รื อ ส ม รรถ น ะ ที่ ส  า คั ญ  (Central Competencies) 
ประกอบดว้ย 1) การอ่านและความเขา้ใจสารสนเทศทัง้รูปแบบดิจิทลัและไม่ใช่ดิจิทลั 2) การสรา้ง
และการสื่อสารสารสนเทศดิจิทลั 3) การประเมินสารสนเทศ 4) การสะสมความรู ้จากหลายแหล่ง 
5) การรูส้ารสนเทศและ 6) การรูเ้ท่าทันสื่อเหล่านีเ้ป็นทั้งทักษะพืน้ฐานและ สมรรถนะที่นานา
ประเทศพยายามประเมินระดบัการรูดิ้จิทลัอย่างเที่ยงตรงและเอาจรงิเอาจงั 

4. ทัศนคติและมุมมอง (Attitudes and Perspectives) เก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้
อย่างเสรี (Independent Learning) และการรูค้ณุธรรม/การรูท้างสงัคม (Moral / Social Literacy) 
ทศันคติและมมุมองนัน้ จะเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใหม่ของทกัษะสารสนเทศและความคิด
เก่าของความรูใ้นอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีทกัษะและสมรรถนะไม่เพียงพอ ทศันคติและมมุมองมีรากฐาน
มาจากกรอบจริยธรรมร่วมกับการศึกษาที่เขม้ขน้ ซึ่งก็มีขอ้โตแ้ยง้ถึงความยากที่สุดของการสอน
และการปลูกฝังทุกองคป์ระกอบ อย่างไรก็ตาม ผูส้อนพยายามใชส้ารสนเทศสอนใหใ้กลเ้คียงกับ
การด าเนินชีวิตมากที่สุด ตามแรงกดดัน ของการเปลี่ยนร่าง (Transforming) และโครงสรา้ง 
(Structuring) 

Hague และ Payton ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของทกัษะสารสนเทศเป็นคู่มือ ส าหรบั
ผูส้อนและผูบ้รหิารโรงเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1. ทักษะการท างานในหน้าที่  (Functional Skills) มุ่งเน้นความรู้และทักษะ 
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบรูณาการกบัความรูว้ิชาต่าง ๆ เช่น การบูรณา
การทางความรูแ้ละทกัษะระหว่างวิชาภาษาองักฤษกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2. ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) ความสามารถในการจินตนาการเชื่อมโยง 
ระหว่างความคิดและการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยค าว่า “ความคิดสรา้งสรรค”์ เป็นการ สรา้งผลงาน
หรือผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ หรือ สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ง
ทกัษะสารสนเทศเก่ียวขอ้งทัง้การใชอ้ย่างมีวิจารณญาณและการผลิต สื่อสรา้งสรรค ์เช่น ผูเ้รียน
สามารถสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเองส าหรบัผูช้มเฉพาะกลุ่ม ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการ
จัดการภาพ ตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียง น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ อย่างสรา้งสรรค์เพื่อให้ผูช้มเกิดความ
ประทบัใจตัง้แต่ครัง้แรกของการเขา้ชม 

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินผล (Critical Thinking and 
Evaluation) เป็นการวิเคราะหป์ระมวลผลขอ้มลู ความคิด สารสนเทศ โดยใช ้ทกัษะการใหเ้หตผุล
รว่มกับสื่อ เพื่อตัง้ค าถาม วิเคราะห ์กลั่นกรอง ประเมินสารสนเทศ และสรา้งขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัสื่อ
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ดิจิทัลนั้น ๆ ที่น ามาพิจารณาได้ ทั้งนี ้ ยังเป็นการสะท้อน การตีความหมาย และการก าหนด
ความส าคญัของเรื่องที่พิจารณา เพื่อท าการตดัสินใจให ้ตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

4. ความเขา้ใจทางสงัคมและวฒันธรรม (Cultural and Social Understanding) 
เป็นความสามารถในการท าความเขา้ใจและแบ่งปันความหมายของการสื่อสาร ในแต่ละสงัคมและ
วัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าใจปฏิกิริยาที่แสดงออกมา มีลักษณะที่
เหมือนกัน แต่อาจจะมีความหมายแตกต่างกันเพราะมีความต่างของวัฒนธรรม นั่นเอง รวมทั้ง
จะตอ้งท าความเขา้ใจถึงสงัคม วฒันธรรม และประวติัศาสตร ์ที่จะท าใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู ้เขา้ใจใน
เรื่องต่าง ๆ ไดแ้หลมคมขึน้ 

5. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดย
ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรูก้ารมีส่วนร่วมในการสรา้งและแบ่งปันความรู้และท างานร่วมกัน มี
ความสามารถอธิบายความคิด และการต่อรองเมื่อความคิดของตนไม่เป็นไป แนวทางเดียวกับ
สมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี ้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการโต้แย้ง ความยืดหยุ่น ความร่วมมือ ความ
ประนีประนอม และการฟัง 

6. ความสามารถในการคน้หาและเลือกขอ้มูล (The Ability to Find and Select 
Information) เก่ียวขอ้งกับการที่ผูเ้รียนมีวิจารณญาณในการสืบคน้และเลือก เนือ้หาสารสนเทศที่
คน้ไดจ้ากอินเทอรเ์น็ตโดยเนือ้หานัน้มีความสมัพนัธก์บัวิชาที่เรียน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศที่คน้มาไดจ้ากหลายๆ เว็บไซต ์

7. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการ
แสดงความคิด ความเขา้ใจ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยผูเ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเลือก
เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมที่สดุเพื่อใชท้ างานของตนเอง การสื่อสารที่ดีจ าเป็นตอ้งตระหนักและ
พิจารณาถึงความตอ้งการของผูช้มและการสื่อสารที่มีความคิด ซบัซอ้นดว้ยการอธิบายใหช้ัดเจน 
โดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และสื่อที่ เหมาะสม เพื่อการน าเสนอสารสนเทศอย่างมี
ความหมาย 

8. ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Safety) เป็นความสามารถทางการ คิด
อย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกับความปลอดภัยจากการใช้เว็บไซต์ การสื่อสาร การสรา้ง และการ
ท างานร่วมกันดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล ผูเ้รียนตอ้งพิจารณาว่าพฤติกรรมใดที่ท าไป แลว้ก่อใหเ้กิด
ความไม่ปลอดภยั และสามารถตัง้ค าถามเก่ียวกบัความปลอดภยัถึง สถานการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้
ในขณะที่ออนไลนไ์ด ้
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ACRL ก าหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 5 ประการ ส าหรบัเป็นตัวบ่งชีก้ารรู ้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี ้1) ทราบความต้องการ สารสนเทศของตน 2) 
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ตนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 3) สามารถ
ประเมินสารสนเทศและวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศในการเลือกสารสนเทศที่ต้องการ 4) ใช้
สารสนเทศ ตามความตอ้งการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ใชส้ารสนเทศเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจในเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นในสงัคมรอบขา้ง รวมทัง้เขา้ถึงและใชส้ารสนเทศอย่างมี
จรยิธรรมและถกูกฎหมาย 

องค์กร UNESCO ได้พัฒนากรอบการประเมินการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Global MIL assessment framework) (UNESCO, 2013 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ และคณะ , 
2559) โดยก าหนดแนวทางการวดัออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความพรอ้มของประเทศ กบัระดบั
สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ และได้ก าหนด The MIL Competency Matrix 
ประกอบดว้ยการรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศ 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการเข้าถึงสื่อ (Access) คือ การรูค้วามต้องการ มีความสามารถ 
คน้หา เขา้ถึง และคน้หาสารสนเทศกบัเนือ้หาในสื่อได ้ประกอบดว้ยสมรรถนะ หรือความสามารถ
ที่จะ 

1.1 ระบุและสื่อสารชัดเจนเก่ียวกับธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของ 
สารสนเทศ รวมถึงเนือ้หาในสื่อ ผ่านแหลง่ที่หลากหลาย 

1.2 คน้หาและระบตุ าแหน่งของสารสนเทศและเนือ้หาในสื่อ 
1.3 เข้าถึง สารสนเทศเนื ้อหาในสื่อที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และถูกตอ้งตามจริยธรรม รวมถึงการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการสารสนเทศหรือผูใ้หบ้ริการสื่อ
ดว้ย 

1.4 เรียกและจัดเก็บสารสนเทศ และเนือ้หาในสื่อไดช้ั่วคราวโดยใชว้ิธีการ
และเครื่องหมายหลากหลาย 

2. กระบวนการเขา้ใจ วิเคราะห ์ตีความและประเมินเนือ้หาของสื่อ (Evaluation) 
ประกอบดว้ยสมรรถนะหรือความสามารถที่จะ 

2.1 เขา้ใจความจ าเป็นของผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศและเนือ้หาในสื่อต่อสงัคม 
2.2 ประเมินค่า วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และประยุกตใ์ชเ้กณฑใ์นการประเมิน

สารสนเทศและเนือ้หาในสื่อ รวมถึงผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศและเนือ้หาในสื่อ  
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2.3 ประเมินผลและพิสูจน์ความถูกต้องของสารสนเทศและเนือ้หาในสื่อ 
รวมถึงผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศและเนือ้หาในสื่อ 

2.4 สงัเคราะหแ์ละจดัระบบสารสนเทศ และเนือ้หาในสื่อได ้
3. กระบวนการแสดงออกอย่างสรา้งสรรคแ์ละมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (Creation) 

ประกอบดว้ยสมรรถนะหรือความสามารถที่จะ 
3.1 สร้างและผลิตความรู้ สารสนเทศ และเนื ้อหาในสื่อใหม่  ๆ เพื่ อ

วตัถปุระสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งดว้ยความสรา้งสรรคแ์ละมีจรยิธรรม  
3.2 สื่อสารข้อมูล เนือ้หาผ่านสื่อ ความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐาน 

กฎหมายและจรยิธรรม โดยใชช้่องทางและเครื่องมือที่เหมาะสม 
3.3 มีส่วนร่วมกับสื่อโดยการแสดงออกความคิดเห็น การสนทนาเพื่อมีส่วน

ร่วมทางการเมืองและสรา้งความเขา้ใจระหว่างวฒันธรรม ผ่านช่องทางที่หลากหลายบนพืน้ฐาน
จรยิธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4 เฝ้าระวงัผลกระทบของสารสนเทศ เนือ้หาในสื่อและขอ้มลูความรูต่้าง ๆ 
ที่ถกูสรา้งและเผยแพรข่ึน้ รวมถึงผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ และเนือ้หาในสื่อดว้ย 

Bowden (2007) ก าหนดกรอบของทกัษะสารสนเทศไว ้7 ประการคือ 
1. ความสามารถในการสรา้งความรูจ้ากสารสนเทศที่ถกูตอ้งจากแหลง่ต่าง ๆ 
2. การมีทักษะการค้นคืนผสมผสานกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ

ประเมินสารสนเทศที่คน้ได ้โดยมีความ ระมัดระวังในเรื่องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แหลง่อินเทอรเ์น็ต 

3. ความสามารถในการอ่านและการท าความเขา้ใจสารสนเทศที่ไม่ต่อเนื่องและมี
การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. การตระหนกัรูค้ณุค่าเครื่องมือรูปแบบเดิมในบริบทรว่มกบัสื่ออินเทอรเ์น็ต 
5. การตระหนักในความส าคัญของเครือข่ายบุคคล (People network) เสมือน

เป็นแหลง่ที่ให ้ค าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือ 
6. ความสามารถในการคดักรองและจดัการสารสนเทศที่ไดร้บัเขา้มา  
7. ความสามารถในการเผยแพร ่และตรวจสอบสื่อสารสนเทศเท่าๆ กบัการเขา้ถึง

สารสนเทศ 
Gilster (1997) ยังได้เสนอความเห็นว่าในการที่จะรูส้ารสนเทศนั้นควรมีทักษะ 4 

ประการ คือ 
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1. การสืบคน้จากอินเทอรเ์น็ต (Internet searching)  
2. การเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศบนเว็บไซต ์(Hypertext navigation)  
3. ความรูเ้รื่องภาษาคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ (Knowledge assembly) 
4. การประเมินเนือ้หาสารสนเทศ (Content evaluation) 

คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมนอรเ์วย ์(2006) ก าหนดทักษะสารสนเทศ
พืน้ฐานโดย อธิบายว่าเป็นความสามารถในการใชเ้ครื่องมือดิจิทัลในการเรียนดา้นสงัคมศาสตร ์
รวมถึงการประเมินการ สืบค้นสารสนเทศ การส ารวจเว็บไซต์ การวิเคราะห์ประเมินแหล่ง
สารสนเทศ การมีส  านึกที่ดีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต ความสามารถในการเลือกสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง
กบัหวัขอ้ทางวิชาการที่ตอ้งการ  

Cordell (2013) ได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมโดยเน้นการรู ้สารสนเทศระดับบุคคล 5 
ประการคือ 

1. มีทักษะที่หลากหลาย รวมถึงกระบวนการคิดและเทคนิคที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้น
การคน้หา การท าความเขา้ใจ การประเมิน การสรา้งและการสื่อสารสารสนเทศดิจิทลั 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการสืบค้นและเข้าถึงขอ้มูล สามารถตีความผลการสืบคน้ที่ได้รวมถึงสามารถ
ตดัสินใจในเรื่องคณุภาพของสารสนเทศที่คน้คืนมาได ้

3. มีความเขา้ใจในความสัมพันธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีสารเทศ การเรียนรูต้ลอด
ชีวิต มีความรูเ้รื่องสิทธิ สว่นบคุคลและการใชส้ารสนเทศท่ีเหมาะสม  

4. สามารถใชท้ักษะและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและการ
ท างานรว่มกบัเพื่อนๆ เพื่อนรว่มงาน ครอบครวัและกลุม่สาธารณะทั่วไป 

5. สามารถใชท้ักษะการรูดิ้จิทัลการเขา้ร่วมกิจกรรมประชาคมและมีส่วนท าให้
เกิดความเคลื่อนไหว แจง้ข่าวสารและการเขา้รว่มในชมุชนอย่างรบัผิดชอบ 

Society of College, National and University Libraries (SCONUL) ได้ก าหนด
รูปแบบของทกัษะสารสนเทศ ประกอบดว้ย 

1. การระบุสารสนเทศที่ตอ้งการ (Identify) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการสารสนเทศ โดยบุคคลรบัรูว้่า มีความจ าเป็นตอ้งน าสารสนเทศมาใชใ้น
การท างาน การตัดสินใจ หรือ การแก้ปัญหา ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ความเขา้ใจพืน้ฐาน และ
ความสามารถของบคุคล  
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2.การก าหนดขอบเขตของความรูท้ี่ตอ้งการ  (Scope) สามารถระบุประเภทของ
ขอ้มลูที่ตอ้งการ เครื่องมือในการสืบคน้ขอ้มลู  

3. การวางแผนในการเขา้ถึงสารสนเทศที่ตอ้งการ (Plan) การก าหนดยุทธวิธีใน
การคน้หาขอ้มลูในสื่อแต่ละประเภท 

4. การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Gather) พัฒนาการสืบค้นสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเล็กทรอนิกส ์วิธีการ
สืบคน้ขอ้มลู 

5. การประเมินสารสนเทศที่สืบคน้และเขา้ถึงจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  (Evaluate) 
จะตอ้งสามารถประเมิน เปรียบเทียบสารสนเทศจากแหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือได ้

6.การจัดการขอ้มูลที่รวบรวมได ้(Manage) การน าขอ้มูลหรือสารสนเทศที่ไดไ้ป
ใชใ้หต้รงกบัวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ 

7. การน าเสนอ / เผยแพร่ขอ้มูล (Present) การเผยแพร่ขอ้มูล ถ่ายทอดขอ้มูลที่
ถกูตอ้งและเป็นประโยชนใ์หก้บัผูอ่ื้นได ้

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการพฒันาทกัษะสารสนเทศของ SCONUL 
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รูปแบบการเรียนรูส้ารสนเทศ 
รูปแบบการเรียนรูท้ี่พฒันาทกัษะสารสนเทศของผูเ้รียน พฒันาจากแนวคิด KSA ( K-

Knowledge, S-Skill, A-Attribute) โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยเนน้การสืบคน้และแสวงหา
สารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งขอ้มูลเป็นฐาน เน้นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสรา้งสรรค์ การคิด
แกปั้ญหาเพื่อน าไปสู่การสรา้งชุดความรูข้องตนเอง มีการประเมินผลการเรียนรู ้การวิเคราะหแ์ละ
สง่เสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและสมัฤทธิผล การพัฒนาทักษะสารสนเทศจะตอ้งบูรณาการทัง้กระบวนการคิด 
คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การฝึกฝนใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศนัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บั
การฝึกฝนและเตรียมการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อใหส้ามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา และตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลอ้งกับสมาน ลอยฟ้า ที่ไดก้ล่าวว่า ในปัจจุบนัการ
เรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาไดมุ้่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (Student centered learning) ซึ่ง
แนวคิดที่ผู ้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมการค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง และมุ่ง ให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยผูส้อนเป็นผูดู้แลคอยช่วยเหลือใหค้ าแนะน า เมื่อมีปัญหา
ซึ่งแนวทางการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวจะน าไปสู่การเรียนรูต้ลอดชีวิต และการเรียนการสอน
ในรูปแบบนี ้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูด้้วยตนเองอย่างอิสระ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นที่ผู ้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะและ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ นอกจากนีแ้นวโนม้ของการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษายงัมุ่งเนน้ในเรื่อง
การเรียนรูโ้ดย อาศัยทรพัยากรเป็นส าคัญ โดยเนน้แหล่งความรูท้ี่ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเองและ เรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา มีการสอนซอฟตแ์วรเ์สริมใหเ้รียนรู ้และมีการสอนทางไกล
โดยใช้สื่อสารสนเทศ เพิ่มขึ ้นได้ง่ายขึ ้น ให้ผู ้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบและประเมินแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนควรเน้นความสามารถเก่ียวกับการใช้
สารสนเทศ มีรูปแบบการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เช่น โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ช่วย
พัฒนาให้มีการรูส้ารสนเทศเพิ่มขึน้ และ เรียนรูไ้ด้เร็ว เพื่อวัดสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัยเซ็นทรลัควีนสแ์ลนด ์(Central Queensland University, 
2001) ที่มีรูปแบบการสอนการรูส้ารสนเทศผ่านเว็บไซต ์นอกจากนัน้มหาวิทยาลยัปตุรา มาเลเซีย 
(University Putra Malaysia, 2000) ที่มีโปรแกรมการรู้ สารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุด
สามารถคน้หาสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกอบรมให ้นักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน 
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หรือ มากกกว่านั้น ทั้งนี ้ผู ้บริหารควรมีนโยบายผลักดันให้มีแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศที่หลากหลาย สามารถส่งเสริมและเอือ้ใหน้ักศึกษามีทักษะการรู ้สารสนเทศที่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และมีประสิทธิภาพ ทัง้นีค้วรมีการอบรมระยะสัน้ (Training Course)  

รูปแบบเรียนรูท้กัษะสารสนเทศ (Martin, 2008) ไดอ้ธิบายดงันี ้

ตาราง 5 รูปแบบเรียนรูท้กัษะสารสนเทศ (Martin, 2008) 

รูปแบบ รายละเอียด 
Statement ใหร้ายละเอียดปัญหาความตอ้งการขอ้มูลนัน้ไดอ้ย่างชัดเจน และปฏิบติัตาม

ความตอ้งการนัน้ ๆ  
Identification ระบทุรพัยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการมาแกไ้ข ตอบสนองความตอ้งการ 
Accession ระบแุหลง่และสืบคน้หาทรพัยากรสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ 
Evaluation ประเมินวตัถุประสงค ์ความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถือของทรพัยากรสารสนเทศ 

และความเก่ียวขอ้งที่จะน าไปแกปั้ญหาความตอ้งการหรือน าไปใชไ้ด ้
Interpretation ตีความหมายของทรพัยากรที่สื่อออกมา 
Organization การจดัการและจดัหมวดหมู่ของทรยัพากรในแนวทางที่สามารถน าไปใชใ้นการ

แกปั้ญหาและน าไปใชเ้พื่อความส าเรจ็ 
Integration บรูณาการทรพัยากรสารสนเทศเพื่อน าไปสูก่ารแกปั้ญหา 
Analysis วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศที่จะน าไปใชเ้ป็นรูปแบบที่จะเป็นแนวทางการ

แกปั้ญหา 
Synthesis สงัเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศเพื่อสรา้งแนวทางใหม่ที่จะน าไปประยกุตใ์ช ้
Creation สรา้งสรรค์สารสนเทศใหม่ ผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรูข้อง

ตนเอง ในการแกปั้ญหา 
Communication สื่อสารกบัผูอ่ื้นที่ตอ้งการแกปั้ญหาในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบัตนเอง  
Dissemination เผยแพร่น าเสนอแนวทาง ถ่ายทอดความรูใ้หม่ที่ตนเองได้วิเคราะห์ หรือ

สงัเคราะหข์ึน้ 
Reflection พิจารณาผลสะทอ้นกลบัถึงความส าเรจ็ในการแกปั้ญหา 
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การจดัการเรียนรูใ้นการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอายุ 
การจดัการเรียนรูใ้นการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศแบ่งเป็น ดงันี ้

1. องคป์ระกอบการการรบัขอ้มูล (Information Receiving) หมายถึง การไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากการปฏิบติัพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
ถูกเรียกว่า สงัคมออนไลน ์ซึ่งประกอบดว้ยสืบค้น สานต่อ สะสม สมัคร สอนและสานสมัพันธ์ มี
ความสอดคลอ้งกบัการเรียนรูเ้ท่าทนั 

2. องคป์ระกอบการหยุดคิด (Stop Thinking) หมายถึงการหยุดคิดเพื่อไตร่ตรอง
ขอ้มูลที่ไดร้บัมากโดยใชห้ลกัการ 5 ส ซึ่งประกอบดว้ย สมจริง สรา้งประโยชน ์ส าคัญ สรา้งสรรค ์
และสุภาพ มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องคป์ระกอบการประเมิน โดยองคป์ระกอบ 5 ส มีความสอดคลอ้งกับหลกัคิดเป็นซึ่ง สมจริงตรง
กบัการเขา้ใจในหลกัวิชาการส าคญั สรา้งประโยชน ์ตรงกบัการเขา้ใจตนเอง สรา้งสรรค ์สภุาพ ตรง
กบัการเขา้ใจต่อสงัคมและผูอ่ื้น 

3. องคป์ระกอบการปฏิบติั (Acting) หมายถึงพฤติกรรมหลกัของผูส้งูอายุในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆหลังจากไดใ้ชห้ลัก 5ส. ในการประเมินขอ้มูลซึ่งมี
รายละเอียดพฤติกรรมใหม่ในเรื่องของ การสืบคน้ สานต่อ สะสม สมัคร สอนและสานสมัพันธ์ มี
ความสอดคลอ้งกบัการเรียนรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 4 องคป์ระกอบคือ 
การเขา้ถึง การจดัการ การรวบรวม และการสรา้ง 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส  าหรับผู้สูงอายุประเทศไทยเพื่อการรู ้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเริ่มตน้ฝึกฝนจากในครอบครวั หรือคนใกลช้ิด  เพื่อสรา้ง
ความสมัพันธท์ี่ดีกบัในครอบครวั ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสรุปผลการวิจัยประเด็นดา้นเทคนิควิธีการ
สื่อสารเรื่องสขุภาพกบัผูส้งูอายกุบัสมาชิกในครอบครวั ที่ประกอบดว้ย  

4.1ดา้นสภาวะจิตใจ เกิดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนัแบบสม ่าเสมอมาก
ขึน้ ดว้ยการถามไถ่สารทุกขส์ุกดิบ การเป็นที่ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง เมื่อมีปัญหา
ความคบัขอ้งใจหรือมีเหตกุารณท์ี่ตอ้งตดัสินใจและตอ้งการค าปรกึษา  

4.2 ดา้นสภาวะกาย เกิดการส่งข่าวสารและปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดอาการ
ผิดปกติดา้นร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยและตอ้งการความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครวัก่อนไป
พบแพทย ์ 

4.3 มิติดา้นสงัคม เกิดการส่งขอ้มูลข่าวสารของสมาชิกครอบครวัเพื่อช่วยให้
รบัรูค้วามเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมรอบตัวมากขึน้ นอกจากนั้นยังช่วยให้การใช้
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ชีวิตประจ าวนัระหว่างผูส้งูอายกุบับุตรหลานมีความใกลช้ิดกนัมากขึน้ แมไ้ม่ไดพ้บหนา้กนัระหว่าง
วนั ถือเป็นการเรียนรูอ้ย่างไม่สิน้สุด (Life-long Learning) ในการพฒันาส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายกุบัสมาชิกในครอบครวัใหดี้มากยิ่งขึน้ 

คณุลกัษณะ สมรรถนะและตวับ่งชีข้องทกัษะสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอายุ 
ดา้นที่ 1 การเขา้ถึงสารสนเทศและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภยั ไดแ้ก่ 

1. รูจ้ักและใชส้ื่อไดอ้ย่างปลอดภัย คือ การรูล้กัษณะ บทบาท หนา้ที่ ประโยชน์ 
ของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลั และอนัตรายในการใช ้เขา้ใจกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งในการ
ใชส้ื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภยั  

2. เขา้ถึงสื่ออย่างหลากหลาย คือ เขา้ถึงและใชส้ื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลไดอ้ย่าง 
หลากหลาย รูเ้วลา รูต้นเอง 

3. จัดการอารมณ์และจัดสรรเวลาได้ คือ ใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่าง
สอดคลอ้งกับความตอ้งการ มีวิจารณญาณ จัดสรรเวลาไดดี้ จัดการอารมณ์ได ้เป็นตน้แบบที่ดี  
ของผูอ่ื้นของผูใ้ชส้ื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลั  

ดา้นที่ 2 การวิเคราะห ์วิพากษ ์และประเมินสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 
1. เข้าใจเบื ้องหลัง คือ รูเ้บือ้งหลังของการท างานของสื่อทั้งในเชิงโครงสรา้ง

อุตสาหกรรมสื่อ วัตถุประสงคข์องสื่อสาร ความหมายแฝงของสารสนเทศ เงื่อนไข การท าหน้าที่
ของสื่อ รูก้ฎหมายและกลไกในการก ากบัสื่อ 

2. ประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือได ้คือ ตรวจสอบที่มา อธิบายปัจจัยและ 
องคป์ระกอบที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ แยกแยะ และประเมินสื่อ สารสนเทศ ที่เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม 

3. ตระหนักถึงผลกระทบของการเผยแพร่ต่อ คือ เห็นความเสี่ยงและผลกระทบ 
ทางบวกหรือลบจากการสง่และผลิตซ า้สารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั  

ดา้นที่ 3 การสรา้งสรรคเ์นือ้หาและขอ้มลูสารสนเทศ 
1. รูใ้ชอ้ย่างสรา้งสรรค ์ต่อยอดความรูเ้ดิมที่มี คือ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกบั

คนทัง้ในวยัเดียวกนัและต่างวยัอย่างสรา้งสรรค์ ใชส้ื่อและเทคโนโลยีดิจิทลัในการแสวงหาความรู้
เพื่อต่อยอดความรูแ้ละประสบการณ์เดิมที่มีอยู่และถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้นอย่างมีจริยธรรม รบัผิดชอบ 
และเคารพความแตกต่างทางความคิด 
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ดา้นที่ 4 การประยกุตใ์ชแ้ละสรา้งการเปลี่ยนแปลง 
1. มีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลง คือ การมีส่วนร่วมในการ

เลือกใชส้ื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ตามศักยภาพของตน เพื่อแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ 
และสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชนต่์อบคุคล ชมุชน และสงัคม 

ตวับ่งชีท้กัษะสารสนเทศ แบ่งตามสมรรถนะ 4 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นที่ 1 การเขา้ถึงสารสนเทศและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภยั 

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล   อธิบาย
บทบาทและหนา้ที่ของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั    

2. เข้าใจความหลากหลายของสื่อและประโยชน์การใช้งานที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคท์ี่แตกต่าง จ าแนกประเภทและเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อที่แตกต่างได ้อธิบาย
ประโยชนใ์นการใชง้านสื่อเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างได ้

3. เขา้ใจหลักการ และสามารถเขา้ถึงสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  ได้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั อธิบายขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรระวังในการเขา้ถึง ส่งต่อ และกระจาย
สารสนเทศใหก้ับผูอ่ื้นผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลได้ อธิบายกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการใชส้ื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัได ้สามารถเขา้ถึง สง่ต่อ และกรจายสารสนเทศใหก้บัผูอ่ื้นผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั 

4. เขา้ใจความตอ้งการของตนเองในการใชส้ารสนเทศ รูช้่องทางการเขา้ถึงการ
ไดม้าซึ่งขอ้มูล เขา้ถึงและเลือกใชส้ารสนเทศไดส้อดคลอ้งเหมาะสม เลือกใชช้่องทางการเขา้ถึง
และแพร่กระจายสารสนเทศไดต้รงกับความตอ้งการของตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชส้ารสนเทศได้
อย่างหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง 

5. ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในเชิงเทคนิคในการเขา้ถึง สง่ต่อ และกระจายขอ้มลูใหก้บั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างปลอดภยั เลือกใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเขา้ถึง สง่ต่อ และกระจาย
ขอ้มลูไดอ้ย่างปลอดภยั อธิบายถึงอนัตรายของการเขา้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีไดส้ามารถ
ปอ้งกนัตนเองจากอนัตรายของการเขา้ถึง สง่ต่อ และกระจายสารสนเทศได ้

6. รูเ้ท่าทันตนเองในขณะเปิดรบัสื่อ จัดสรรเวลาการใชส้ื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ไดอ้ย่างเหมาะสม   ใชเ้วลากับสื่อใหเ้หมาะสมโดยรูเ้วลา และระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชส้ื่อ
และเขา้ถึงขอ้มูล ประเมินถึงผลทางบวกและทางลบจากการเปิดรบัสื่อและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ธิบายความรูส้กึและความคิดของตนเองในขณะเปิดรบัสื่อได ้เท่าทนัและจดัการ
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อารมณจ์ากการใชส้ื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัได ้ใหค้  าแนะน าในการจดัการอารมณแ์ละ
จดัสรรเวลาในการสื่อและเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บุคคลอื่นได ้

ดา้นที่ 2 การวิเคราะห ์วิพากษ ์และประเมินสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 
1. รูแ้ละเขา้ใจโครงสรา้งอุตสาหกรรมสื่อ  อธิบายความสมัพันธ์เชิงอ านาจ และ

วิเคราะห์ผลกระทบของทุนและการเมือง ที่มีต่อการท างานของสื่อได้ อธิบายถึงโครงสรา้ง
อตุสาหกรรมสื่อได ้

2. วิเคราะหเ์งื่อนไขการท าหนา้ที่ของสื่อ  วิเคราะหเ์งื่อนไขการท าหนา้ที่ของสื่อใน
สงัคมประชาธิปไตยได ้

3. วิเคราะหก์ลไกการก ากบัติดตามสื่อในสงัคมประชาธิปไตย  วิเคราะหก์ฎหมาย
และกลไกเก่ียวกับการก ากับดูแลสื่อ  วิเคราะหก์ลไกการบังคับใชก้ฎหมายที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและคนในชมุชน 

4. วิเคราะห์ความแตกต่างของสื่อและเนื ้อหาแต่ละประภพทตามที่มีและ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์จากสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลได้ วิเคราะห์แหล่งที่มาของเนื ้อหาสื่อและสารสน เทศได้ อธิบายและ
เปรียบเทียบวตัถปุระสงคข์องเนือ้หาสื่อและสารสนเทศได ้

5. วิเคราะห์การประกอบสรา้งของสื่อและความหมายที่อยู่ในเนื ้อหาสื่อได ้
วิเคราะห์การประกอบสรา้งของสื่อได้ วิเคราะหค์วามหมายแฝงที่อยู่ในสื่อและสารสนเทศไทย 
วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัและขอ้มลูที่ไดร้บัการใชส้ื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัได ้ 

6. ประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสื่ออย่างมีวิจารณญาณในการรบัสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั  แยกแยะและประเมินสารสนเทศที่ดีหรือไม่ดี มีประโยชนห์รือไม่มี
ประโยชน ์และมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได ้ตรวจสอบที่มาและความ
ถูกต้องของสารสนเทศได้ อธิบายปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและไม่
น่าเชื่อถือของสื่อไดตี้ความสารสนเทศที่ไดร้บัจากการใชส้ื่อ และเทคโนโลยีดิจิทลัได ้

7. ตระหนกัถึงผลกระทบของการเผยแพรส่ื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัที่มี
ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม  วิเคราะหถ์ึงผลกระทบจากการส่งต่อและการผลิตซ า้สารสนเทศที่มีต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมได้ ประเมินความเสี่ยงและภัยจากการเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทลัได ้ 

 
 



  83 

ดา้นที่ 3 การสรา้งสรรคเ์นือ้หาและขอ้มลูสารสนเทศ 
1. ตระหนกัถึงวตัถุประสงคใ์นการสรา้งสื่อ เผยแพร่ และส่งต่อขอ้มูลสารสนเทศ

อย่างมีจริยธรรมและรบัผิดชอบ  อธิบายวัตถุประสงค์ในการสรา้งสรรค์ ถ่ายทอดหรือเผยแพร่
ขอ้มลูสารสนเทศตามความตอ้งการของตนเอง คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่สารสนเทศ 
สรา้งสรรค์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและรบัผิดชอบ โดยค านึงถึงความ
น่าเชื่อถือและลิขสิทธิ์ของผลงาน แสดงออกถึงการเคารพความแตกต่างทางความคิดระหว่าง
สมาชิก ในครอบครวัและสงัคม 

2. ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและวิธีการอ่ืน ๆ ในการสรา้งสื่อสารสนเทศ สงัเคราะหเ์ป็น
ความรู ้จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั และวิธีการอ่ืนในการสรา้งสื่อ และสารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการออกแบบ
และสรา้งสรรคข์อ้มูลสารสนเทศ โดยค านึงถึงประโยชนต่์อตนเอง และผูอ่ื้น ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกับคนในวัยเดียวกันและต่างวัยได้อย่างสร้างสรรค์ แสวงหาความรูเ้พิ่มเติมจากช่องทาง
หลากหลายเพื่อต่อยอดความรูเ้ดิมที่มีอยู่ เรียบเรียงขอ้มูลและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อถ่ายทอด
ความรูแ้ละประสบการณข์องตนเองใหก้บัผูอ่ื้นได ้

ดา้นที่ 4 การประยกุตใ์ชแ้ละสรา้งการเปลี่ยนแปลง 
1. ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการสร้างและใชส้ื่อสารสนเทศ  ปฏิบัติตน

ตามบทบาท หนา้ที่ของตนเองในฐานะพลเมืองในการสรา้ง และใชส้ื่อ สารสนเทศ  มีส่วนร่วมหรือ
สรา้งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ในสังคมโดยใช้ศักยภาพ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  ใช้สื่อ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัในการสรา้งประโยชน์ เพื่อเสริมสรา้งคณุค่าและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  

2. เลือกใชช้่องทาง และวิธีการสื่อสารเพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม กับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม เลือกใชช้่องทางการสื่อสาร และ
อธิบายได้ถึงความแตกต่างของวิธีการ สื่อสารเพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลง ใช้วิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และบริบท  ทางสังคม วัฒนธรรมในการสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงในชมุชนของตนเอง ใชส้ื่อและช่องทางสื่อในการรณรงค ์จูงใจ มีสว่นรว่ม และสง่เสริม
ใหผู้อ่ื้นมีสว่นรว่ม  

3. ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการสรา้งและใช้สื่อสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา 
ตรวจสอบ และสรา้งการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและเป็นประโยชนใ์หเ้กิดขึน้ ในระดบับุคคล กลุ่ม 
หรือสงัคม มีสว่นรว่มและการพดูคยุ แลกเปลี่ยน ถกเถียงอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อน าไปสูก่ารขบัเคลื่อน
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ชุมชนของตนเอง ใชป้ระโยชนส์ื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ ที่ได้รบัการตรวจสอบ ความ
ถกูตอ้งและสรา้งการเปลี่ยนแปลงในทางบวกใหก้บับคุคล กลุม่ หรือสงัคม  
การก าหนดเกณฑข์องทกัษะสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอายุ 

 

 

ภาพประกอบ 3 ค่าน า้หนกัของสมรรถนะทกัษะสารสนเทศ 

 

การก าหนดค่าน ้าหนักให้แก่สมรรถนะด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภยัตามสดัส่วนรอ้ยละ 35 เนื่องจากผูส้งูอายุในปัจจุบนัยงัขาดการรบั
สื่อที่หลากหลาย ท าใหพ้ึ่งพา เชื่อถือ และเผยแพรส่ารสนเทศจากแหลง่เดียว และจากช่องทางเดิม
ที่ใช้อยู่ประจ าท าให้สมรรถนะที่ส  าคัญในด้านอ่ืน ๆ ทั้งการวิจารณ์ ประเมิน สรา้งสรรค์ และ
ประยุกต์ใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผูสู้งอายุยังขาดการจัดการทางอารมณ์และมีความ
คิดเห็น ความเชื่อที่ฝังใจลึกซึง้ตามสื่อที่ตนเองรบัอยู่เป็นประจ า ท าใหข้าดการจัดการทางอารมณ ์
โดยแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ออกไปอย่างไม่เขา้ใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน 
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ศกัยภาพและความสามารถในการรู ้เขา้ใจ และใชส้ื่อยงัไม่หลากหลายเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อดิจิทลั และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท้งันี ้จดุอ่อนของผูส้งูอายุ คือ ถกูหลอกหลวงไดง้่ายจากคนรอบ
ขา้ง เนื่องจากวยัผูส้งูอายุตอ้งความมั่นคงทางสขุภาพและการเงินในช่วงบัน้ปลายของชีวิต ดงันัน้
จึงตกเป็นเหยื่อจากผูท้ี่ตอ้งการหาประโยชน ์ 

การก าหนดค่าน า้หนักให้แก่สมรรถนะดา้นการวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ร ้อยละ 35 เนื่องจากพบว่า ผู้สูงอ ายุไม่เคยได้รู ้ในเรื่อง 
“เบือ้งหลังสื่อ” เช่น ความหมายแฝงการประกอบสรา้ง โครงสรา้งอุตสาหกรรม เงื่อนไขการท า
หนา้ที่ ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจกลไก การก ากบัดแูล  แต่เมื่อไดรู้จ้ากการอธิบายใหท้ราบ จึงเห็นถึง
ความส าคัญของประเด็นการวิเคราะห ์วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทัง้นี ้สารสนเทศมีอยู่ท่วมทน้ ขอ้มูลมากมายรายรอบ แต่ปรากฏว่าผูสู้งอายุประเมินขอ้มูลไม่เป็น 
และขาดความตระหนักรูถ้ึงผลกระทบจากการรับ และส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับ
ผูสู้งอายุยังขาดการศึกษาการใช ้ของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ท าให้สมรรถนะดา้น การ
วิเคราะห ์วิพากษ ์และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัมีความส าคญัเป็นอย่างมาก   
  การก าหนดค่าน า้หนกัใหแ้ก่สมรรถนะดา้นการสรา้งสรรคเ์นือ้หาและขอ้มลูสารสนเทศและ

ด้านการประยุกต์ใช้และสรา้งการเปลี่ยนแปลง ที่รอ้ยละ 15 กล่าวคือ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใน 

“ปัจจุบัน” ยังขาดทักษะการเข้าถึงและใชเ้ทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม่ มีการศึกษาไม่สูงขึน้ 

พฤติกรรมของช่วงวัยนีม้ีการใชป้ระโยชน ์จากสื่อเพียงเพื่อคลายเหงาและเป็นช่องทางของการมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบขา้งเท่านั้น ยังไม่พบการใชส้ื่อเพื่อสรา้งสรรคเ์นือ้หา หรือประยุกตใ์ชเ้พื่อ

สรา้งการเปลี่ยนแปลง 

ตาราง 6 ศกึษาทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
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1. การรูห้รือการอา่นออกเขียนได ้ / /  /           

2. การสะสมความรู ้ / /               

3. การรูส้ารสนเทศ / /              
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ตาราง 6 (ต่อ) 

4. การรูเ้ท่าทนัสื่อ  /          

5. การคิดอย่างมวีิจารณญาณและการประเมินผล  /      /   

6. ความสามารถในการคน้หาและเลอืกขอ้มลู  /         

7. ความปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส ์  /         

8. การเขา้ถงึสื่อ   / / / / / / / / 

9. การเขา้ใจ วเิคราะห ์ตคีวามและประเมินเนือ้หา
ของสื่อ 

  / / / / / / / / 

10. การแสดงออกอย่างสรา้งสรรคแ์ละมีปฏิสมัพนัธ์
กบัสื่อ 

  / /  / / / / / 

11. การจดัการขอ้มลู       / /   

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
กฤษณาพร ทิพยก์าญจนเรขา (กฤษณาพร ทิพยก์าญจนเรขา; และคนอ่ืน ๆ.  2560)  

ไดว้ิจยัในเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มลูสขุภาพจากสื่อออนไลนแ์ละสื่อสงัคมของผูส้งูอายุตาม
ระดับการรบัรูภ้าวะสุขภาพ พบว่า ผูสู้งอายุโดยรวมรบัรูภ้าวะสุขภาพตนเองว่า อยู่ในระดับดี   มี
การแสวงหาขอ้มลูสขุภาพผ่านสื่อออนไลน ์สื่อสงัคมอยู่ในระดบัต ่า ประเด็นขอ้มลูสขุภาพที่ท าการ
สืบคน้บ่อยใน 3 ล าดับแรก ไดแ้ก่ 1. แบบแผนการใชช้ีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี  2. การรกัษาโรค   
และ3. ขอ้มลูการใชย้า  การแสวงหาขอ้มลูสขุภาพจาก สื่อออนไลน ์สื่อสงัคมของผูส้งูอายจุดัอยู่ใน
ระดับน้อย   หน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวขอ้งกับผู้สูงอายุควรส่งเสริม ความสามารถเขา้ถึงข้อมูล
ความรูส้ขุภาพผ่านสื่อออนไลน ์สื่อสงัคมและการน าขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

กิรณา สมวาทสรรค ์และกลุทิพย ์ศาสตระรุจิ (กิรณา สมวาทสรรค;์ และกลุทิพย ์ศาส
ตระรุจิ.  2559) ไดก้ารศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลนข์อง
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงาน 
รฐัวิสาหกิจ ขา้ราชการ มีการศึกษาในระดบัปรญิญาตรี รายไดเ้ฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 30,000บาทขึน้
ไป การ ใชง้านแอพพลิเคชั่นไลนส์่วนใหญ่เพื่อติดสื่อสารกบัลกู หลาน ญาติ พี่ นอ้ง ที่มีการใชง้าน
ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพทม์ือถือจ านวนมากที่สุด โดยเรียนรูท้ักษะการใชง้านและมีการสนทนากับ
ลูกหลาน เพื่อนร่วมงาน และคนรูจ้ัก โดยจะใช้งานในทุก ๆวัน ครั้งละประมาณ 30 นาที ซึ่ง
ระยะเวลาในการเรียนรูแ้ละเริ่มใชง้าน แอพพลิเคชั่นไลนม์ากกว่า 2  ปี นิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์
สวสัดีในตอนเชา้ รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ สติกเกอรท์ี่แสดงถึงอารมณ ์ณ ขณะนัน้ ไม่นิยม
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ส่งขอ้ความเสียง และไม่นิยมการใชแ้อพพลิเคชั่นไลนใ์นการ ซือ้สินคา้ออนไลน ์ในขณะเดียวกัน
นิยมส่งคลิปข่าวเตือนภัย เหตุการณ์ข่าวในระดับมาก และนิยมส่งคลิป วิดีโอตลก ข าขัน แต่ไม่
นิยมส่งคลิปวิดีโอจากลิงกย์ูทูป โดยส่วนมากเชื่อว่าการใชง้านแอพพลิเคชั่นไลนจ์ะ ท าใหเ้ป็นคนที่
ทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ ์

ฐิตินันทน์ ผิวนิล (ฐิตินันทน์ ผิวนิล.  2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคม และการสื่อสารออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย พบว่า อายุมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้รูเ้ทคโนโลยีการสื่อสารขั้น
พืน้ฐานอย่างคอมพิวเตอร ์หรือโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบ สมารต์โฟน ซึ่งมีปัจจัยเป็นเพราะ “โอกาส
และความจ าเป็น” ในการใชง้านน้อยกว่าประชากรช่วงวัยอ่ืน และไม่คุน้ชินกับการใชง้านเพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ “เกิดมาภายหลงั” ผูส้งูอายุเหลา่นี ้อีกทัง้ การไม่ไดร้บัประสบการณใ์น
การใชง้าน รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นสภาพร่างกายและภาวะสขุภาพ ท าใหผู้ส้งูอายุ ขาดโอกาสเขา้ถึง
การสื่อสารสมัยใหม่ ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการส่งเสริมในการเพิ่ม “โอกาสเข้าถึง” เทคโนโลยี
สารสนเทศไดเ้ท่าเทียมกบักลุ่มคนวยัอ่ืนๆ สามารถใชป้ระโยชนเ์ทคโนโลยีการสื่อสารไดอ้ย่าง เต็ม
ศกัยภาพในการเรียนรูแ้ละดแูลตนเองได ้

ดนัย วาณิชยานุเคราะห ์(ดนัย วาณิชยานุเคราะห์;ศิริวรรณ อนันตโ์ท; และสันทัด 
ทองรินทร.์  2560) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการยอมรบัอินเทอรเ์น็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้งูอายุ พบว่า ดา้นการรบัรูถ้ึงทกัษะความเขา้ใจในวิธีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต พบว่า มีความสมัพันธ์
กบั ทศันคติที่มีต่อการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เนื่องจากการรูจ้กัแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ความเขา้ใจถึงวิธีการ
ติดต่อ กบัผูอ่ื้นผ่านอินเทอรเ์น็ต ความเขา้ใจถึงวิธีการคน้หาขอ้มลูผ่านอินเทอรเ์น็ต ความเขา้ใจถึง
การน าอินเทอรเ์น็ตมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตและการท างาน และการเขา้ใจถึงวิธีการแกปั้ญหาที่พบใน
การใช ้อินเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง ส่งผลต่อทศันคติที่ดีของผูส้งูอายุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Davis 
(1989) ที่กล่าวว่า ปัจจัยการรบัรูถ้ึงทักษะการใชง้านมีอิทธิพลนอ้ยกว่าการรบัรูถ้ึงประโยชน ์แต่ก็
ยงัถือเป็น ส่วนส าคัญที่มีผลกระทบต่อทัศนคติเช่นกัน ดังนัน้การสรา้งความเขา้ใจการอบรมจาก
การสมัมนา และเรียนรูจ้ากคนใกลต้วัก็ถือเป็นสว่นส าคญัที่น าไปสู่ทกัษะความเขา้ใจไดข้ึน้ 

ธิดารัตน์ สาระพล (ธิดารัตน์ สาระพล.  2561) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการ
สารสนเทศของผูสู้งอายุเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โรงเรียนผูสู้งอายุในจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
พบว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกรายดา้น ดังนี ้
ดา้นเนือ้หาสารสนเทศที่เก่ียวกบัคณุภาพชีวิต คือ เรื่องการดแูลสขุภาพในแต่ละโรค เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ดา้นเนือ้หาของสารสนเทศที่ส  าคัญ คือ เรื่องการศึกษา การเรียนรูท้ี่จัดให้กับ
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ผูสู้งอายุ ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ คือ สื่อโสตวัสด ุเช่น รายการวิทยุ เสียงตามสาย ดา้นแหล่ง
สารสนเทศ คือ มีบุคลากรเฉพาะประสานงานเก่ียวกับผู้สูงอายุ และด้านอ่ืน ๆ คือ มีการจัด
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ ทั้งนีอ้าจเนื่องจากปัญหาโรคภัยไขเ้จ็บที่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้ง
เผชิญจึงส่งผลใหผู้สู้งอายุมีความตอ้งการรบัรูเ้นือ้หาสารสนเทศที่เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนใหม้ีสุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดต่้อไป สอดคลอ้งกับ เนติยา 
แจ่มทิม และ สินีพร ยืนยง (2560) ที่ไดศ้ึกษาการใชส้ื่อออนไลน ์และการรูเ้ท่าทันสื่อสารสนเทศ
สขุภาพออนไลนท์ี่ตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาพสมบูรณ์ ประกอบกับผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจเสื่อมถอยลง ท าให้การรบัรู ้
สารสนเทศนอ้ยลงไดเ้ช่นกนั 

วีรณัฐ โรจนประภา  ได้การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับ
ความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ใช้เทคโนโลยีมี
ความสมัพันธ์กับระดับความสุขของผูสู้งอายุโดยการใช ้2-4 ชั่วโมงต่อวันมีผลต่อระดับความสุข
ของผูส้งูอายมุากที่สดุ เช่นเดียวกบัจ านวนวนัที่ใชต่้อสปัดาห ์โดยการใช ้4-6 วนั ต่อสปัดาหม์ีระดบั
ความสขุมากที่สดุ รวมถึงในสว่นของระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครัง้นัน้ 
เป็นความสมัพันธเ์ชิงบวกที่เมื่อผูสู้งอายุมีระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละ
ครัง้ในระยะเวลาห่างที่มากขึน้  ระดับความสุขก็จะมากขึน้โดยการติดตามมากกว่า 2 ชั่วโมง มี
ระดับความสุขมากที่สุด ขณะที่สถานที่ที่ใช้คือ ไม่มีผลต่อระดับความสุขในการใช้เทคโนโลยี 
ส  าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีนัน้มี ความสมัพนัธร์ะหว่างการใชเ้พื่อความบนัเทิงกบัการ
ใชเ้พื่อสงัคมโดยการใชเ้พื่อความบนัเทิงใหร้ะดบัความสขุมากกว่า 

พิทักษ์ ศิริวงษ์ และบณัฑิตา อุณหเลขจิตร  (พิทักษ์ ศิริวษ์; และบณัฑิตา อุณหเลข
จิตร.  2559) ไดศ้ึกษาการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องผูส้งูอายุในอ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
พบว่าด ้านปัญหาและอปุสรรคการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องผูส้งูอายุส่วนใหญ่ คือ ความรูเ้ก่ียวกบั
สื่อสงัคมออนไลน ์ผูสู้งอายุสามารถใช ้สื่อสังคมออนไลนไ์ดแ้ต่ยังขาดความรูใ้นการใชส้ื่อสังคม
ออนไลน ์ซึ่งการไม่มีความรูเ้ก่ียวกับสื่อสงัคมออนไลน ์อาจจะท าใหผู้สู้งอายุโดน หลอกจากพวก
มิจฉาชีพไดง้่าย ซึ่งสอดคลอ้งกับบทความของสุภาพิต โสพลวิวัฒนก์ุล (2558) ที่พบว่า ผูสู้งอายุ
เป็นช่องทางการ เผยแพร่ข่าวลือที่ดีที่สดุ เมื่อผูสู้งอายุคิดว่าข่าวนีน้่าสนใจผูส้งูอายุจะส่งต่อไปให้
ผูอ่ื้นโดยคิดว่าข่าวนั้นน่าจะเป็นความรูห้รือช่วยเตือนใหผู้อ่ื้นระวังได ้  การเผยแพร่ข่าวลือถือว่า
เป็นความหวงัดี แต่ถา้หากมนัไม่ใช่เรื่องจรงิ เมื่อข่าวถูกเผยแพรอ่อกไปแลว้ จะสามารถสรา้งความ
เข้าใจผิดและความวุ่นวายให้คนที่ได้รับข่าวสารที่ผิดได้เช่นกัน  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่าน
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อินเทอรเ์น็ตสามารถท าไดอ้ย่าง รวดเร็วใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวินาที ก็สามารถส่งข่าวไปถึงผูค้นไดท้ั่ว
โลก นอกจากนีย้งัมีดา้นสมรรถภาพทางร่างกายของผูส้งูอาย ุเมื่อเขา้สูว่ยั สงูอายทุาใหส้มรรถภาพ
ทางร่างกายของผูสู้งอายุเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา เช่น ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด ความจ าสัน้ 
ความแข็งแรง ของกลา้มเนือ้ลดลงทาใหก้ารใชส้ื่อสงัคมออนไลนน์ัน้ชา้และเป็นอุปสรรคในการใช้
สื่อสงัคมออนไลนข์องผูส้งูอายุ 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และมินตรา สดชื่น (2559) ไดศ้ึกษารูปแบบการใชส้ื่อโซเชียล
มีเดียของผูส้งูอายุในสงัคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การใชส้ื่อโซเชียลมีเดียใน
ผูส้งูอายุมีความส าคัญค่อนขา้งมาก เนื่องจากสามารถลดช่องว่างระหว่าง ความสมัพันธข์องบุตร
หลานกับผูสู้งอายุ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรูก้ารใชส้ื่อโซเชียลมีเดียของผูสู้งอายุยังขาด
ทกัษะและประสบการณใ์นการใชง้าน ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการใชง้านไดด้ว้ย
ตัวเอง ขาดความเขา้ใจในเรื่องระบบขัน้ตอน การท างานของสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทัง้นีส้ื่อโซเชียล
มีเดียของผูสู้งอายุยังมีขอ้จากัดในการใชง้านอยู่ค่อนขา้งมาก ส่งผลใหผู้สู้งอายในบางรายเขา้ถึง
สื่อโซเซียลมีเดียไดค่้อนขา้งยาก 

สุวิช ถิระโคตร และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (สุวิช  ถิระโคตร; และวีรพงษ์  พลนิกกิจ.  
2561)ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการใชแ้ละการรูเ้ท่าทนัอินเทอรเ์น็ตและทศัคติการใชเ้นือ้หาดา้นสขุภาวะ
บนอินเทอรเ์น็ตของผูสู้งอายุ พบว่า ทัศนคติการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของผูสู้งอายุที่มีประสบการณ์และ
วัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน มีเหตุผลการใชง้านอินเทอรเ์น็ต การให้ความเชื่อถือต่อ
เนือ้หาที่ไดร้บัและการใชป้ระโยชนจ์ากเนือ้หาที่ไดร้บัจากอินเทอรเ์น็ตแตกต่างกัน ดังนั้นการให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาวะกบัผูส้งูอายุผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ด ้แต่ตอ้งตระหนกัถึงความไม่เท่า
เทียมกนัของระดบัการรูเ้ท่าทนัอินเทอรเ์น็ตของผูส้งูอายุดว้ย 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ  เป็น
การวิจัยและพัฒนา (Research and  Development) เครื่องมือในการวิจยัได้ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 (SWUEC/E/G-236/2562) โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งการด าเนินการ
วิจยัเป็น 3 ระยะตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่ อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวั ยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม  ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

2. เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

3. เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการงานวิจยั ดงันี ้

ระยะที ่1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ  

1.ศึกษาสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ จาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ ดงันี ้

1.1 ศึกษาองคป์ระกอบของการฝึกอบรม (ตาราง 1) ประกอบดว้ย (1)วัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม (Objective) (2)  ผูด้  าเนินการฝึกอบรมที่มีความรู ้ (Manager) (3) ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม (Course) (4) วิธีการฝึกอบรม (Method) ที่เหมาะสม (5) สื่อที่ใชป้ระกอบการฝึกอบรม 
(Media) (6) การประเมินและติดตามผล (Evaluation & Monitor) 
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1.2 ศึกษาการเรียนรูส้  าหรับผู้สูงอายุ  (ตาราง 2) ประกอบด้วย(1) การค านึงถึง
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน (2) ความตอ้งการและความสนใจ (3) การมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู ้(4) การจัดบรรยากาศที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ (5) การน าเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง (6) 
การน าไปใชจ้รงิ 

1.3 ศึกษาหลกัการกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม (ตาราง 3) ประกอบดว้ย (1) 
ประสบการณข์องผูเ้รียน (2) การสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน (3) การสรา้งความเขา้ใจของผูเ้รียน  
(4) การประยกุตค์วามเขา้ใจตามแนวทางของผูเ้รียน 

1.4 ศึกษาหลักการเรียนรูแ้บบพหุวัย (ตาราง 4) ประกอบด้วย  (1) ผลประโยชน ์
(benefit) (2 ) ก า รต อบ แทนกั น แล ะกั น  ( reciprocity) (3 ) ก า ร เส ริม ส ร้า งพ ลั งอ าน าจ 
(empowerment) 

1.5 ศึกษาทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ (ตาราง 6) ประกอบดว้ย (1) 
การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ (2) ความเขา้ใจและประเมินขอ้มลูดา้นสขุภาพ (3) การสื่อสารขอ้มลู
ดา้นสขุภาพอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

2. สรา้งรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัด าเนินการดังนี ้

2.1 น าผลการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมและความตอ้งการในการฝึกอบรมร่วม ใน
การส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์น าขอ้คน้พบที่
ได้มาก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ตาราง 7 การสงัเคราะหเ์นือ้หา 

แนวคิด / ทฤษฏี หลักการ สังเคราะหป์ระเด็น องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 

การเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ 
ชยัฤทธิ์ โพธิสวุรรณ.  
2544 
สวุฒัน ์วฒันวงศ.์  
2551 

1. การค านึงถึง
ประสบการณเ์ดิม
ของผูเ้รียน 

2. ความตอ้งการและ
ความสนใจ 

3. การมีสว่นรว่มใน

1. การสรา้ง
บรรยากาศการ
เรียนรู ้กระตุน้และ
ชกัชวนใหส้นใจ
มารว่มกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ลว้  

กระบวนการเรยีนรู้
ของผูส้งูอายุ 
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อรทยั ศกัดิส์งู.  2552 
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สงูเนิน.  
2553 
อาชญัญา รตันอบุล 
และคณะ.  2554 
อาพนัธช์นิตร ์สูพ่านิช.  
2554 
รุง่อรุณ ไสยโสภณ.  
2555 
ศกัรนิทร ์ชนประชา.  
2557 
สธีุรา บวัทอง และ
คณะ.  2558 
อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์
2559 
วีระพล ภวูนนท.์  
2560 
Kidd J. R. .  1973 
Knowles M.S. .  
1984 
Brookfield S.D. .  
1986) 
Imel S.  1998 
CIMRO.  2011 

การจดัการเรียนรู ้
4. การจดับรรยากาศ

ที่เอือ้อ านวยต่อ
การเรียนรู ้

5. สรา้งแรงจงูใจการ
เรียนรู ้

6. การน าเรียนรูด้ว้ย
การน าตนเอง 

7. การน าไปใชจ้รงิ 
8. สรา้งความมั่นใจ

ในการเรียนรู ้

2. การจดัสภาพศนูย์
การเรียนใหด้งึดดู
ใจอ านวยความ
สะดวกสบาย มี
วสัดอุปุกรณ ์
อณุหภมูิ และแสง
สว่างที่เหมาะสม
กบัสภาพความ
ตอ้งการดา้น
รา่งกายของ
ผูส้งูอาย ุ  

3. สรา้งบรรยากาศที่
เป็นกนัเองที่ไม่ท า
ใหผู้ส้งูอาย ุรูส้กึว่า
เขาดอ้ย
ความสามารถและ
สญูเสียความเป็น
ตวัของตวัเอง  

4. การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการการเรียนรู ้ 
โดยผูส้งูอายจุะ
สนใจที่จะเขา้รว่ม
กิจกรรม การเรียนรู้
ในสิ่งที่เขาเห็นว่ามี
ประโยชนแ์ละมี
ความจ าเป็น การ
เรียนการสอน
ผูส้งูอาย ุจึงตอ้ง
เนน้การวิเคราะห์

ตาราง 7 (ต่อ) 
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ความตอ้งการใน
การเรียนรูข้อง
กลุม่เปา้หมายเป็น
ส าคญั  

5. การวางแผนการ
เรียน เปิดโอกาสให้
ผูส้งูอาย ุไดร้ว่ม
วางแผนการเรียน
ในกิจกรรมเพื่อ
สรา้งการมีสว่นร่วม 
และคณุค่าใน
ตนเอง  

6. การด าเนินการ
เรียนการสอน โดย
ผูส้อนเป็นผูท้ี่
อ  านวยความ
สะดวกในการ
เรียนรู ้แนะน า
เก่ียวกบัเนือ้หาวิชา 
กิจกรรมการเรียน 
และวสัดอุปุกรณ ์ 

การเรียนรู้แบบ 
พหุวัย 
ระวี สจัจโสภณ 
(2559) 
ฐิติกาญจน ์อศัตรกลุ 
(2561) 
International 
Consortium for 

1. ผลประโยชน ์  
2. การตอบแทนกนั

และกนั   
3. การเสรมิสรา้งพลงั

อ านาจ   
4. การก าหนด

บทบาทหนา้ที่  
ของผูเ้รียนแต่ละ

1. ผลประโยชน ์คือ 
ประโยชนท์ี่ไดร้บั
ระยะยาวจากการ
เรียนรูแ้บบพหวุยั 
ประโยชนส์  าหรบั
คนทกุวยัไดร้บั คือ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกนั  

การปฏิสมัพนัธข์อง
กลุม่คนระหว่างวยั 

ตาราง 7 (ต่อ) 
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Intergenerational 
Practice (2002) 
Hatton-Yeo and 
Ohsako (2005)   
Bressler, Henkin 
and Adler (2005) 
Newman Sally.  
2008 
European Network 
for Intergenerational 
Leaning (2012) 
Susana Villas-Boas, 
Albertina Oliveira, 
Natália Ramos 
(2014) 
EPALE (2019) 

วยั 
5. ความสมัพนัธ ์ 

2. การตอบแทนกนั
และกนั  หรือภาวะ
ถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติั 
คือความสมัพนัธซ์ึ่ง
กนัและกนั การ
แลกเปลี่ยนความรู ้
ทกัษะ และ
คณุลกัษณะที่พงึ
ประสงคร์ะหว่างกนั 

3. การเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจ เป็นแนวคิด
ที่อธิบาย
กระบวนการทาง
สงัคม การแสดงถึง
การยอมรบัและชื่น
ชม การสง่เสรมิ 
การพฒันาและ
เสรมิสรา้ง
ความสามารถของ
บคุคลในการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง
และแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 

การเรียนรู้อย่าง 
มีส่วนร่วม 
อลิศรา ชชูาติ (2549)  
จรยิา วิไลวรรณ 
(2550) 

1. ประสบการณข์อง
ผูเ้รียน 

2. การสะทอ้น
ความคิดของ
ผูเ้รียน 

1. การสรา้ง
ความสมัพนัธ์
ระหว่างที่ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัการ
อบรม ทัง้ผูจ้ดัการ

การจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่มีความเท่า
เทียมกนั 
การสรุปความคิด 

ตาราง 7 (ต่อ) 
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3. การสรา้งความ
เขา้ใจของผูเ้รียน  

4. การประยกุตค์วาม
เขา้ใจตาม
แนวทางของ
ผูเ้รียน 

อบรมและผูร้ว่ม
การอบรมมี
ความสมัพนัธแ์บบ
เท่าเทียมกนั ไม่ใช่
เป็นแบบผูใ้หแ้ละ
ผูร้บั  

2. การก าหนดและ
วางแผนต่อการจดั
กระบวนการ
เรียนรู ้ 

3. การสื่อสาร  
4. การก าหนดทิศ

ทางการเรียนรู้
รว่มกนั เพื่อ
วางแผน
กระบวนการ
เรียนรู ้

องคป์ระกอบ 
การฝึกอบรม 
Blank (1982)  
Boydell (1983) 
Nadler (1994) 
Dessler (1994) 
Chang (1995) 
Blanchard (2003) 
Rose (2005)  
Andy Schmitz 
(2012) 
WHO (2012)  

1. วตัถุประสงค ์ 
2. ผูด้  าเนินการ

ฝึกอบรมที่มี
ความรู ้  

3. หลกัสตูรฝึกอบรม  
4. วิธีการฝึกอบรม  
5. สื่อที่ใช้

ประกอบการ
ฝึกอบรม    

6. การประเมินและ
ติดตามผล  

1. หลกัสตูร 
2. วตัถุประสงค ์ 
3. บทบาทของ

วิทยากรหรือผูน้  า
กิจกรรม  

4. คณุสมบติัของ
วิทยากรหรือผูน้  า
กิจกรรม 

5. บทบาทของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม  

6. คณุสมบติัของผู้
เขา้รบัการ

หลกัสตูรการอบรม 

ตาราง 7 (ต่อ) 
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Mo Hamza (2014) 
UC San Diego 
(2015)  
มสธ (2555) 
ไพโรจน ์(2547) 
ชชูยั (2548)  
สมชาติ / อรจรีย ์
(2550)  
สภุศกัดิ ์(2551) 
 
 

ฝึกอบรม 
7. เแผนการจดั

กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

8. ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม   

9. ขัน้ตอนและการ
ประเมินการ
จดัการฝึกอบรม  

10. สื่อและวสัดุ
อปุกรณก์าร
ฝึกอบรม 

11. การจดัสถานที่การ
ฝึกอบรม 

 

2.2 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ แบ่ง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ คือ การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนระหว่างวัย 
กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกนั การสรุปความคิด 
และขัน้ตอนการฝึกอบรม  4 ขัน้ตอน คือ ขัน้การกระตุน้การเรียนรู ้ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ขัน้
สรา้งการมีสว่นรว่ม และขัน้ตกผลกึทางความคิด  

แนวคิดการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่าง
มีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัมีแนวคิดดงันี ้ 
 

ตาราง 7 (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 4 รา่งรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่มร่วม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรูใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยั
ด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย การจัดสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ  ดึงดูดใจอ านวย
ความสะดวกสบาย มีวสัดอุปุกรณ ์อณุหภมูิ และแสงสว่างที่เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการดา้น
รา่งกายของผูส้งูอายุ การจดับรรยากาศ สรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเองที่ท าใหผู้ส้งูอายมุีความมั่นใจ
ในการเรียนรู ้และสรา้งบรรยากาศการอบรมในลักษณะสุนทรียสนทนา เป็นสนทนาที่สรา้ง
แรงจูงใจในการเรียนรู ้ การมีกลุ่มอาสาสมัครที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้สูงอายุ ช่วยเหลือใน
กระบวนการอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูใ้นเทคโนโลยีการสื่อสาร  

องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ 
อธิบายไดด้งันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การปฏิสมัพนัธข์องพหวุยั  
หลกัการเรียนรูแ้บบพหุวยั เป็นการเรียนรูร้ะหว่างวยั สรา้งความสมัพนัธต่์าง

วัย โดยการน าศักยภาพและความแตกต่างของคนทุกวัยมาเกื้อหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ผ่าน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์แลกเปลี่ยนถ่ายทอดการเรียนรูป้ระสบการณซ์ึ่งกนัและกนั เพื่อช่วยพฒันา
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ส่งเสริมองคค์วามรูแ้ละทกัษะของคนทุกวยัในชุมชน ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและเคารพในความ
แตกต่างระหว่างคนในช่วงวัยต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การสรา้งชุมชนที่เขม้แข็ง ผ่านการมีส่วนร่วม
ระหว่างคนทกุวยัในชมุชนได ้ 

หลกัการของการเรียนรูแ้บบพหุวยั  ประกอบดว้ย ผลประโยชน ์(benefit) คือ 
ประโยชน์ที่ได้รบัระยะยาวจากการเรียนรูแ้บบพหุวัย ประโยชน์ส าหรบัคนทุกวัยได้รบั คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน การตอบแทนกันและกัน (reciprocity) หรือภาวะถอ้ยทีถ้อยปฏิบัติ 
คือความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระหว่างกัน และ การเสริมสรา้งพลังอ านาจ (empowerment) เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการ
ทางสงัคม การแสดงถึงการยอมรบัและชื่นชม การสง่เสรมิ การพฒันาและเสรมิสรา้งความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใชท้รพัยากรที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต 

ดังนัน้การปฏิสมัพันธข์องพหุวัย เป็นองคป์ระกอบที่จะท าใหเ้กิดการสื่อสาร
แบบสองทางของผูสู้งอายุกับอาสาสมัครที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ  ที่ท าใหเ้กิดบรรยากาศ
เรียนรูร้ะหว่างกนั สง่ผลต่อการเกิดองคค์วามรู ้การขยายตวัของความรู ้ความคิด ความเขา้ใจ ที่จะ
น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง ดงันัน้รูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จึงควรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมที่มี
วยัต่างกนัไดม้ีปฏิสมัพนัธก์นั เป็นการปฏิสมัพนัธ ์เพื่อละลายพฤติกรรมและก าแพงระหว่างวยั เพื่อ
สรา้งความสมัพันธ์ระหว่างกัน สรา้งการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม มีการแบ่งปันความรู ้ความเขา้ใจ 
รับฟัง และแสดงความคิดเห็นอย่างเกื ้อหนุนและสร้างสรรค์  ดังนั้นองค์ประกอบด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนระหว่างวัย จึงก าหนดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม ขั้นกระตุ้นการเรียนรู ้
(Stimulation) หมายถึง การกระตุ้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวัยมีปฏิสัมพันธ์กัน สร้าง
กระบวนการสนุทรียสนทนา เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนั  

องคป์ระกอบที่  2 กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ 
หลกัการการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย (1) การสรา้งบรรยากาศการ

เรียนรู ้กระตุน้และชกัชวนใหส้นใจมารว่มกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้ (2) การจดัสภาพศนูยก์ารเรียนให้
ดึงดูดใจอ านวยความสะดวกสบาย มีวัสดุอุปกรณ์ อุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสมกับสภาพ
ความตอ้งการดา้นร่างกายของผูส้งูอายุ  (3) สรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเองที่ไม่ท าใหผู้สู้งอายุ รูส้ึก
ว่าเขาดอ้ยความสามารถและสญูเสียความเป็นตัวของตัวเอง (4) การวิเคราะหค์วามตอ้งการการ
เรียนรู ้ โดยผูสู้งอายุจะสนใจที่จะเขา้ร่วมกิจกรรม การเรียนรูใ้นสิ่งที่เขาเห็นว่ามีประโยชนแ์ละมี
ความจ าเป็น การเรียนการสอนผูสู้งอายุ จึงตอ้งเนน้การวิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรียนรูข้อง
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กลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ (5) การวางแผนการเรียน เปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุ ไดร้่วมวางแผนการ
เรียนในกิจกรรมเพื่อสรา้งการมีสว่นรว่ม และคณุค่าในตนเอง (6) การด าเนินการเรียนการสอน โดย
ผูส้อนเป็นผูท้ี่อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้แนะน าเก่ียวกบัเนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียน และ
วสัดอุปุกรณ ์ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จึงควรกระตุ้นให้
ผูสู้งอายุน าความรูแ้ละประสบการณ์เดิมมาพัฒนาเป็นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ของ
ตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์   การสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่
ประกอบดว้ยกลุ่มผูส้งูอายุและกลุ่มวยัอ่ืน ๆ ที่เขา้รบัการอบรมไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณข์องกนั
และกัน สรา้งความคุน้เคย มีความรูส้ึกไวว้างใจ ดังนั้นองคป์ระกอบดา้นกระบวนการเรียนรูข้อง
ผูส้งูอายุ จึงก าหนดเป็นขัน้ตอนการฝึกอบรม ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์(Share) หมายถึง การ
สรา้งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิม  เพื่อสรา้งความคุน้เคย มีความรูส้กึไวว้างใจ 

องคป์ระกอบที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกนั  
การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม เป็นการสรา้งความรูโ้ดยผูเ้รียนเป็นเจา้ของการ

เรียนรู ้อาศยัประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผูส้อนหรือวิทยากร
ท าหนา้ที่ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดหลกัการที่ไดจ้ากการ
ปฏิบัติและสามารถประยุกตใ์ชท้ฤษฎีหรือหลกัการร่วมกัน ซึ่งมุ่งเน้นใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ มีการติดต่อสื่อสาร และการเรียนรูร้่วมกันใน
การกระท า รวมทัง้การจดัการ เพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์  

ดงันัน้ การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกนั เป็นองคป์ระกอบที่จะ
ท าใหเ้กิดการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างที่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการอบรม ทัง้ผูจ้ัดการอบรมและผูร้่วม
การอบรมมีความสมัพนัธแ์บบเท่าเทียมกนั ไม่ใช่เป็นแบบผูใ้หแ้ละผูร้บั แต่ต่างเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 
ผู้เขา้ร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผนต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้ดังนั้น
รูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จึงควรกระตุ้นให้ผู ้เข้าอบรมได้มีสื่อสาร โต้ตอบกัน  การ
ก าหนดทิศทางการเรียนรูร้่วมกัน เพื่อวางแผนกระบวนการเรียนรูท้ี่มีความต่อเนื่อง มีการวาง
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่จะส่งผลในระยะยาว ดงันัน้องคป์ระกอบดา้นการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มี
ความเท่าเทียมกัน จึงก าหนดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม ขัน้สรา้งการมีส่วนร่วม (Collaboration) 
หมายถึง การสรา้งการมีส่วนรว่มในการวางแผนกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนั ยอมรบัความแตกต่างที่
หลากหลาย บ่งบอกความตอ้งการของตนเอง 
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องคป์ระกอบที่ 4 การสรุปความคิด  
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

ก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การสรุปความคิดรวบยอด (Concept) เป็นการสรา้งความ
เขา้ใจจากเนือ้หาสาระ เกิดการวิเคราะห ์สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปสู่ความคิดรวบยอด
เป็นความรูข้องตนเอง เพื่อน าไปสู่ประยุกตใ์ชเ้ป็นน าองคค์วามรูท้ี่เกิดขึน้ไปประยุกตใ์ชใ้นแนวทาง
ของตนเอง และฝังลกึจนก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การสรุปความคิด เป็นองค์ประกอบที่สรา้งความเข้าใจจากเนือ้หา
สาระ เกิดการวิเคราะห ์สังเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปสู่ความคิดรวบยอดเป็นความรูข้อง
ตนเอง ดังนั้นรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จึงควรกระตุ้นใหผู้ ้เขา้อบรมไดม้ีตกผลึกทาง
ความคิดจากสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้เป็นการวิเคราะหห์าแนวทางการเปลี่ยนแปลง เพื่อท าใหอ้งคค์วามรู้
ใหม่ จากการถกคิดและมุมมองร่วมกันของผู้ร่วมการอบรม และน าแก่นความรูท้ี่ได้เรียนรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะและสถานการณต่์าง ๆ จนเป็นแนวทางของตนเอง ดงันัน้องคป์ระกอบดา้น
การสรุปความคิด จึงก าหนดเป็นขัน้ตอนการฝึกอบรม ขัน้ตกผลึกทางความคิด (Crystallization) 
หมายถึง การกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เกิดการวิเคราะห ์สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไป
พฒันา ต่อยอดทางความคิด และประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ 
การฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

ขัน้ตอนตามรายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 8 ขัน้ตอนการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
สว่นรว่มรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

องคป์ระกอบ ขัน้ตอน รายละเอียด ผลลพัธ ์
การปฏิสมัพนัธ์
ของกลุม่คน
ระหว่างวยั  
 

ขัน้กระตุน้การ
เรียนรู ้
(Stimulation)  
 

เพื่อการกระตุน้ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมีปฏิสมัพนัธก์นั สรา้ง
กระบวนการสนุทรียสนทนา 
ดว้ยการใชก้ิจกรรมหรือ
สถานการณ ์เพื่อเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โดย
แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ 
ชวนคิด เป็นขัน้ตอนกระตุน้ใหผู้ ้
รว่มกิจกรรมความสนใจ 
สนกุสนาน ต่ืนตวัในการเรียน มี
การเคลื่อนไหว ผ่านกิจกรรมเกม
ออนไลน ์
ชวนคยุ เป็นขัน้ตอนกระตุน้ ใหผู้ ้
รว่มกิจกรรมไดพ้ดูคยุระหว่าง
กนั สรา้งความสมัพนัธก์นั เพื่อ
จะน าไปสู ่ความคุน้เคยซึ่งกนั
และกนั 

ผูเ้ขา้รว่มการ
ฝึกอบรมแสดง
ความคุน้เคย
ระหว่างกนั   
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ตาราง 8 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ ขัน้ตอน รายละเอียด ผลลพัธ ์
กระบวนการ
เรียนรูข้อง
ผูส้งูอายุ 

ขัน้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์
(Share)  
 

เพื่อสรา้งบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิม  
เพื่อสรา้งความคุน้เคย  
มีความรูส้กึไวว้างใจกนั  
โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ 
แลกเปลี่ยน เป็นขัน้ตอนการเปิด
โอกาสผูร้ว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณเ์ดิมของตนเองใน
การใชเ้ทคโนโลยีทางการสื่อสาร
เพื่อสืบคน้ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  
เรียนรู ้เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่ม
กิจกรรมน าประสบการณท์ี่แต่
ละคนไดแ้ลกเปลี่ยน มาเรียนรู้
โดยการใชเ้ครื่องมือที่เก่ียวขอ้ง
กบัทกัษะสารสนเทศจาก
เว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ 
โดยการสนบัสนนุจากคนใน
ครอบครวัหรือชมุชนที่สามารถ
ช่วยเหลือผูส้งูอายใุนการใชง้าน
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  

ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณเ์ดิม
ระหว่างกนัเก่ียวกบั
ทกัษะสารสนเทศ
ดา้นสขุภาพ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ ขัน้ตอน รายละเอียด ผลลพัธ ์
การจดั
กระบวนการ
เรียนรูท้ี่มีความ
เท่าเทียมกนั 

ขัน้สรา้งการมีสว่น
รว่ม 
(Collaboration)  
 

เพื่อสรา้งการมีสว่นรว่มในการ
วางแผนกระบวนการเรียนรู้
รว่มกนั ยอมรบัความแตกต่างที่
หลากหลาย บ่งบอกความ
ตอ้งการของตนเองกนั โดย
แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ 
วางแผน เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่ม
กิจกรรมไดร้ว่มวางแผนการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามเนือ้หาที่
ก าหนดไว ้
รว่มมือ เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่ม
กิจกรรมด าเนินการกิจกรรม
ตามที่วางแผนตามเนือ้หาที่
ก าหนดไว ้

ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
วางแผน
กระบวนการเรียนรู้
รว่มกนั  
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ตาราง 8 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ ขัน้ตอน รายละเอียด ผลลพัธ ์
การสรุปความคิด ขัน้ตกผลึกทาง

ความคิด 
(Crystallization)  
 

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม เกิดการวิเคราะห ์
สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อ
น าไปพฒันาต่อยอดทาง
ความคิด และประยุกตใ์ชไ้ดใ้น
สถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ กนั โดย
แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ 
สะทอ้น เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่ม
กิจกรรมน าเสนอความคิดของ
ตนเองผ่าน Online Forum   
ต่อยอด เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่ม
กิจกรรมน าความรูท้ี่ไดร้บัในแต่
ละเนือ้เรื่องไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั โดยมีการจดัตัง้ 
Group Chat  

ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
สามารถประยกุตใ์ช้
ความรูท้ี่ไดร้บัใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

 

3. ตรวจคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ จาก
การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ใน
การน าไปปฏิบติั โดยหาค่าความสอดคลอ้ง ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ 

3.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน
โดยมีคุณสมบติัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่าง โดยมีคุณสมบติัดังนี ้เป็นผูม้ีคุณวุฒิในสาขา
การศกึษาผูใ้หญ่ระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่หรือดา้น
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ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือดา้นที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 
ปี 

3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบติัดังนี ้เป็นผูม้ีคุณวุฒิในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาและ/หรือทักษะสารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นเทคโนโลยี
การศกึษาและ/หรือทกัษะสารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี 

3.2  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือที่ ใช้คือแบบประเมินความคิดเห็นเพื่ อหาความสอดคล้องของ

องค์ประกอบและขั้นตอนกับ รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ซึ่ง
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1.) การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนระหว่างวัย (2.) 
กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ (3.) การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกัน 4. การสรุป
ความคิด และขั้นตอนการฝึกอบรม  (4,) ขั้นตอน คือ ขั้นการกระตุ้นการเรียนรู ้ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ขัน้สรา้งการมีสว่นรว่ม และขัน้ตกผลกึทางความคิด  

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คน ด้วยตนเองและทาง

ไปรษณีย ์เพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้นดัหมายขอรบัแบบสอบถามคืนภายใน 1 สปัดาห ์
3.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการตอบกลบัของผูเ้ชี่ยวชาญหาค่าสถิติ เพื่อตรวจสอบ
หาดัชนีความสอดคลอ้ง โดยมีเกณฑ์พิจารณาการใหค้ะแนนจากการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ดงันี ้

+1 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า มีความสอดคลอ้ง 
  0 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้ง 
-1  หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  ไม่มีความสอดคลอ้ง 
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สตูร  IOC=
∑ R

N
 

เมื่อ  IOC   คือ ดชันีความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและขัน้ตอนกบั  
                        รูปแบบการฝึกอบรม 

  ∑ R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
    N      คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

พิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและขัน้ตอนที่มีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึง
จะถือว่าผ่านและมีความสอดคลอ้งเพื่อใหส้ามารถน ารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ของผู้สูงอายุไปใชต่้อ โดยมีผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและ
ขัน้ตอนอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านการประเมินค่าความสอดคลอ้งทกุองคป์ระกอบ  

3.5 การปรับปรุง รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูส้งูอายุ โดย
ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ชี่ยวชาญกบัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ
พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูส้งูอายมุาปรบัปรุง ไดแ้ก่ 

3.5.1 ควรก าหนดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
3.5.2 ควรมีการเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
3.5.3 ควรมีการก าหนดคณุสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ผูว้ิจยัปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะและน าเสนอเป็นรูปแบบฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย ุดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นร่วมรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ระยะที ่2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. ความตอ้งการในการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.1 กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยคัดเลือกผูสู้งอายุ โดยมีคุณสมบัติดังนี ้เป็นประธานชมรม
ผูสู้งอายุ หรือ ผู้น าชุมชน หรือแกนน าในการจัดกิจกรรมชุมชน หรือแกนน าในการจัดกิจกรรม
ส าหรบัผูสู้งอายุ ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ใชใ้นการสมัภาษณเ์พื่อส ารวจความตอ้งการในการจดักิจกรรม 
ดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 9 คน  

1.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการตรวจสอบความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้

แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ เป็นแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรม ที่
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ได้จากการศึกษาเอกสารแล้วน ามาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความ
ต้องการในการฝึกอบรมร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ประกอบดว้ย 1. ความตอ้งการในการฝึกอบรมของผูส้งูอายุ 2. การส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้น
สุขภาพของผู้สูงอายุ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาและปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ (ภาคผนวก ค) 

1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่าง เพื่อสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรม

โดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ นัดวัน เวลา เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  25-26 
กมุภาพนัธ ์2563  

1.4 การวิเคราะหข์อ้มลู  
น าแบบสัมภาษณ์ ที่ประกอบดว้ย  1. ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 2. ความ

ตอ้งการในการฝึกอบรมของผูสู้งอายุ 3. การส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 
วิเคราะห ์โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (ขอ้มลูแสดงในบทที่ 4) 

2. สรา้งหลักสูตรตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ  

2.1 น าผลการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  มา
ก าหนดหลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

2.2 การสรา้งหลกัสูตรส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  เพื่อใชใ้น
รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ใน
การส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี ้ 
(ภาคผนวก ข) 

2.2.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
2.2.2 บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม   
2.2.3 คณุสมบติัของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม   
2.2.4 บทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม   
2.2.5 คณุสมบติัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
2.2.6 เแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 
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2.2.7 ระยะเวลาการฝึกอบรม   
2.2.8 ขัน้ตอนและการประเมินการจดัการฝึกอบรม  
2.2.9 สื่อและวสัดอุปุกรณก์ารฝึกอบรม 
2.2.10 การจดัสถานที่การฝึกอบรม 

 

ภาพประกอบ 6 หลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  
(แสดงในภาคผนวก ข.) 

3. ตรวจความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรบั
ผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการ
สง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ 

3.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน
โดยมีคุณสมบติัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่าง โดยมีคุณสมบติัดังนี ้เป็นผูม้ีคุณวุฒิในสาขา
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การศกึษาผูใ้หญ่ระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานดา้นการศกึษาผูใ้หญ่หรือดา้น
ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือดา้นที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 
ปี 

3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบติัดังนี ้เป็นผูม้ีคุณวุฒิในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาและ/หรือทักษะสารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 3 ปี หรือเป็นผูท้  างานดา้นเทคโนโลยี
การศกึษาและ/หรือทกัษะสารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี 

3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินความคิดเห็นหลกัสตูรส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น

สุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ คือ 
แบบสอบถามโดยความเหมาะสมของหลกัสตูรส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  
เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
ส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้งูอายุ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ
ค่า  5 ระดบั (ลว้น สายยศ, 2538)  

ระดบั 5  หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
ระดบั 4  หมายถึง เหมาะสมมาก  
ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ  

เครื่องมือที่ใชใ้นการหาดัชนีประสิทธิผลคือ แบบทดสอบความรู ้เพื่อวัดความรูก้่อน
และหลงัการฝึกอบรมหลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการ
ส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ มาวิเคราะหห์าค่าสถิติ เพื่อตรวจสอบหาดัชนี
ความสอดคลอ้ง โดยมีเกณฑพ์ิจารณาการใหค้ะแนนจากการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

+1 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสอดคลอ้ง 
  0 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้ง 
-1  หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า ไม่มีความสอดคลอ้ง 



  111 

 

สตูร  IOC = 
∑ R

N
 

เมื่อ  IOC      คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคก์บัขอ้ค าถาม 

       ∑ R      คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
   N      คือ  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่า
ผ่านและมีความสอดคล้อง เพื่อให้สามารถน าแบบทดสอบความรู ้น าไปใช้ก่อน และหลังการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  ในรูปแบบการฝึกอบรมโดย
ใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุไปใช ้โดยมีผลประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านการประเมินผ่านประเมินค่าความสอดคลอ้งจ านวน 30 ขอ้ จาก 50 
ขอ้ (แสดงผลในภาคผนวก ง) 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คน ด้วยตนเองและทาง

ไปรษณีย ์เพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้นดัหมายขอรบัแบบสอบถามคืนภายใน 1 สปัดาห ์
3.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดร้บัจากการตอบกลบัของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยน าผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัสูตรส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการ
ส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ มาวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ยน า้หนักคะแนน ดังนี ้
(ลว้น สายยศ, 2538) 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

โดยผลการประเมินหลกัสตูรอยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ (X =4.56)  
3.5 การปรบัปรุง หลกัสตูรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ เพื่อใช้

ในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม 
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ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ โดยผูว้ิจัยน าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุง ไดแ้ก่ 

3.5.1 ควรก าหนดหน่วยการอบรมไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง 
3.5.2 วิทยากรควรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
3.5.3 ผูส้งูอายทุี่เขา้อบรมควรเป็นผูท้ี่มี smart phone และใชง้านได ้

3. ประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพส าหรบัผูส้งูอาย ุผูว้ิจยั
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  

3.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีขึ ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานภาครฐั โดยมีสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 50 คน มีการจัดกิจกรรมประจ าทุกเดือน 
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู ้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลศรีสรุาษฎร ์อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี จ านวน 15 คน และอาสาสมคัรส่งเสรมิการ
เรียนรูข้องผูสู้งอายุในวัยที่แตกต่างกัน จ านวน 15 คน โดยใชแ้ผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบ
ก่อน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของแต่ละ
หน่วยการอบรม (Effectiveness Index: E.I) ของหลักสูตรอบรมตามรูปแบบฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ

3.2 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้
วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลหลักสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2559) ได้แก่หาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนของแต่ละหน่วยการอบรม (Effectiveness Index: E.I) ผลต่างของรอ้ยละ
จากคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

ดชันีประสิทธิผล (E.I) = E post-test – E pre-test > 60 

ระยะที ่3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัย
ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 

1. ด าเนินการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ
พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุ 
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1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการ

เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สุ ขภ าพ ของผู้ สู งอ ายุ  คื อ  ผู้ สู งอายุ ขอ งป ระ เทศ ไทย  (ระบบสถิ ติ ท างการท ะ เบี ยน 
กระทรวงมหาดไทย, 2561)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูส้งูอายุ คือผูสู้งอายุเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุที่มีขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภาครฐั โดยมีสมาชิก
ของชมรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน มีการจดักิจกรรมประจ าทุกเดือน ไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุจากชมรมผูส้งูอายุต าบลศรีสรุาษฎร ์อ าเภอด าเนินสะดวก 
จงัหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน และอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุในวัยที่แตกต่างกัน 
จ านวน 30 คน 

1.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
1.2.1 รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัและการมีสว่นรว่ม

ของชมุชนในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
1.2.2 แบบทดสอบความรู ้เพื่อวัดความรูก้่อนและหลังการฝึกอบรมหลักสูตร

ส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ 

1.2.3 แบบประเมินทักษะของหลกัสูตรตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ  

1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1.3.1 ผูว้ิจัยประสานงานในพืน้ที่ชุมชนเพื่อด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบ

การฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการ
สง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.3.2 ผูว้ิจัยด าเนินการจัดการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่ง เสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ
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1.3.3 ติดตามทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุหลงัการอบรม 
1. 4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

1.4.1 ผูว้ิจยัวิเคราะหผ์ลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ
พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูส้งูอายุ จากแบบทดสอบความรู ้เพื่อวดัความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรมหลกัสตูรส่งเสริมทกัษะ
สารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ
พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุ 

1.4.2 วิเคราะหติ์ดตามการใชท้กัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  
 

 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ เป็น
การวิจัยและพัฒนา (Research and  Development) เครื่องมือในการวิจยัได้ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 (SWUEC/E/G-236/2562) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม  ในการ
สง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิ จัยได้ก าหนด

สญัลกัษณเ์พื่อแทนความหมายดงันี ้
N = จ านวนตวัอย่าง 

X = ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
IOC = ค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัย

ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 

ผลการประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ
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ตาราง 9 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุ
วยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของ
ผูส้งูอาย ุ(N=6) 

ขอ้ รายการประเมิน ความสอดคลอ้ง 
IOC ระดบั 

1.  องคป์ระกอบที่ 1 การปฏิสมัพนัธข์องกลุม่คนระหว่างวยักบั
รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

0.83 สอดคลอ้ง 

2.  องคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอายกุบัรูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.00 สอดคลอ้ง 

3.  องคป์ระกอบที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่า
เทียมกนักบัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการ
สง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

0.67 สอดคลอ้ง 

4.  องคป์ระกอบที่ 4 การสรุปความคิดกบัรูปแบบการฝึกอบรม
โดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นร่วม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ
ของผูส้งูอายุ 

1.00 สอดคลอ้ง 

5.  ขัน้กระตุน้การเรียนรูก้บัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นร่วม 
ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

0.83 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ขอ้ รายการประเมิน ความสอดคลอ้ง 
IOC ระดบั 

6.  ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์กบัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
สว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของ
ผูส้งูอายุ 

1.00 สอดคลอ้ง 

7.  ขัน้สรา้งการมีสว่นรว่มกบัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นร่วม 
ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1.00 สอดคลอ้ง 

8.  ขัน้ตกผลึกทางความคิดกบัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
สว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของ
ผูส้งูอายุ 

0.83 สอดคลอ้ง 

9.  ปัจจยัการเรียนรูท้ี่สนบัสนนุการฝึกอบรมกบัรูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

0.7 สอดคลอ้ง 

ค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 

 

ผูว้ิจัยน ารูปแบบที่พัฒนาขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษา
ตลอดชีวิต จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุง  โดยใชแ้บบ
ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ และ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
ผลการตรวจสอบ พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ มีค่าความ
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สอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 โดยแบ่งเป็นรูปแบบความสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบกระบวนการ
เรียนรูข้องผูส้งูอายุ การสรุปความคิด ขัน้ตอน ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์และขัน้สรา้งการมีส่วน
รว่ม มีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 องคป์ระกอบการปฏิสมัพนัธข์องกลุ่มคนระหว่างวยั ขัน้กระตุน้
การเรียนรู ้ขัน้ตกผลกึทางความคิด มีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.83 ปัจจยัการเรียนรูท้ี่สนบัสนุนการ
ฝึกอบรม มีความสอดคลอ้งเท่ากับ 0.70 และการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกัน มี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ของผูส้งูอาย ุผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ ดงันี ้ 

1. ควรก าหนดเวลาใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
2. ควรมีการเตรียมความพรอ้มของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
3. ควรมีการก าหนดคณุสมบติัของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ  

1.ผลความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ จาก
การสัมภาษณ์เก่ียวกับความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ จาก
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผูส้งูอายุที่เป็นประธานชมรมผูส้งูอายุ ผูน้  าชุมชน แกนน า
ในการจัดกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมส าหรบัผูสู้งอายุ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 9 คน ท าให้ได้ผลจาการสัมภาษณ์ ที่จะน าไปพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่มในการส่งเสริม
ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุดงันี ้

1.1 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูส้  าหรบัผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุตอ้งการ
การอบรมในระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากผู้สูงอายุมีขอ้จ ากัดทางร่างกาย การนั่งท ากิจกรรมนาน
เกินไป ท าให้เกิดอาการเมื่อยล้า ไม่เหมาะสมในการนั่ งท ากิจกรรมเป็นระยะเวลานานเกินไป 
กิจกรรมส าหรบัผูส้งูอาย ุควรมีเป็นการฝึกใหไ้ดป้ฏิบติัจรงิ มีการทบทวนเป็นระยะ  
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1.2 เป้าหมายในการเขา้รว่มในการจดักิจกรรมการอบรมส าหรบัผูส้งูอาย ุส่งเสริม
การเรียนรูส้  าหรบัผูสู้งอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้พัฒนาทักษะ เพื่อความเขา้ใจในการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยี เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มีจะมี
กิจกรรมอบรมให้กับผูสู้งอายุ จะท าให้ผู ้สูงอายุน าความรู ้ความเขา้ใจ ไปดูแลสุขภาพ ลดการ
พึ่งพาครอบครวั อีกทัง้ท าใหผู้สู้งอายุสามารถพูดคุยกับคนในครอบครวัไดอ้ย่างเป็นสุข เขา้ใจใน
ภาษาเดียวกนั 

1.3  ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรมส าหรบัผูส้งูอายุ ควรเป็นช่วงเวลาเชา้ 
และมีการทบทวนเรื่องที่อบรมในวันที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มอบรมในหัวขอ้ใหม่ เพื่อกระตุน้ความ
ทรงจ าของผูส้งูอาย ุ 

1.4 สถานที่เอือ้อ านวยต่อในการจัดกิจกรรมการอบรมส าหรบัผูสู้งอายุ ควรมี
ลกัษณะ มีอากาศถ่ายเทสะดวก จะมีเครื่องปรบัอากาศหรือไม่มีก็ได ้ มีเกา้อีแ้ละโต๊ะส าหรบัเขียน 
หากมีความจ าเป็นที่หอ้งประชุมอยู่ในอาคารชัน้ 2 บนัไดจะตอ้งมีราวจบัเพื่อพยุงตัว มีทางลาด มี
หอ้งน า้ ในอาคารที่จดักิจกรรมการอบรม  

1.5 สื่อที่สามารถสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการอบรมส าหรบัผูสู้งอายุ ควรมี
ลกัษณะ ตวัอกัษรขนาดใหญ่ ขนาดเหมาะสม มีสีสนัชดัเจน ตวัอกัษรไม่มากเกินไป เนือ้หากระชบั 
มีภาพประกอบ 

1.6 คุณลักษณะของวิทยากร  ผูใ้หค้วามรู ้ในการจัดกิจกรรมการอบรมส าหรบั
ผูสู้งอายุ จะต้องมีความรู ้ความสามารถในเรื่องที่จะถ่ายทอดเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีการวางแผนที่ดี มีมนุษยส์มัพันธ์ที่ดี  มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง สรา้งการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมอบรมได ้มีความเอาใจใส่ มีมารยาทและ
การใชค้ าพดู ค าอธิบายที่เหมาะสม ไม่ใชภ้าษาเฉพาะมากเกินไป  

1.7 การส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรมีเนื ้อหาที่
เก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มลูข่าวสารได ้เทคนิคการสืบคน้ วิธีการใชโ้ปรแกรมหาขอ้มลูในสามารถ
พบกบัขอ้มลูที่ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว สรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาขอ้มลูสขุภาพ การประเมินความ
น่าเชื่อถือ เผยแพร่และสื่อสารใหผู้อ่ื้นได้ สรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อ วิธีการหาขอ้มลูที่ถูกตอ้ง รูก้ฎหมาย
เก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั การปอ้งกนัการตนเองจากการถกูหลอกลวงและโฆษณาชวนเชื่อ  

1.8 การส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูส้งูอายุ ควรมีวดัประเมินผล
ดว้ยแบบทดสอบ แบบประเมิน มีขอ้ค าตอบให ้ตวัอกัษรใหญ่ อ่านง่าย  
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุ โดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วน
รว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ 

ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของ
ผูส้งูอาย ุ(N=6) 

ขอ้ รายการประเมิน X S.D. ระดบั 
หลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ  

4.56  เหมาะสมมากที่สดุ 

1.  ค าชีแ้จง 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
2.  ความมุ่งหมายของการฝึกอบรม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
3.  บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  า

กิจกรรม 4.83 0.41 
เหมาะสมมากที่สดุ 

4.  บทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 4.50 0.84 เหมาะสมมากที่สดุ 
5.  เนือ้หาการฝึกอบรม 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
6.  ระยะเวลา 4.17 0.55 เหมาะสมมาก 
7.  ขัน้ตอนและการประเมิน 4.67 0.52 เหมาะสมมากที่สดุ 
8.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
9.  การจดัสถานที่การฝึกอบรม 4.67 0.52 เหมาะสมมากที่สดุ 

 
ตารางที่ 4 พบว่า องคป์ระกอบของหลักสูตรส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ

ของผูสู้งอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  ประกอบดว้ยค า
ชีแ้จงความมุ่งหมายของการฝึกอบรม บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม บทบาทของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม เนือ้หาการฝึกอบรม ระยะเวลา ขัน้ตอนและการประเมิน สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และ

การจดัสถานที่การฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ (X=4.56) แสดงว่า หลกัสตูรที่
ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ฝึกอบรมเพื่ อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย ุโดยผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุง ไดแ้ก่ 
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1.  ควรก าหนดหน่วยการอบรมไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง 
2.  วิทยากรควรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
3. ผูส้งูอายทุี่เขา้อบรมควรเป็นผูท้ี่มี smart phone และใชง้านได ้

ตาราง 11 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม (N=6) 

ข้อ รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
(Access) กิจกรรมที่ 1 การใชเ้ครื่องมือใน
การคน้หาขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

4.28  เหมาะสมมาก 

1.  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม (น 1 ก 1) 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2.  วตัถุประสงค ์(น 1 ก 1) 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
3.  สาระส าคญั (น 1 ก 1) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
4.  การด าเนินกิจกรรม (น 1 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
5.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์(น 1 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
6.  การประเมินผล (น 1 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
(Access) กิจกรรมที่ 2 การคน้หาขอ้มลูและ
แหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

4.33  เหมาะสมมาก 

7.  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม (น 1 ก 2) 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
8.  วตัถุประสงค ์(น 1 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
9.  สาระส าคญั (น 1 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
10.  การด าเนินกิจกรรม (น 1 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมาก 
11.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์(น 1 ก 2) 4.00 0.89 เหมาะสมมาก 
12.  การประเมินผล (น 1 ก 2) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความ
น่าเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ กิจกรรมที่ 1 
การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

4.17  เหมาะสมมาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
13.  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม (น 2 ก 1) 4.00 0.89 เหมาะสมมาก 
14.  วตัถุประสงค ์(น 2 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก  
15.  สาระส าคญั (น 2 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก  
16.  การด าเนินกิจกรรม (น 2 ก 1) 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
17.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์(น 2 ก 1) 3.83 0.75 เหมาะสมมาก 
18.  การประเมินผล (น 2 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก 
หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่
ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้กิจกรรมที่ 1  การใช้
แอปพลิเคชนัในการสื่อสาร 

4.31  เหมาะสมมาก 

19.  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม (น 3 ก 1) 4.00 1.10 เหมาะสมมาก 
20.  วตัถุประสงค ์(น 3 ก 1) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
21.  สาระส าคญั (น 3 ก 1) 4.33 0.82 เหมาะสมมาก  
22.  การด าเนินกิจกรรม (น 3 ก 1) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
23.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์(น 3 ก 1) 4.00 0.89 เหมาะสมมาก 
24.  การประเมินผล (น 3 ก 1) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่
ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้กิจกรรมที่ 2  การ
สื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
ปลอดภยั 

4.39  เหมาะสมมาก 

25.  เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม (น 3 ก 2) 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
26.  วตัถุประสงค ์(น 3 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
27.  สาระส าคญั (น 3 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
28.  การด าเนินกิจกรรม (น 3 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
29.  สื่อและวสัดอุปุกรณ ์(น 3 ก 2) 4.17 0.75 เหมาะสมมาก 
30.  การประเมินผล (น 3 ก 2) 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตารางที่ 5 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แบ่งเนือ้หาเป็น 3 หน่วยการอบรม  
ดงันี ้หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสขุภาพ (Access) กิจกรรมที่ 1 การใชเ้ครื่องมือในการคน้หา
ขอ้มูลดา้นสุขภาพ กิจกรรมที่ 2 การคน้หาขอ้มลูและแหล่งขอ้มูลที่ตอ้งการคน้ขอ้มูลดา้นสขุภาพ 
หน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของขอ้มูลดา้นสุขภาพ (Evaluation) กิจกรรมที่ 1 การเขา้ใจ
และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพ และ หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มูลด้าน
สขุภาพที่ถูกตอ้งและเชื่อถือได ้(Communication)  กิจกรรมที่ 1 การใชแ้อปพลิเคชนัในการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารขอ้มูลดา้นสขุภาพอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28, 
4.33, 4.17, 4.31, 4.39 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จ านวน 20 รายการ และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 10 รายการ แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่
ผู ้วิจัยพัฒนาขีน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย ุ

ผลของประสิทธิผลการเรียนของหน่วยการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอาย 

ตาราง 12 ผลดชันีประสิทธิผลการเรียนของหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยั
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

หน่วยการอบรม N คะแนน
รวม 

X ร้อยละ ดัชนี 
ประสิทธิผล 

หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ (Access) 
คะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม 15 30 2.00 20 61.33 
คะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 15 122 8.13 81.33 
หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Understand and 
Evaluation) 
คะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม 15 29 1.93 19.33 66.67 
คะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 15 129 8.60 86.00 
หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 
คะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม 15 30 2.00 20 66.66 
คะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 15 130 8.66 86.66 
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ตารางที่  6 ดัชนีประสิท ธิผลหน่วยที่  1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-test) เป็นร้อยละ 20 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Epost-test) เป็นรอ้ยละ 81.33 ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 61.33 ดัชนี
ประสิทธิผล หน่วยที่ 2 พบว่า รอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-test) 
เป็นรอ้ยละ 19.33 และรอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Epost-test) เป็น
รอ้ยละ 86.00 ดัชนีประสิทธิผล เท่ากบั 66.67 และดชันีประสิทธิผล หน่วยที่  3 พบว่า รอ้ยละของ
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-test) เป็นรอ้ยละ 20 และรอ้ยละของคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Epost-test) เป็นรอ้ยละ 86.66 ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
66.66 ซึ่งดชันีประสิทธิผลของหน่วยการอบรมทัง้ 3 หน่วย สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด คือ E.I = E post-

test – E pre-test > 60 
 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุ
วัยด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

ผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบทกัษะสารสนเทศกลุม่ตวัอย่างระหว่างก่อนการอบรมและหลกัการ
อบรม 

ทักษะสารสนเทศ การ
ทดสอบ 

X N S.D. t p-value 

การเขา้ถึงขอ้มลู
สขุภาพ  

ก่อนอบรม 2.80 30 .630 31.604 .000 
. หลงัอบรม 8.50 30 .887 

การเขา้ใจและการ
ประเมินความ
เชื่อถือของขอ้มลู
ดา้นสขุภาพ 

ก่อนอบรม 1.53 30 .932 29.056 .000 
หลงัอบรม 7.40 30 .819 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ทักษะสารสนเทศ การ
ทดสอบ 

X N S.D. t p-value 

การสื่อสารขอ้มลู
ดา้นสขุภาพที่
สรา้งสรรคแ์ละ
ปลอดภยั 

ก่อนอบรม 3.07  30 .761 24.736 000 
หลงัอบรม 8.20 30 .868  

p-value <.001     

ตารางที่ 7  พบว่า ผูสู้งอายุมีทกัษะดา้นการเขา้ถึงขอ้มลูสุขภาพ  การเขา้ใจและการ
ประเมินความเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพ การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่สรา้งสรรค์และ
ปลอดภัย หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม พบว่า การจัดรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอายุ ท าใหผู้สู้งอายุมีทกัษะสารสนเทศสูงขึน้กว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .001 

ผลการติดตามการน าทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายุที่เขา้รบัการอบรมตามจัดรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุเพื่อติดตามการน าทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ  ซึ่งท าใหไ้ด้
พบประเด็นในการพดูคยุและสมัภาษณ ์ดงันี ้
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ตาราง 14 ผลการติดตามทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ ติดตามทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ 
การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ เขา้ถึงสารสนเทศดา้นสขุภาพ โดยสามารถระบขุอบเขต

ของสารสนเทศ เนือ้หาในสื่อจากแหลง่ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
“ปกตลิงุไม่เคยใชค้น้หาขอ้มูลเลย แต่หลงัจากการอบรม
แลว้ ลงุมีความรูแ้ละเขา้ใจการใชโ้ทรศพัทข์องลงุทีม่ี
มากกว่าใชโ้ทรเขา้ โทรออกเท่านัน้ ลงุใชโ้ปรแกรมคน้หา
ของในเวบ็ไซตข์องสาธารณสขุ” ชาย 69 ปี 
“ก็จ าไดจ้ากทีเ่รียนมานะ่ แต่ก็ตอ้งค่อย ๆ ฝึกไป ถามเด็ก 
ๆ แถวบา้น” หญิง อาย ุ62 ปี 
 
“ลงุเป็นความดนัโลหติสูง ไดค้วามรูจ้ากการอบรมมาใชห้า
ขอ้มูลเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็นอยู่” ชาย อาย ุ78 ปี 

 สามารถคน้หาและระบตุ าแหน่งของสารสนเทศดา้น
สขุภาพ 
“ถา้อยากรูเ้รื่องความดนัโลหิตสูง ทีป้่าเป็นอยู่  ก็คน้หา
ขอ้มูลในกูเกิล้เองไดแ้ลว้” หญิง อายุ 65 ปี 
 
“ตอนนีห้าขอ้มูลไดบ้า้ง ถามลูกหลานบา้ง” หญิง 70 ปี 
 
“หาขอ้มูลเรื่องการออกก าลงักายส าหรบัผูสู้งอาย ุหญิง” 
อาย ุ67 ปี 
 
“หาขอ้มูลสมนุไพรไวใ้ช”้ หญิง อายุ 62 ปี 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ ติดตามทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 สามารถเรียกและจดัเก็บสารสนเทศดา้นสขุภาพได้

ชั่วคราว 
 
“ป้าเอาโทรศพัทไ์ปบนัทกึขอ้มูลทีเ่ขาสง่มาให ้
เครือ่งโทรศพัท์ก็เตม็ไว เลยใหห้ลานทีบ่า้นช่วยดู ช่วยท า
ให ้เดีย๋วเขาเขา้ใจป้ามากขึน้นะ่  เขาเหน็ป้าชอบอ่าน
ขอ้มูล ก็มาช่วยสอน” หญิง อาย ุ62 ปี 

 สามารถเลือกเครื่องมือในการคน้หาขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
“เมือ่ก่อนอยากจะรูอ้ะไร ก็ไม่กลา้ถามลูกหลาน กลวัโดน
เอด็ แต่พอเขา้อบรมแลว้ ไดเ้รียนรูก้บัลูกหลาน ท าใหไ้ม่
กลวัโดนเอ็ดว่าชา้ อยากรูอ้ะไร ท าเองบา้ง ถา้ไม่แนใ่จก็
ถามหลานทีบ่า้นเอา” หญิง อาย ุ64 ปี 
 
“หลงัอบรมมาใชเ้ครือ่งมือหาขอ้มูลจากกูเกิล้หาขอ้มูล” 
หญิง อายุ 61 ปี 
 
“ไดใ้ชกู้เกิล้ดูขอ้มูลสขุภาพ อ่านขอ้มูลในเว็บไซต”์ หญิง 
อาย ุ68 ปี 
 
“หลงัอบรมมาใชเ้ครือ่งมือหาขอ้มูลจากกูเกิล้หาขอ้มูล” 
หญิง อายุ 61 ปี 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ ติดตามทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ 
การเขา้ใจและการประเมินความ
เชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

สามารถประเมิน วิเคราะห ์เปรียบเทียบขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
 
“ป้าไม่รูแ้นใ่จว่าขอ้มูลจริงหรือไม่จริง ก็ไม่อยากสง่ต่อไปให้
คนอืน่หรอก ถา้เกิดไม่จริงขึน้มา จะเสยีหาย เสยีผูใ้หญ่อกี
ดว้ย” หญิง อาย ุ70 ปี 
 
“หลงัจากอบรมมาแลว้ จะระมดัระวงัในการเชือ่ขอ้มูล
มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ 
สมนุไพรทีว่่าด ีรกัษาโรคนี ้รกัษาโรคนัน้ได ้จะยงัไม่เชือ่
เสยีทเีดยีว จะอ่านหาขอ้มูลเพิ่มเตมิไปก่อน ซึ่งไม่เหมือน
เมือ่ก่อน ถา้ไดย้นิ ไดรู้อ้ะไรมา จะไปหามาลอง บางครัง้ก็
รูส้กึว่าเสีย่งเหมือนกนั” ชาย อาย ุ63 ปี 
 
“เมือ่ก่อนไดข้อ้มูลอะไรมา ยงัไม่ไดอ่้านถีถ่ว้นก็สง่ไปให้
เพือ่นคนอืน่เลย กลวัเฉย”  หญิง 65 ปี 
 
“ก็ตอ้งระวงัเรื่องขอ้มูลจริงหรือไม่จริงเหมือนกนั เดีย๋วนี ้
หลอกกนัเยอะ” หญิง อาย ุ70 ปี 

 สามารถประเมินและพิสจูนค์วามถกูตอ้งของขอ้มลู  
 
“บา้งทไีดข้อ้มูลมาจากคนอืน่ แต่ก็ไม่สง่ต่อนะ่ อ่านเอง
ก่อน” หญิง อาย ุ67 ปี 
 
“เมือ่ก่อนไม่สง่ขอ้ความหาใคร  แต่ไดอ่้านอย่างเดยีว  แต่
พอรูว่้าจะตรวจสอบขอ้มูลหรือว่าหาขอ้มูลทีถู่กตอ้งได้
อย่างไร ก็มั่นใจขึน้ทีจ่ะสง่ขอ้มูลสขุภาพใหค้นในครอบครวั
มากขึน้” หญิง 67 ปี 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ ติดตามทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ 
การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

สามารถตระหนกัถึงมีการตระหนักผลกระทบของ

สารสนเทศที่สร้างขึ้น ผลกระทบเผยแพรข่องขอ้มลูและ
สื่อสารบนพืน้ฐานของจรยิธรรม โดยใชช้่องทางและ
เครื่องมือที่เหมาะสม 
 
“ตอนนีจ้ะสง่ขอ้มูลอะไรหาใคร ก็ตอ้งระวงัว่า มนัถูกตอ้ง
หรือเปล่า สง่ภาพไม่ค่อยสง่แลว้ ภาพทีเ่ราไม่ไดถ่้ายเอง 
ไม่สง่ใหใ้ครเลย กลวัโดนฟอ้ง” หญิง อาย ุ65 ปี 
 
“ถา้ไดข้อ้มูลจากกลุ่มไลนม์า ตอนนีจ้ะยงัไม่สง่ใหเ้พือ่น” 
หญิง อายุ 62 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม รว่ม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ
เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and development) สรุปการศกึษาวิจยัดงันี ้

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้
1. เพื่ อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม รว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการ

เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
3. เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ  1. ผูสู้งอายุในชุมชน  2. อาสาสมัครส่งเสริมการ
เรียนรูข้องผูส้งูอายใุนวยัที่แตกต่างกนั 3. ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นระยะที่ 1  

กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ คือ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษา
ผู้ใหญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน  

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นระยะที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม คือ โดยมีคุณสมบัติ

ดงันี ้เป็นประธานชมรมผูส้งูอายุ หรือ ผูน้  าชุมชน หรือแกนน าในการจดักิจกรรมชุมชน หรือแกนน า
ในการจดักิจกรรมส าหรบัผูส้งูอายุ ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ใชใ้นการสมัภาษณเ์พื่อส ารวจความตอ้งการใน
การจดักิจกรรม จ านวน 9 คน  

กลุ่มตวัอย่างในการตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่
หรือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 3 คน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน  
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กลุ่มตัวอย่างในการหาดัชนีประสิทธิผลหลักสูตร คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน โดยมี
คณุสมบติัดังนี ้ เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุที่มีขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภาครฐั โดยมีสมาชิกของ
ชมรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน มีการจดักิจกรรมประจ าทุกเดือน จ านวน 15 คน และอาสาสมคัรส่งเสริม
การเรียนรูข้องผูส้งูอายใุนวยัที่แตกต่างกนั จ านวน 15 คน 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นระยะที่ 3 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้

แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ของผูส้งูอายุคือ ผูส้งูอายุในชุมชน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้ เป็นสมาชิกชมรมผูส้งูอายทุี่มีขึน้ทะเบียน
กบัหน่วยงานภาครฐั โดยมีสมาชิกของชมรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน มีการจดักิจกรรมประจ าทุกเดือน 
จ านวน 30 คน อาสาสมคัรสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูส้งูอายใุนวยัที่แตกต่างกนั จ านวน 30 คน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ  
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดังนี ้1. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ 2. สร้างรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 4. 
ประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
สว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ระยะที่  2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียน รู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดังนี ้1. ศึกษาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของหลกัสูตรอบรมตามรูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ2. ตรวจสอบความตอ้งการในการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้น
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สขุภาพของผูส้งูอายุ 3. พฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุ
วัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 3. 
ประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วน
รว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดังนี ้1. ทดลองรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ  
2. ติดตามทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ  
1. รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีส่วนรว่ม ในการสง่เสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ พบว่า องคป์ระกอบของ
ร่างรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วน
ร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ยองค์ประกอบและ
ขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ยกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีสว่นร่วม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

(1) ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรูใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วมร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้าน
สขุภาพของผูส้งูอายุ ประกอบดว้ย การจัดสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ  ดึงดูด
ใจอ านวยความสะดวกสบาย มีวัสดุอุปกรณ์ อุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสมกับสภาพความ
ตอ้งการดา้นร่างกายของผูส้งูอายุ การจดับรรยากาศ สรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเองที่ท าใหผู้ส้งูอายุ
มีความมั่นใจในการเรียนรู ้และสรา้งบรรยากาศการอบรมในลกัษณะสนุทรียสนทนา เป็นสนทนาที่
สรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู ้ การมีกลุ่มอาสาสมัครที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ ช่วยเหลือใน
กระบวนการอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูใ้นเทคโนโลยีการสื่อสาร  

(2) องคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ
ของผูส้งูอาย ุ
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2. การปฏิสมัพนัธข์องพหวุยั เป็นองคป์ระกอบที่จะท าใหเ้กิดการสื่อสารแบบสองทาง 
ที่ท าให้เกิดบรรยากาศเรียนรูร้ะหว่างกัน ส่งผลต่อการเกิดองค์ความรู ้การขยายตัวของความรู ้
ความคิด ความเข้าใจ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และก าหนดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม ขั้น
กระตุน้การเรียนรู ้(Stimulation) หมายถึง การกระตุน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีปฏิสมัพันธ์กนั สรา้ง
กระบวนการสนุทรียสนทนา เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

3.  กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ เป็นองคป์ระกอบที่จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูสู้งอายุ ก าหนดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) 
หมายถึง การสรา้งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิม  เพื่อสรา้งความคุ้นเคย มี
ความรูส้กึไวว้างใจ 

4. การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกัน เป็นองคป์ระกอบที่จะท าใหเ้กิด
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างที่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการอบรม ทัง้ผูจ้ดัการอบรมและผูร้ว่มการอบรมมี
ความสมัพันธ์แบบเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เป็นแบบผูใ้หแ้ละผูร้บั แต่ต่างเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน ขัน้สรา้ง
การมีส่วนร่วม (Collaboration) หมายถึง การสรา้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการ
เรียนรูร้ว่มกนั ยอมรบัความแตกต่างที่หลากหลาย บ่งบอกความตอ้งการของตนเอง 

5. การสรุปความคิด เป็นองค์ประกอบที่สรา้งความเขา้ใจจากเนือ้หาสาระ เกิดการ
วิเคราะห ์สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปสูค่วามคิดรวบยอดเป็นความรูข้องตนเอง ขัน้ตกผลึก
ทางความคิด (Crystallization) หมายถึง การกระตุ้นให้ผู ้เข้ารบัการฝึกอบรม เกิดการวิเคราะห ์
สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดทางความคิด และประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์
ที่จะเกิดขึน้ 

6. การประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
พบว่า ผลความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญต่อรูปแบบฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ คือ มี
ความสอดคลอ้งทกุองคป์ระกอบและขัน้ตอน โดยองคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ
การสรุปความคิด ขั้นตอน ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขั้นสรา้งการมีส่วนร่วม มีค่าความ
สอดคลอ้งเท่ากับ 1 องคป์ระกอบการปฏิสมัพนัธข์องกลุ่มคนระหว่างวยั ขัน้กระตุน้การเรียนรู ้ขัน้
ตกผลึกทางความคิด มีความสอดคลอ้งเท่ากับ 0.83 ปัจจัยการเรียนรูท้ี่สนับสนุนการฝึกอบรม มี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.70 และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกัน มีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 



  135 

ระยะที่  2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ  

1. การพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ประกอบดว้ย 1. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 2. บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม  3. คณุสมบติั
ของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม 4. บทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 6. แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย หน่วยที่  1 การเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ (Access) หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
(Understand and Evaluation) และหน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มูลดา้นสุขภาพที่ถูกตอ้งและเชื่อถือ
ได้ (Communication)  7. ระยะเวลาการฝึกอบรม หน่วยละ 3 ชั่ วโมง 8. ขั้นตอนและการ
ประเมินผล 9. สื่อและวสัดอุปุกรณก์ารฝึกอบรม 10. การจดัสถานที่การฝึกอบรม 

2. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
พบว่า ผลความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญต่อหลกัสูตรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ
คือ หลกัสูตรที่พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปใชฝึ้กอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุ และการประเมินแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทั้ง 3 หน่วยการอบรมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้ในการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุ

3.  ผลของประสิทธิผลการเรียนของหน่วยการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูส้งูอาย ุพบว่า ดชันีประสิทธิผลการเรียนรูข้องหน่วยที่ 1, 2 และ 3  พบว่า ผลต่างของ
รอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-test) และผลต่างของรอ้ยละของ
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Epost-test) สงูกว่าเกณฑเ์กณฑท์ี่ก าหนดทัง้ 3 หน่วย
การอบรม ดชันีประสิทธิผลของหลกัสตูรสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดคือ มากกว่าเท่ากบัรอ้ยละ 60 มีค่า
ดชันีประสิทธิผล 61.33, 66.67, 66.66 ตามล าดบั 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

1. ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
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พบว่า ผูส้งูอายุมีระดบัทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ การเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ  การเขา้ใจและการ
ประเมินความเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพ การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่สรา้งสรรค์และ
ปลอดภยั หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรม พบว่า ผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สุขภาพของผู้สูงอายุ กับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
พบว่า ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผูสู้งอายุอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง ภายหลงัไดร้บัการอบรมตามรูปแบบสงูขึน้กว่าก่อนเขา้รบัการอบรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .001 

2. ผลการติดตามทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพหลงัจากการอบรม พบว่า ผูสู้งอายุที่
ผ่านการอบรมมีทักษะสารสนเทศในการเข้าถึงขอ้มูลด้านสุขภาพ โดยมีการค้นหาข้อมูลด้าน
สขุภาพที่ตอ้งการได ้จดัเก็บสารสนเทศดา้นสขุภาพชั่วคราว สามารถใชเ้ลือกเครื่องมือในการคน้หา
ขอ้มูลดา้นสุขภาพได ้ทักษะสารสนเทศในการเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของขอ้มูลดา้น
สุขภาพ พบว่า ผูสู้งอายุสามารถการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกตอ้งของขอ้มูล ทักษะ
การการสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั มีการระวงัผลกระทบของสารสนเทศที่
สรา้งขึน้ และตระหนกัถึงผลกระทบเผยแพร่ของขอ้มลู และสื่อสารบนพืน้ฐานของจริยธรรม โดยใช้
ช่องทางและเครื่องมือที่เหมาะสม 

อภปิรายผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการ

เรียนรูอ้ย่างมีสว่นรว่ม ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
1. ผลการพฒันารูปแบบรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สู งอาย ุ
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1. การปฏิสมัพันธข์องพหุวยั 2. กระบวนการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุ
3. การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มีความเท่าเทียมกัน 4. การสรุปความคิด และมีขัน้ตอนการอบรม
แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้กระตุน้การเรียนรู ้(Stimulation) คือการกระตุน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ให้มีปฏิสัมพันธ์ สรา้งกระบวนการสุนทรียสนทนา ด้วยการใช้กิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื่อ
ผูส้งูอายไุดส้นทนากนัเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการเรียนรู้พหุวยัและ
หลักการเรียนรูร้่วมกันที่กระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ ส่งเสริมระหว่างสมาชิกในการฝึกอบรม เปิด
โอกาสใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  ที่จะส่งเสรมิความสมัพนัธใ์นการเรียนรูร้ว่มกนั
ระหว่างคนที่วัยแตกต่างกัน กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหว่างวยั สรา้งความเชื่อมั่นในการพัฒนา
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ทักษะที่ตอ้งการ (Newman 2008, EPALE. 2019, Corrigan, Mcnamara, O’hara. 2013) 2. ขั้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์(Share)  คือ การสรา้งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิม  เพื่อ
สรา้งความคุ้นเคย มีความรูส้ึกไวว้างใจกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความ
คิดเห็นและประสบการณ์ ผูว้ิจัยไดน้ าหลกัการเรียนรูข้องผูสู้งอายุที่กระตุน้ใหผู้สู้งอายุน าความรู้
และประสบการณ์เดิมมาพัฒนาเป็นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ของตนเอง เนื่องจาก
ผูสู้งอายุเป็นผูม้ีประสบการณ์ และจะมีความสุขที่จะแบ่งปันประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ตนเอง
ประสบมา การจัดการอบรมที่มุ่งเน้นใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุไดเ้สนอ
น าเสนอเรื่องราวที่ไดพ้บเจอกบักลุ่มวยัที่แตกต่างกนั จะท าใหผู้ส้งูอายเุกิดความสนุกกบัการเรียนรู้
สิ่งใหม่ การสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมที่ประกอบดว้ยกลุม่ผูส้งูอายุและกลุ่มวยัอ่ืน ๆ ที่
เขา้รบัการอบรมไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณข์องกันและกนั {อาชญัญา รตันอุบล. 2562, อาภรณ ์
ภู่วิทยพันธุ์. 2559, สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2551, นันทกา ชัยบาล. 2551, Wisdom Max Center. 
2558) 3. ขั้นสรา้งการมีส่วนร่วม (Collaboration)  คือ การสรา้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน
กระบวนการเรียนรูร้่วมกัน ยอมรบัความแตกต่างที่หลากหลาย บ่งบอกความตอ้งการของตนเอง 
ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการเรียนรูร้ว่มกนัการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มและหลกัการเรียนรูแ้บบพหวุยั  เป็นการ
สรา้งความรูโ้ดยผูเ้รียนเป็นเจา้ของการเรียนรู ้อาศัยประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนก่อใหเ้กิดความรู้
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผูส้อนหรือวิทยากรท าหนา้ที่ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ผูส้อน
และผูเ้รียนก าหนดหลกัการที่ไดจ้ากการปฏิบติัและสามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎีหรือหลกัการร่วมกนั 
ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู ้เขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ มีการ
ติดต่อสื่อสาร และการเรียนรูร้่วมกันในการกระท า รวมทัง้การจัดการ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ (ระวี  สัจจโสภณ . 2559, Bressler, Henkin and Adler. 2005 , Great Britain, 
Granville. 2 0 0 2 , Corrigan, Mcnamara, O’hara. 2 0 1 3 ) 4 . ขั้ น ต ก ผ ลึ ก ท า งค ว าม คิ ด 
(Crystallization) การกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เกิดการวิเคราะห ์สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ 
เพื่อน าไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิด และประยุกต์ใชไ้ดใ้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ ผู้วิจัยได้
หลักการจัดการเรียนรูข้องผู้สูงอายุ ที่น าเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการกับความรูใ้หม่ น า
ประมวลและสรา้งเป็นแนวทางใหม่และประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง (อาพันธ์ชนิตร ์สู่
พานิช. 2554, Watson. 1979) ปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรูใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่มรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย การจัดสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ  สรา้ง
แรงจูงใจในการเรียนรู ้อ านวยความสะดวก มีวสัดอุปุกรณ ์อณุหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสมกับ
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สภาพความตอ้งการดา้นร่างกายของผูส้งูอายุ การจัดบรรยากาศ สรา้งบรรยากาศที่เป็นกันเองที่
ท าใหผู้ส้งูอายมุีความมั่นใจในการเรียนรู ้และสรา้งบรรยากาศการอบรมในลกัษณะสนุทรียสนทนา 
เป็นสนทนาที่สรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู ้ (Brookfield S.D. 1986, Imel s. 1998, สุธีรา บัวทอง
และคณะ. 2558) การมีกลุม่อาสาสมคัรที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุช่วยเหลือในกระบวนการ
อบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูใ้นเทคโนโลยีการสื่อสาร สอดคลอ้งกับ Patrício (2016) ที่ไดเ้สนอ
ว่า การเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศของผูส้งูอายที่ดี หากมีการเรียนรูร้ว่มกนักบัคนที่มีอายนุอ้ย
กว่า จะเป็นการสนับสนุนใหผู้สู้งอายุเกิดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องเทคโนโลยีไดดี้ขึน้ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และ Yuxiang Zhao (2017) ที่พบว่า การสรา้งเสริมทักษะด้านสื่อสาร
สนเทศในกลุ่มผูสู้งอายุ โดยใชก้ารเรียนรูร้่วมกับคนต่างวัยที่มีอายุน้อยกว่า เนื่องจากคนที่มีอายุ
นอ้ยจะท าหนา้ที่เปรียบเสมือนพี่เลีย้งในการเรียนรู ้โดยขัน้ตอนการอบรมของรูปแบบการฝึกอบรม
มีความสอดคลอ้งกับประดิษฐา ภาษาประเทศ (2554) พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ย
ขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน คือ การสรา้งบรรยากาศ การกระตุน้ การวิเคราะห ์และการคิดทางบวก 
ในการส่งเสริมจิตลกัษณะและพฤติกรรมสันติของครูปฐมวัยท าใหค้รูปฐมวัยมีพฤติกรรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม และ กิตติมา บุญยศ (2554) พบว่า ขัน้ตอนการฝึกอบรม  4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ
จุดประกาย การสะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ การน าความรู้สู่การปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมสง่ผลใหก้ลุม่ตวัอย่างมีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสงูกว่าก่อนการอบรม   

2. ผลการพัฒนาหลกัสตูรส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ เพื่อใช้
ในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม 
ในการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ และสงัเคราะหห์วัขอ้เนือ้หาของหลกัสตูร
ส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เพื่อใชใ้นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศดา้น
สุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อก าหนดเป็นหัวขอ้ของหน่วยการอบรม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุโดยแบ่งเนือ้หาเป็น 3 หน่วยการอบรม  ดงันี ้หน่วยที่ 1 
การเขา้ถึงขอ้มูลด้านสุขภาพ (Access) หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของ
ขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Understand and Evaluation) และ หน่วยท่ี 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่
ถูกตอ้งและเชื่อถือได ้(Communication) เพื่อใหผู้สู้งอายุสามารถใชท้ักษะในการเขา้ถึง ท าความ
เขา้ใจและประเมินขอ้มลูทางสขุภาพที่เผยแพรต่ามช่องทางต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการการตดัสินใจเลือก
วิถีในการดแูลตนเอง จดัการสขุภาพตนเอง เพื่อป้องกนัและรักษาสขุภาพที่ดีของตนเอง สอดคลอ้ง
ทกัษะสารสนเทศดา้นสุขภาพ เป็นปัจจัยหลกัในการพัฒนาสุขภาพที่ก าหนดอยู่ในกรอบนโยบาย
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สขุภาพของประเทศสมาชิกในยุโรป ที่ตอ้งการการสนบัสนุนในบุคคลมีสว่นร่วมในกระบวนการทุก
ระดับการสนับสนุนสุขภาวะของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกับกฎบัตรก รุงเทพ พ.ศ. 
2548 และ Shanghai Declaration 2016 ที่ตอ้งการใหป้ระชาชนทกุบรบิทและกลุม่วยั มีความรอบ
รูแ้ละสื่อสารดา้นสุขภาพที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเขา้ถึง เขา้ใจและใชข้อ้มูลรวมถึง
ทรพัยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  (Pleasant A., Kuruvilla S.  2008; Mitchell 
SE Sadikova E, Jack BW, Paasche-Orlow, MK. .  2012 ; Ishikawa H., Nomura, K., Sato, 
M., Yano, E. .  2 0 0 8 ; Sorensen K Brouck SVD, Fullam J, et al. .  2 0 1 2 ; HALLOWS 
KRISTEN M.  2013) สอดคลอ้งทักษะสารสนเทศของ The University Library of the University 
of Illinois (2014) Cornell University, Cornell Information Technologies (2009) American 
Library Association (2012) ที่กล่าวถึงทักษะสารสนเทศที่ประกอบด้วย 1. การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร เครือข่ายในการคน้หา 2. ความเขา้ใจและประเมินการใชส้ารสนเทศใน
รูปแบบและแหล่งที่หลากหลาย และ 3. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ 
UNESCO (2013) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการของทักษะสารสนเทศ คือ กระบวนการเข้าถึงสื่อ 
กระบวนการเขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมินเนือ้หาของสื่อ และกระบวนการแสดงออกดว้ยสรา้งสรรค์
และมีปฏิสมัพนัธก์บัสื่อ 

3. ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แ บบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
พบว่า ผูส้งูอายุทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ การเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ  การเขา้ใจและการประเมิน
ความเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสุขภาพ การสื่อสารขอ้มูลดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั หลงั
การอบรมสงูกว่าก่อนการอบรม แสดงว่า การจดัรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบ
พหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ ท าใหผู้สู้งอายุมีทักษะสารสนเทศสูงขึน้กว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ทัง้นีผู้ว้ิจัยพบว่า การเรียนรูร้่วมกันแบบพหุวัยระหว่างผูสู้งอายุกับคนวัยต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ของผู้สูงอายุ  สอดคล้องกับ ระวี สัจจโสภณ (2559) กล่าวถึง 
กระบวนการการเรียนรูแ้บบพหวุยั ในการพฒันาทกัษะและเทคโนโลยีใหม่ของผูส้งูอายุ โดยมีกลุ่ม
คนที่มีวยัต่างกนั จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกัน ส่งเสรมิใหก้ารเรียนรูแ้บบสองทาง 
เป็นกระบวนการดงักลา่วจะตอ้งจดัใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรูแ้ละเอือ้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน
ความรูร้ะหว่างกนั ผลการติดตามทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพหลงัจากการอบรม พบว่า ทกัษะ
สารสนเทศในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพจากการสมัภาษณผ์ูส้งูอายุที่ผ่านการอบรมจ านวน 12 
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คน มีการคน้หาขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ตอ้งการได ้จดัเก็บสารสนเทศดา้นสขุภาพชั่วคราว สามารถใช้
เลือกเครื่องมือในการคน้หาขอ้มูลด้านสุขภาพได ้และผูสู้งอายุใหค้วามส าคัญในการเรียนรูท้ี่จะ
ศึกษาการใชส้ื่อสงัคมออนไลนแ์ละโปรแกรมในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ รวมทัง้มีการพูดคุย 
ซักถามปัญหาการใช้งานการสืบค้นข้อมูลจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมการอบรม ท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกับมนัสสินี บุญมีศรีสง่าและมินตรา สดชื่น 
(2559) พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความส าคัญส าหรบัผู้สูงอายุ เพื่อลดช่องว่างระหว่าง
ความสมัพนัธข์องบุตรหลานกบัผูส้งูอายุ และใชใ้นการสื่อสาร ทักษะสารสนเทศในการเขา้ใจและ
การประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ พบว่า ผูส้งูอายุที่ผ่านการอบรมจ านวน 6 คน น า
ทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน  สรา้งความตระหนักให้กับ
ตนเอง ในการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสขุภาพ ที่ไดร้บัจากสื่อช่องทางต่าง ๆ  ซึ่งสวุิช ถิระโคตรและวีร
พงษ์ พลนิกรกิจก (2561) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการให้ความเชื่อถือต่อเนื ้อหาที่ ได้รับจาก
อินเทอรเ์น็ต มีความแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคก์ารใชง้านที่แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 

1. กิจกรรมการอบรมจากรูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัย
ดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ
ควรใชเ้วลานอ้ยลง เนื่องจากการเรียนรูข้องผูส้งูอาย ุควรเป็นการเรียนรูใ้นระยะเวลาสัน้ ๆ และเพิ่ม
จ านวนครัง้ในการเรียนรู ้เพื่อท าใหก้ารเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และทบทวนการจดจ าเนือ้หาในการ
น าไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพได้ การจัดกิจกรรมการอบรมส าหรับผู้สูงอายุ ควรเริ่มเวลา
ประมาณ 9.00-10.00 น และเลิกก่อน 12.00 น. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจวตัรประจ าวนัของผูส้งูอายุ 

2. การเตรียมความพรอ้มของผูอ้ายแุละอาสาสมคัรสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูส้งูอายใุน
วัยที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มกิจกรรมในการปรับพื ้นฐานความรูเ้ก่ียวกับการใช้เครื่องมือที่ เป็น
โทรศพัทม์ือถือของตนเอง  

3. เนื่องจากการคน้หาขอ้มูลมีศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น สื่อที่ใช้และ
แบบทดสอบวัดความรู ้ควรมีภาษาไทยก ากับภาษาอังกฤษ เพราะจะท าให้ผู ้สูงอายุไม่เข้าใจ
ความหมาย และควรมีจ านวนขอ้ไม่มาก เพราะจะท าใหผู้ส้งูอายุใชเ้วลาอ่านขอ้ค าถามเป็นระยะ
ยาวนาน  ท าใหเ้กิดการเมื่อยลา้ 
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
1. การน ารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการ

เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูส้งูอายุ เสนอหน่วยงาน
ทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โรงเรียนผูสู้งอาย ุ
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมสง่เสรมิศกัยภาพของผูส้งูอายุ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับทักษะดิจิทัล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้เพิ่มพูนทักษะในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  

2. ควรมีการศึกษาและพฒันาเครื่องมือตรวจสอบขอ้มลูสารสนเทศในระบบออนไลน์
ที่จะตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยเปรียบเทียบขอ้มูล ขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มูลที่
เผยแพรใ่นระบบอินเทอรเ์น็ต 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญทีต่รวจสอบและประเมินคุณภาพ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบและประเมินรูปแบบและหลกัสตูร  
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ รองผูอ้  านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2. อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล อาจารย์ประจ า ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3. คณุสมมาตร คงชื่นสิน ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
4. อาจารย ์ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารจดัการระบบ

สารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
5. ดร.อภิภ ูสิทธิภมูิมงคล รองผูอ้  านวยการหอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทวิโรฒ 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบและประเมินรูปแบบและหลกัสตูร เครื่องมือในการวิจยั 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ รองผูอ้  านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2. อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล อาจารย์ประจ า ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. คณุสมมาตร คงชื่นสิน ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

4. อาจารย ์ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารจดัการระบบ
สารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. ดร.อภิภ ูสิทธิภมูิมงคล รองผูอ้  านวยการหอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทวิโรฒ 

 

 

 

 

 



  152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ก) 

หลกัสตูรฝึกอบรม “ทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย”ุ 

ค าชีแ้จง 

ปัจจบุนั ขอ้มลูสารสนเทศจ านวนมากถกูสง่ต่อกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูข่าวสารในสื่อ

สังคมออนไลน์ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ เผยแพร่กัน มีทั้งข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวน

เพิ่มขึน้  ดังนั้น การสรา้งการรูเ้ท่าทันและส่งเสริมทักษะการใชส้ื่อด้านสุขภาพอย่างปลอดภัย

ส าหรบัผูสู้งอายุนัน้ เพื่อใหผู้สู้งอายุสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อตนเองในการ

ด ารงชีวิตใหม้ีคุณภาพที่ดีขึน้ และรูเ้ท่าทันการใชข้อ้มูลสารสนเทศที่เผยแพร่ในสื่อสงัคมออนไลน ์

จึงมีความจ าเป็น ท าใหผู้ว้ิจยัจึงศึกษารูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหวุยัดว้ย

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่ง

ทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ หมายถึง การที่ผูสู้งอายุมีความสามารถของในการ

เขา้ถึงเนือ้หาขอ้มลู รูเ้ท่าทนัสื่อ และสามารถสื่อสารขอ้มลูสขุภาพที่ถกูตอ้ง โดยมีทกัษะดงัต่อไปนี ้

การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (Access) หมายถึง ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ 

เทคนิคก าหนดค าส าคัญในการคน้หา การเลือกแหล่งขอ้มูลที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ คือ 

รูจ้ักลักษณะ ประโยชน์ของสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล อันตรายในการใช้สื่อสารสนเทศ 

สามารถเขา้ถึงสื่ออย่างหลากหลาย จัดสรรระยะเวลาการใชเ้ครื่องมือเ พื่อเขา้ใชเ้ว็บไซตห์รือสื่อ

สงัคมออนไลนเ์ก่ียวกับสุขภาพอนามัย ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลตามความตอ้งการดว้ย

โปรแกรมคน้หา เพื่อเป็นแหลง่แสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสุขภาพ (Understand and Evaluation) 

หมายถึง ความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูสขุภาพที่รบัมา โดยมีคณุลกัษณะ 

คือ ประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของขอ้มูลที่ได้รบัจากการสืบค้น ประเมินและสามารถ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของขอ้มูลสุขภาพ อธิบายปัจจัยและองคป์ระกอบที่ส่งผลที่ความน่าเชื่อถือ 

ประเมินองค์ประกอบการสรา้งขอ้มูลสุขภาพและประเด็นส าคัญที่มีความหมายแฝงของขอ้มูล

สขุภาพ ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงในการเผยแพรข่อ้มลูสขุภาพ 
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การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้(Communication) ความสามารถใน

การเลือกที่ส่งต่อขอ้มูลที่ถูกตอ้ง การประยุกต์ใช้ขอ้มูลสุขภาพตามบริบทสุขภาพตนเอง โดยมี

คณุลกัษณะ คือ การต่อยอดความรูเ้ดิมและประสบการณท์ี่มีอยู่ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกบัคน

วัยเดียวกันและต่างวัยอย่างสรา้งสรรค ์ถ่ายทอดขอ้มูลสุขภาพอย่างมีจริยธรรม รบัผิดชอบและ

เคารพความแตกต่างทางความคิด สรา้งประโยชนต่์อปัจเจกบคุคลและชมุชน  

หลกัสูตรฝึกอบรม “ทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ” มีรูปแบบการเรียนรูท้ี่มี

ลกัษณะคือ การกระตุน้การเรียนรู ้จากการปฏิสมัพันธ์ของกลุ่มคนระหว่างวยั ที่จะท าใหเ้กิดการ

สื่อสารแบบสองทาง ที่ท าใหเ้กิดบรรยากาศเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งผลต่อการเกิดองคค์วามรู ้การ

ขยายตัวของความรู ้ความคิด ความเขา้ใจ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรม

ไดม้ีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการปฏิสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและก าแพงระหว่างวัย เพื่อสรา้ง

ความสมัพันธ์ระหว่างกัน มีการแบ่งปันความรู้ ความเขา้ใจ รบัฟัง และแสดงความคิดเห็นอย่าง

เกือ้หนุนและสรา้งสรรค ์ เพื่อการกระตุน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีปฏิสมัพันธก์ัน สรา้งกระบวนการ

สุนทรียสนทนา ดว้ยการใชก้ิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื่อเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

โดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย คือ การชวนคิด เป็นขั้นตอนกระตุ้นให้ผู ้ร่วมกิจกรรมความสนใจ 

สนุกสนาน ต่ืนตวัในการเรียน มีการเคลื่อนไหว ผ่านกิจกรรม  การชวนคยุ เป็นขัน้ตอนกระตุน้ใหผู้ ้

รว่มกิจกรรมไดพ้ดูคยุระหว่างกนั สรา้งความสมัพนัธก์นั เพื่อจะน าไปสู ่ความคุน้เคยซึ่งกนัและกนั 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิม  เพื่อสรา้ง

ความคุน้เคย มีความรูส้ึกไวว้างใจ กนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ การแลกเปลี่ยน เป็นขัน้ตอน

การเปิดโอกาสผูร้่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิมของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยีทางการ

สื่อสารเพื่อสืบคน้ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  การเรียนรู ้เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรมน าประสบการณท์ี่แต่

ละคนไดแ้ลกเปลี่ยน มาเรียนรูโ้ดยการใชเ้ครื่องมือที่เก่ียวขอ้งกับทักษะสารสนเทศจากเว็บไซตท์ี่

เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ โดยการสนบัสนุนจากคนในครอบครวัหรือชุมชนที่สามารถช่วยเหลือผูส้งูอายุ

ในการใชง้านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  

การสรา้งการมีส่วนรว่ม  เพื่อสรา้งการมีสว่นรว่มในการวางแผนกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนั 

ยอมรบัความแตกต่างที่หลากหลาย บ่งบอกความตอ้งการของตนเองกนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย 

คือ การวางแผน เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรมไดร้่วมวางแผนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามเนื ้อหาที่
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ก าหนดไว ้การร่วมมือ เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรมด าเนินการกิจกรรมตามที่วางแผนตามเนือ้หาที่

ก าหนดไว ้

การตกผลึกทางความคิด เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เกิดการวิเคราะห ์สงัเคราะห์

สิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิด และประยุกต์ใชไ้ด้ในสถานการณ์ที่จะ

เกิดขึน้ กนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ การสะทอ้น เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่มกิจกรรมน าเสนอความคิด

ของตนเองผ่าน Online Forum  การต่อยอด เป็นขัน้ตอนที่ผูร้ว่มกิจกรรมน าความรูท้ี่ไดร้บัในแต่ละ

เนือ้เรื่องไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยมีการจดัตัง้ Group Chat 

ความมุ่งหมายของการฝึกอบรม 

เพื่อใหผู้ส้งูอายมุีทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพ ประกอบดว้ย การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ  

การประเมินของขอ้มลูดา้นสขุภาพ และการสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้    

กลุม่เปา้หมาย 

ผูส้งูอายุ คือ บุคคลที่มีอาย ุ60 ปี เป็นตน้ไป สามารถอ่านออก เขียนได ้สามารถช่วยเหลือ

ตนเองในการใชช้ีวิตประจ าได ้สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้มีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใช้

การสืบคน้ขอ้มลูได ้ 

บทบาทของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม 

1. การน ารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยด้วยกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  ไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสดุตามวตัถปุระสงคน์ัน้ วิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม มีบทบาทดงันี ้

2. ศึกษาคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม เนื ้อหา ล าดับการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ฝึกอบรม แบบประเมิน แบบทดสอบความรู ้เพื่อด าเนินการฝึกอบรมไดอ้ย่างเหมา 

3. เตรียมความพรอ้มด้านกายภาพ สื่อประกอบการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่
เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการฝึกอบรม  

4. ท าหนา้ที่เป็นกระบวนกร กระตุน้ เชื่อมโยง ดูแลเนือ้หาใหส้อดคลอ้งอย่างเป็นระบบ 
สรา้งการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม เกิดการเรียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วมของผูเ้ขา้รว่มการอบรม 

5. ด าเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนการฝึกอบรม  เริ่มจากการอธิบายและชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สรา้งข้อตกลงร่วมกันระหว่างกันก่อนการฝึกอบรม ด าเนินการ
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ฝึกอบรมตามขัน้ตอนที่ก าหนด ระยะเวลาการฝึกอบรมสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ์รบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยความเคารพ  

6. การประเมินผลการเรียนรู ้โดยประเมินผลการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากการจดัฝึกอบรมอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ระหว่างการจดัฝึกอบรมและหลงัการจดัฝึกอบรม ท าการวดัประเมินความรูข้องผูเ้ขา้
อบรมดว้ยแบบวดัที่ก าหนด 

7. ใหค้ าปรึกษาแนะน าในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรูร้ะหว่างการด าเนินการ
ฝึกอบรม 

คณุสมบติัของวิทยากรหรือผูน้  ากิจกรรม 

1. มีความรู ้ความสามารถในเรื่องที่จะถ่ายทอดเป็นอย่างดี  
2. สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
3. มีบคุลิกภาพที่ดี มีการวางแผนที่ดี มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี   
4. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
6. สรา้งการมีสว่นรว่มของผูเ้ขา้รว่มอบรมไดเ้ป็นอย่างดี  
7. มีความเอาใจใส ่มีมารยาทและการใชค้ าพดู ค าอธิบายท่ีเหมาะสม ไม่ใชภ้าษาเฉพาะ

มากเกินไป 
บทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรู้อย่างมี

ส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีบทบาท

ดงันี ้

1. เขา้รว่มการฝึกอบรมตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. มีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. รว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความคิดเห็น สรุปความรูเ้พื่อสามารถน าไปประยกุตใ์ช้

ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
คณุสมบติัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

1. สามารถอ่าน ออก เขียนได ้เขา้ใจภาษาไทย 
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2. มีอุปกรณ์สื่อสาร หรือ โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน  ที่สามารถเข้าถึงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได ้

3. สามารถเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเองในการ
ท าภารกิจประจ าวนัได ้ 

เนือ้หาการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื่อสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุ ประกอบดว้ย  

หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Access) 

หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Understand 

and Evaluation) 

หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้(Communication) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  

รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี

สว่นรว่ม เพื่อสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุมีระยะเวลา 3 วนั ๆ ละ 3 ชั่วโมง  

ขัน้ตอนการจดัการฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวัยดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี

สว่นรว่ม เพื่อสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุมีขัน้ตอนการจดัฝึกอบรม ดงันี ้

การเตรียมก่อนการฝึกอบรม  

1. วิทยากรเตรียมความพรอ้มในการฝึกอบรมในเรื่องของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
สื่อประกอบ การฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกอบรม เตรียมความพรอ้มดา้นสถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 

การด าเนินการฝึกอบรม 

วิทยากรด าเนินการฝึกอบรม โดยเริ่มจาก  
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1. การประเมินความรูก้่อนการฝึกอบรม โดยด าเนินการทดสอบความรูเ้ก่ียวกับทักษะ
สารสนเทศดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ดว้ยแบบทดสอบความรูท้ักษะสารสนเทศดา้น
สขุภาพก่อนเรียนที่ก าหนด จ านวน 30 ขอ้  

2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม วิทยากรด าเนินการฝึกอบรม ตามขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulation: S) เพื่ อการกระตุ้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี

ปฏิสมัพนัธก์นั สรา้งกระบวนการสนุทรียสนทนา ดว้ยการใชก้ิจกรรมหรือสถานการณ ์เพื่อเป็นการ

สรา้งความสมัพันธ์ระหว่างกัน โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ (1) ชวนคิด เป็นขัน้ตอนกระตุน้ใหผู้ ้

รว่มกิจกรรมความสนใจ สนกุสนาน ต่ืนตวัในการเรียน มีการเคลื่อนไหว ผ่านกิจกรรมเกมออนไลน์ 

(2) ชวนคยุ เป็นขัน้ตอนกระตุน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดพ้ดูคยุระหว่างกนั สรา้งความสมัพนัธก์นั เพื่อจะ

น าไปสู ่ความคุน้เคยซึ่งกนัและกนั 

ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์  (Share: S) เพื่ อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เดิม  เพื่อสรา้งความคุน้เคย มีความรูส้ึกไวว้างใจ กัน โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ 

(1) แลกเปลี่ยน เป็นขัน้ตอนการเปิดโอกาสผูร้่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ดิมของตนเอง

ในการใชเ้ทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อสืบคน้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ  (2) เรียนรู ้เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วม

กิจกรรมน าประสบการณ์ที่แต่ละคนไดแ้ลกเปลี่ยน มาเรียนรูโ้ดยการใชเ้ครื่องมือที่เก่ียวขอ้งกับ

ทักษะสารสนเทศจากเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ โดยการสนับสนุนจากคนในครอบครวัหรือ

ชมุชนที่สามารถช่วยเหลือผูส้งูอายใุนการใชง้านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  

ขั้นสรา้งการมีส่วนร่วม (Collaboration: C) เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน

กระบวนการเรียนรูร้่วมกัน ยอมรบัความแตกต่างที่หลากหลาย บ่งบอกความตอ้งการของตนเอง

กนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ (1) วางแผน เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรมไดร้่วมวางแผนการท า

กิจกรรมต่าง ๆ ตามเนือ้หาที่ก าหนดไว ้(2) ร่วมมือ เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรมด าเนินการกิจกรรม

ตามที่วางแผนตามเนือ้หาที่ก าหนดไว ้

 ขัน้ตกผลกึทางความคิด (Crystallization: C) เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เกิดการ

วิเคราะห ์สงัเคราะหส์ิ่งที่เรียนรูใ้หม่ เพื่อน าไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิด และประยุกตใ์ชไ้ดใ้น

สถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ กนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย คือ (1) สะทอ้น เป็นขัน้ตอนที่ผูร้่วมกิจกรรม

น าเสนอความคิดของตนเองผ่าน Online Forum   (2) ต่อยอด เป็นขั้นตอนที่ผู ้ร่วมกิจกรรมน า

ความรูท้ี่ไดร้บัในแต่ละเนือ้เรื่องไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน โดยมีการจดัตัง้ Group Chat การประเมิน
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ความรูห้ลงัการฝึกอบรม เมื่อกิจกรรมการฝึกอบรมเสร็จสิน้ วิทยาการด าเนินการประเมินความรู้

ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยแบบทดสอบความรูท้ี่ก  าหนด ซึ่งเป็นชุดเดียวกนักบัดว้ยแบบทดสอบ

ความรูท้กัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพก่อนการฝึกอบรม 

3. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ผูส้งูอาย ุ ประเมินผลดงันี ้

3.1 ประเมินผลจากการวัดความรูท้ักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ด้วย

แบบทดสอบความรูท้ักษะสารสนเทศดา้นสุขภาพที่ก าหนด จ านวน 30 ขอ้  โดยเปรียบเทียบผล

คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

3.2  ประเมินผลจากการติดตามผลการมีทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุที่

เขา้รบัการฝึกอบรมภายหลงัการอบรมจากแบบสมัภาษณ ์

สื่อและวสัดอุปุกรณก์ารฝึกอบรม 

1. แผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 
2. Power point 
3. ใบกิจกรรม 
4. กระดาษ Flipchart 
5. กระดาษ A 4 
6. ชดุเครื่องเขียน 
7. ระบบเครื่องเสียง 
8. ระบบเครื่องภาพ 
การจดัสถานที่การฝึกอบรม 

 หอ้งส าหรบัการฝึกอบรม ควรเป็นหอ้งประชมุที่ผูเ้ขา้อบรมสามารถแบ่งกลุ่มย่อยและกลุ่ม

ใหญ่ไดอ้ย่างสะดวกเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ควรอยู่ชั้นล่างของอาคาร หากตอ้ง

เดินขึน้บนัได ควรมีราวบนัไดส าหรบัจบัไดส้ะดวก ป้องกนัการผลดัตก หกลม้มีโต๊ะ เกา้อี ้ที่สามารถ

เคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก มีหอ้งน า้ส  าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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แผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 

 

หลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ” เป็นการส่งเสริมให้

ผูสู้งอายุมีความสามารถของในการเขา้ถึงเนือ้หาข้อมูล รูเ้ท่าทันสื่อ และสามารถสื่อสารขอ้มูล

สขุภาพที่ถกูตอ้ง โดยผูว้ิจยัศกึษาทกัษะสารสนเทศและจดัสาระการฝึกอบรม 3 หน่วยดงันี ้

หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Access) 

หน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั (Evaluation) 

หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั (Communication)  

 

ขอบเขตสาระส าคญัของการฝึกอบรมทัง้ 3 หน่วย มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Access)  

ศึกษาเอกสารการฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้

และจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ จ านวน 2 

กิจกรรม โดยก าหนดเวลาการฝึกอบรมในหน่วยนีเ้ป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยมีขอบเขตการฝึกอบรม

ประกอบดว้ย  

1. การใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการคน้หาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  
2. แหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 
3. การคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั ตามความตอ้งการดว้ยโปรแกรมคน้หา 

 

หน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั (Evaluation) 

ศึกษาเอกสารการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องการประเมินความเชื่อถือของข้อมูล เพื่อน ามา

ประยุกตใ์ชแ้ละจัดท าเป็นแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง ประเมินความเชื่อถือของขอ้มูล 
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จ านวน 1 กิจกรรม โดยก าหนดเวลาการฝึกอบรมในหน่วยนีเ้ป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยมีขอบเขตการ

ฝึกอบรมประกอบดว้ย  

1. ประเมินและสามารถตรวจสอบแหลง่ที่มา   
2. ปัจจยัและองคป์ระกอบที่สง่ผลที่ความน่าเชื่อถือ  
หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั (Communication) 

ศึกษาเอกสารการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่สรา้งสรรค์และ

ปลอดภยั เพื่อน ามาประยุกตใ์ชแ้ละจดัท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง การสื่อสาร

ขอ้มลูดา้นสุขภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั จ านวน 2 กิจกรรม โดยก าหนดเวลาการฝึกอบรมใน

หน่วยนีเ้ป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยมีขอบเขตการฝึกอบรมประกอบดว้ย  

1. การใชเ้ครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชนัส าหรบัสื่อสารส าหรบัผูส้งูอายุ 
2. การสื่อสารขอ้มลูสขุภาพอย่างปลอดภยั 
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หน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Access) 

 

การเขา้ถึงขอ้มลูดา้นสุขภาพ (Access) ความสามารถในการใชเ้ครื่องมือสื่อสาร เพื่อเขา้

ใชเ้ว็บไซตห์รือสื่อสงัคมออนไลนเ์ก่ียวกับสุขภาพอนามัย ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลตาม

ความตอ้งการดว้ยโปรแกรมคน้หา เพื่อเป็นแหลง่แสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

 

วตัถปุระสงค ์

เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมหน่วยที่ 1 การเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ (Access)  

1. ผูส้งูอายคุวามสามารถในการใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการคน้หาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 
2. ผูส้งูอายรูุจ้กัแหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 
3. ผูสู้งอายุสามารถในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยตามความตอ้งการดว้ย

โปรแกรมคน้หา 
 

เนือ้หาการฝึกอบรม 

1. การใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการคน้หาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  
2. แหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 
3. การคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั ตามความตอ้งการดว้ยโปรแกรมคน้หา 
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กิจกรรมที่ 1 

 

ชื่อกิจกรรม การใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการคน้หาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 

 

เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม 60 นาท ี

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการคน้หาเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั 
 

สาระส าคญั 

การเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพ (Access) หมายถึง การสืบคน้ขอ้มูลสขุภาพ เทคนิคก าหนดค า

ส าคัญในการค้นหา การเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ คือ รู ้จักลักษณะ 

ประโยชนข์องสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล อนัตรายในการใชส้ื่อสารสนเทศ สามารถเขา้ถึงสื่อ

อย่างหลากหลาย จัดสรรระยะเวลาการใชเ้ครื่องมือเพื่อสืบคน้ไดอ้ย่างเหมาะสม รูเ้ท่าทันตนเอง

ในขณะเปิดรบัขอ้มลูสขุภาพ  

การสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ แหล่งความรู้ที่ส  าคัญ คือ เครือข่าย

อินเทอรเ์น็ต ที่เป็นแหล่งรวมของขอ้มูลทุกสาขาจากทั่วทุกมมุโลก และสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทุกเวลาและสถานที่การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ดังนัน้การมี

ความรูแ้ละทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถใชเ้วลาไม่นานนกัและไดข้อ้มลูที่มี

ประสิทธิภาพ 

การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทสมารท์โฟน เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสามารถที่

เพิ่มเติม นอกเหนือ จากโทรศัพทม์ือถือทั่วไป ซึ่งสมารโ์ฟน ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอรพ์กพาที่

ท างานในลกัษณะโทรศัพทม์ือถือ เขา้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท ์สมารท์โฟนสามารถให้

ผูใ้ชง้านติดตัง้โปรแกรมเสรมิส าหรบัเพิ่มความสามารถของโทรศพัท ์โดยขึน้อยู่กบัระบบปฏิบติัการ
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ของโทรศพัทน์ัน้ ซึ่ง ระบบปฏิบติัการโดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แอนดรอยด ์(Android) 

และ ไอโอเอส (iOS)   

การเขา้ใชเ้ว็บไซตห์รือเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ก่ียวกบัสุขภาพอนามัย การคน้หาความรู้

จากที่อยู่ของขอ้มูลบนอินเทอรเ์น็ต เป็นการคน้หาขอ้มูลความรูโ้ดยพิมพท์ี่อยู่ของขอ้มูลที่ตอ้งการ

ค้นหาลงในช่องที่ก าหนด โดยผู้ค้นหาจะต้องทราบที่อยู่ของเว็บไซต์ก่อน การหาข้อมูลโดยใช้

ซอฟตแ์วรค์น้ผ่านเว็บ การสืบคน้ (Browse) เป็นการเปิดดเูอกสารไปผ่านการเชื่อมโยง (Link) การ

คน้หา (Search) โดยใชร้ะบบโปรแกรมคน้หา (Search engine) โดยใชค้ าส าคัญ (Keyword) ใน

การหาขอ้มลู 

 

การด าเนินกิจกรรม 

2. วิทยากรแนะน าตนเองและอธิบายชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม สรา้งขอ้ตกลง
รว่มกนัระหว่างกนัก่อนการฝึกอบรม    

3. วิทยากรบอกใหผู้ส้งูอายุและกลุ่มอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุแนะน าตัวเอง ต่อจากนั้นน ากิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ โดยผู้น ากิจกรรมตกลงกับ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ถา้รอ้งเพลงหากว่าเราก าลงัสบาย เพลงบอกใหท้ าอะไรใหท้ าตาม 2 จงัหวะ เนือ้
เพลงมีดังนี ้ “หากพวกเราก าลังสบายจง.......พลัน” “หากพวกเราก าลังสนุกหมดเรื่องทุกขใ์ด ๆ 
ทัง้สิน้จง...... พลนั” เพื่อฝึกการพรอ้มเพียงในการท างาน สรา้งเสริมในการฟังและการเรียนรู้    – 
[กระตุน้การเรียนรู]้ 

4. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุบอกถึงลกัษณะการใชเ้ครื่องมือสื่อสารแต่ละคน และบอกปัญหา
การใช ้เพื่อใหรู้ถ้ึงความเขา้ใจในเครื่องมือของตนเอง เพื่อใหแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์    – [กระตุน้
การเรียนรู]้ 

5. วิทยากรอธิบายการใชง้านเครื่องมือสื่อสารในการสืบคน้ขอ้มูลแบบทั่วไป โดยมีกลุ่ม
อาสาสมคัรสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอาย ุ  – [แลกเปลี่ยนประสบการณ]์ 

6. สรุปความเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมือสื่อสาร   – [ตกผลกึทางความคิด] 
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สื่อและวสัดอุปุกรณ ์

1. เครื่องมือสื่อสารของผูเ้ขา้รว่มการอบรม 
2. เครื่องฉายถ่ายทอดสญัญาณ VDO/COMPUTER 
3. ระบบขยายเสียง 
4. กระดาษ / ปากกา ส าหรบัจดบนัทกึ ปอ้งกนัการหลงลืม 

 

การประเมินผล 

1. การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 
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กิจกรรมที ่2 

 

ชื่อกิจกรรม การคน้หาขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

 

เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรม  60 นาท ี

 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ตามความต้องการด้วย

โปรแกรมคน้หารูจ้กัและแหลง่ขอ้มลูที่ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

 

สาระส าคญั 

การค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ตามความต้องการด้วยโปรแกรมค้นหา การ

สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพโดยใชง้านอินเทอรเ์น็ตที่นิยมใช้กันอย่างมาก ได้แก่ การเข้าเยี่ยมชม

เว็บไซตต่์าง ๆ เพื่อหาความรู ้แต่การเขา้เยี่ยมชมนัน้ ในกรณีที่เรารูว้่าเว็บไซตเ์หล่านัน้มีชื่อว่าอะไร 

เนือ้หาของเว็บ มุ่งเน้นเก่ียวกับสิ่งใด เราสาสามารถที่จะเขา้เยี่ยมชมไดท้ันที่  แต่ในกรณีที่เราไม่

ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนือ้หาบางอย่าง มีวิธีการจะเข้าสืบค้น

ข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหา หรือเรียกเป็น

ภาษาองักฤษว่า Search Engine 

โปรแกรมสืบค้นข้อมูล จะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ 

ผูใ้ชง้านเพียงแต่ทราบหัวขอ้ที่ตอ้งการคน้หาแลว้ป้อน  ค าหรือขอ้ความของหัวขอ้ลงไปในช่องที่

ก าหนด คลิกปุ่ มคน้หา เท่านัน้ ขอ้มลูอย่างย่อและรายชื่อเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งจะปรากฏใหเ้ราเขา้ไป

ศกึษาเพิ่มเติมไดท้นัที 
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โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานขอ้มลูที่แตกต่างกันไปตาม

ประเภทโปรแกรมสืบคน้ขอ้มลู ที่แต่ละเว็บไซตน์ ามาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันัน้การที่จะเขา้ไปหา

ขอ้โดยวิธีการคน้หา นัน้ อย่างนอ้ยเราจะตอ้งทราบว่า เว็บไซตท์ี่จะเขา้ไปใชบ้ริการ ใชว้ิธีการหรือ 

ประเภทของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจัดเก็บ

ขอ้มลูต่างกนัไป 

ค าที่ตอ้งการคน้หา หรือ Keyword Index เป็นการคน้หาขอ้มูล โดยการคน้จากขอ้ความ

ในเว็บเพจที่ไดผ้่านการส ารวมาแลว้ จะอ่านขอ้ความ ขอ้มลู ประมาณ  200-300 ตัวอกัษรแรกของ

เว็บเพจ วิธีการคน้หาของ โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล ประเภทนีจ้ะใหค้วามส าคัญกับการเรียงล าดับ

ขอ้มูลก่อนหลงั การคน้หาขอ้มูล โดยวิธีการเช่นนีจ้ะมีความรวดเรว็มาก แต่มีความละเอียดในการ

จดัแยกหมวดหมู่ของขอ้มลูค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากไม่ไดค้  านึงถึงรายละเอียดของเนือ้หาเท่าที่ควร 

แต่ถ้าต้องการแนวทางด้านกว้างของข้อมูลการค้นหาแบบนีจ้ะเหมาะสมที่สุด  เว็บที่ให้บริการ

โปรแกรมสืบค้นข้อมูล โดยใช้ค าที่ต้องการค้นหา หรือ Keyword Index  ได้แก่  Google  หรือ 

Yahoo 

แหล่งขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพอนามัย มีเว็บไซตข์อ้มลูสขุภาพจ านวนมากที่สามารถสืบคน้ 

ไดบ้นเว็บมีอยู่มากมายทัง้ภาคราชการและเอกชน อาทิ 

เว็บไซต์คลังความรูสุ้ขภาพกระทรวงสาธารณสุข http://healthydee.moph.go.th เป็น

เว็บไซตท์ี่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรูสุ้ขภาพที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลสุขภาพที่จ  าเป็น

ส าหรบัประชาชน โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรูด้า้นสขุภาพส าหรบัประชาชนจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

การแพทยแ์ละการสาธารณสุขจากหน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขและองคก์รเครือข่าย

สุขภาพคือ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย ์กรมอนามัย ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา องคก์ารเภสัชกรรม สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะท าให้

ประชาชนมีแหล่งขอ้มลูสขุภาพที่ถูกตอ้ง เชื่อถือได ้ทนัสถานการณ ์ไดร้บัความสะดวกและง่ายต่อ
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การเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพที่จ  าเป็นและครอบคลมุเนือ้หาสาระดา้นสขุภาพที่จ  าเป็น และเพียงพอต่อ

การน าไปใชใ้นการดแูลและจดัการดา้นสขุภาพ มีหมวดขอ้มลูความรูส้ขุภาพ ไดแ้ก่ 

เว็บไซต์หมอชาวบ้าน  https://www.doctor.or.th/ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสุขภาพที่

ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูจากนิตยสารหมอชาวบา้นเป็นรูปแบบเว็บไซต ์สนับสนุนโดย ส านกังานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบัน ChangeFusion และรวบรวมข้อมูลด้าน

สขุภาพ   

เว็บไซตข์องส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งสขุภาพ หรือที่รูจ้กักนัทั่วไปในชื่อสัน้ ๆ ว่า 

สสส. https://www.thaihealth.or.th/ เป็นการรวบรวมขอ้มูลสุขภาพในรูปแบบของหนังสือดิจิทัล 

โปสเตอรค์วามรู ้คลิป VDO 

เว็บไซตข์องกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข http://www.anamai.moph.go.th/ มีการ

จัดท าข้อมูลเก่ียวกับผู้สูงอายุ แบ่งเป็น บทความ คลิปวีดิโอสุขภาพ Anamai-Toon และอินโฟ

กราฟฟิก   

เว็บไซตศิ์ริราชออนไลน ์https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/  เป็นเว็บไซตถ์าม-

ตอบปัญหาสุขภาพ โดยผูใ้ชง้านสามารถคน้หาค าถามเก่ียวกับสขุภาพอนามัย หรือจะตัง้ค าถาม

ใหม่ และตอบค าถามโดยแพทย ์

เว็บไซตศ์นูยว์ิจยัสขุภาพกรุงเทพ https://www.bangkokhealth.com/www/ เป็นเว็บไซตท์ี่

รวบรวมขอ้มูลสุขภาพ แบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลที่สามารถสืบคน้ได้อย่างง่าย โดยศูนยว์ิจัยสุขภาพ

กรุงเทพ ในเครือบรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากเว็บไซตข์องหน่วยงานที่ เก่ียวกับสุขภาพอนามัยแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน ์

เป็นอีกแหล่งขอ้มลูที่เผยแพร่เก่ียวกับสขุภาพอนามัย โดยผูใ้ชง้านสามารถสืบคน้ไดด้ว้ยเครื่องมือ

สื่อสารประเภทสมารท์โฟนได ้แอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผูสู้งอายุ คือ Youtube ที่น าเสนอ

ขอ้มลูในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง  
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การด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรน าเข้าสู่ประเด็น การค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ต้องการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกบัสขุภาพอนามยัเพื่อใหแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ ์  – [กระตุน้การเรียนรู]้ 

2. วิทยากรใหผู้สู้งอายุและอาสาสมัครส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูสู้งอายุ  
แบ่งกลุม่ผ่านกิจกรรมเป็น 3 กลุม่   – [แลกเปลี่ยนประสบการณ]์ 

3. วิทยากรให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูล โดยศึกษาจากหลายแหล่ง  เช่น 
เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านใบงานกิจกรรม โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมทักษะสารสนเทศคอย
ช่วยเหลือผูส้งูอาย ุเป็นผูช้่วยเหลือ   – [สรา้งการมีสว่นรว่ม] 

4. วิทยากรใหแ้ต่ละกลุม่น าเสนอขอ้มลูที่สืบคน้ได ้รวมทัง้อภิปรายซกัถาม เพื่อใหส้มาชิก
มีความรูค้วามเข้าใจที่  ตรงกันทั้งทางด้านความรูท้ี่ ได้รับและแหล่งข้อมูล      – [แลกเปลี่ยน
ประสบการณ]์ 

5. ผูเ้ขา้อบรมสะทอ้นความเขา้ใจในสาระที่เรียนรู ้   – [ตกผลกึทางความคิด] 
 

สื่อและวสัดอุปุกรณ ์

1. สื่อน าเสนอเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มลู 
2. ใบงานกิจกรรม 
3. Fact Sheet วิธีการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั  
4. Fact Sheet รายชื่อเว็บไซตเ์ก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั  
5. คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 
6. เครื่องฉายถ่ายทอดสญัญาณ VDO/COMPUTER 
7. ระบบขยายเสียง 
8. กระดาษ / ปากกา 

 

การประเมินผล 

1. การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 
2. ใบงานกิจกรรม 
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ใบงานกิจกรรม ระดมสมอง วิธีการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั กลุม่ที่ 1 

 

การคน้หาแหลง่ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการกินอาหารที่เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

 

ใบงานกิจกรรม ระดมสมอง วิธีการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั กลุม่ที่ 2 

 

การคน้หาแหลง่ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการออกก าลงัที่เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

 

ใบงานกิจกรรม ระดมสมอง วิธีการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั กลุม่ที่ 3 

 

การคน้หาแหลง่ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพช่องปากที่เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 



  171 

สื่อน าเสนอประกอบหน่วยที่ 1 
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Factsheet ประกอบหน่วยที ่1 
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หน่วยที่ 2 การเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั 

(Understand and Evaluation) 

 

การเข้าใจและการประเมินความเชื่ อถือของข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย 

(Understand and Evaluation) ความสามารถในการใหค้ณุค่าหรือระบปุระโยชนท์ี่ไดร้บัการคน้หา 

ที่สง่ผลท าใหเ้กิดความเชื่อถือและปฏิบติัตามขอ้มลูที่ถกูเผยแพร ่  

 

วัตถุประสงค ์

เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมหน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและ

อนามยั (Evaluation) 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั 

 

เนือ้หาการฝึกอบรม 

1. ประเมินและสามารถตรวจสอบแหลง่ที่มา   
2. ปัจจยัและองคป์ระกอบที่สง่ผลต่อความน่าเชื่อถือ  
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กิจกรรมที ่1 

 

ชื่อกิจกรรม การเขา้ใจและการประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ  

 

เวลาทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรม 120 นาท ี

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถในการใหค้ณุค่าหรือระบุประโยชนท์ี่ไดร้บัการคน้หา 

 

สาระส าคัญ 

การวิเคราะหแ์ละการตีความหมายขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั ขอ้มลูที่ท าการเก็บ

รวบรวม โดยทั่วไปจะมีจ านวนมาก เมื่อไดข้อ้มลูมาแลว้ ก็จะมีการด าเนินการกบัขอ้มลูดว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ เช่น การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสงัเขป การหาขอ้สรุปเก่ียวกับลักษณะต่าง ๆ 

ของขอ้มลู การพิจารณาหาว่าขอ้มลูที่เก็บรวบรวมมาไดม้ีความสมัพนัธก์บัขอ้มลูอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ตลอดจนอาจท าการพยากรณ์เหตกุารณ์ในอนาคตจากขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดก้ระบวนการต่าง ๆ 

เหลา่นีเ้รียกว่า  

ดงันัน้เมื่อพิจารณาใหดี้จะเห็นว่าบางขัน้ตอนของการวิเคราะหข์อ้มลู เช่น การจดัชัน้หรือ

แยกประเภทของขอ้มูล จะตอ้งเตรียมวางแผนพรอ้มกันไปกับการเก็บรวบรวมและการน าเสนอ

ข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว ขั้นสุดท้ายของการด าเนินการทางสถิติก็คือ การ

ตีความหมายขอ้มลูเหลา่นัน้ การตีความหมายก็คือ การพิจารณาหาว่าอะไรคือขอ้สรุปที่ไดจ้ากการ

วิเคราะห ์ตวัเลขที่ไดจ้ากการวิเคราะหช์่วยสนบัสนุนหรือปฏิเสธสมมติุฐานที่ตัง้ไวเ้ก่ียวกบัเรื่องนัน้ 

ๆ และตวัเลขที่ไดจ้ากการวิเคราะหบ์อกอะไรบางอย่างใหม่ ๆ แก่เราบา้ง 

การตีความหมายขอ้มูลเป็นเรื่องที่ท าไดไ้ม่ง่ายนัก เนื่องดว้ยความรูแ้ละเอกสารเก่ียวกับ

เรื่องที่เก่ียวขอ้งมกัมีจ ากดั ดงันัน้การตีความหมายขอ้มลู จึงไม่ควรสรุปลงไปอย่างแน่นอนตายตัว
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ว่าตอ้งเป็นอย่างนัน้อย่างนีน้อกจากนัน้เหตุผลอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนการกระท าดังกล่าวนี ้ก็

คือตวัขอ้มลูเองไดเ้คยกลา่วไวแ้ลว้ว่า ขอ้มลูประกอบดว้ยขอ้เท็จและขอ้จริง มิใช่ขอ้จรงิลว้น ๆ และ

ตัวเลขที่ไดจ้ากการวิเคราะหก์็เป็นเพียงค่าประมาณ ดังนั้นการตีความหมายขอ้มูลโดยการสรุป

อย่างแน่นอนตายตัว จึงมีโอกาสผิดพลาดไดง้่ายมาก อย่างไรก็ตาม การตีความหมายที่ดี ขึน้อยู่

กบัหลกัเกณฑ4์ ประการ ดงัต่อไปนี ้

1. มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะคน้หาความจรงิทกุอย่างที่ซ่อนเรน้อยู่ในขอ้มลู 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างกวา้งขวางในเหตกุารณห์รือเรื่องที่ก าลงัศึกษา 

3. มีความคิดที่เป็นระเบียบและมีเหตผุลในการท างาน 

4. มีความสามารถในการใชถ้อ้ยค าที่ชดัเจน ท าใหอ่้านเขา้ใจไดง้่าย 

การประเมินขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย เป็นขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือก

ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั ที่ไดจ้ากการสืบคน้ที่มีคณุค่า มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ 

เป็นการพิจารณาคัดเลือกจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยที่ไม่ใช ้

เช่น เป็นสารสนเทศที่ไม่ตรงกบัความตอ้งการ, เนือ้หาสารสนเทศลา้สมัย หรือสารสนเทศนัน้ไม่มี

ความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ จากการประเมินสารสนเทศจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีคณุค่าและน า

สารสนเทศไป ประยกุตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม 

ประเมินความตรงกับความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย พิจารณาว่าเป็น

เรื่องที่ตรงกับความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยหรือไม่ ตรงมากนอ้ยเพียงใด โดย

เลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการ ตัดทิง้เรื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการ โดยใช้วิธีการ การอ่าน

เบือ้งต้นได้แก่ การอ่านชื่อเรื่องหรือเนื ้อเรื่องย่อ ๆ เพื่อพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับความ

ตอ้งการสารสนเทศหรือไม่ ซึ่งสว่นใหญ่ ชื่อเรื่องของสารสนเทศก็อาจจะสามารถประเมินไดท้นัทีว่า 

ตรงหรือไม่ตรง เนื่องจากค าส าคัญเป็นค าเดียวกันกับความตอ้งการสารสนเทศและชื่อเรื่องของ

สารสนเทศ แต่หากชื่อเรื่องไม่บ่งชดัว่ามีเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกนัอาจตอ้งพิจารณาจาก ค าน า สารบญั 

และเนือ้หาโดยย่อ 
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ประเมินความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย 

พิจารณาว่าเป็นสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ น่าเชื่อถือเพียงไร ซึ่งการประเมินความ

น่าเชื่อถือมีรายละเอียดที่ควรพิจารณา ไดแ้ก่ 

ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย โดยพิจารณาว่า

ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยันัน้ได ้มาจากแหล่งขอ้มลูใด โดยส่วนใหญ่ แหล่งขอ้มลูเก่ียวกบั

สุขภาพและอนามัย ที่น่าเชื่อถือนั้นจะเป็นแหล่งสารสนเทศอินเทอรเ์น็ต คือ การรบัรูส้ารสนเทศ

จากอินเทอรเ์น็ตนั้นตอ้งใชว้ิจารณญาณในการกลั่นกรอง เนือ้หาเองว่าเนือ้หาจากเว็บไซตใ์ดที่

น่าเชื่อถือ 

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย โดย พิจารณาว่า 

ทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศนั้น ๆ เป็นรูปแบบใด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ ์เป็นสิ่งพิมพป์ระเภทใด หนังสือทั่วไป หนังสืออา้งอิง วารสาร 

นิตยสาร เป็นตน้ 

ประเมินความน่าเชื่ อถือของผู้เขียน ผู้จัดท า โดยพิจารณาว่า ผู้เขียนมีคุณวุฒิ  ความ รู ้

ความสามารถและประสบการณ ์ตรงหรือสอดคลอ้งกบัเรื่องที่เขียนหรือไม่ รวมทัง้ความน่าเชื่อถือ

ผูจ้ัดท า หน่วยงานผูร้บัผิดชอบเป็นภาครฐับาล องคก์ร สมาคม มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

หน่วยงานภาคเอกชนหรือบคุคล ตวัอย่าง ผูเ้ขียน/ผูจ้ดัท า/ส านกัพิมพม์ีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และ

ตอ้งมีความต่อเนื่องในการเผยแพร ่

ประเมินความทันสมัยของขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย โดยหากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์

พิจารณาความทนัสมยั จาก วนั เดือน ปี ที่พิมพ ์หากเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พิจารณาจาก วนั เดือน 

ปีที่เผยแพร ่เป็นตน้ 

การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อของ

แหล่งขอ้มูลสารสนเทศที่สืบคน้มาไดผู้ส้ืบคน้สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลได ้

ดงันี ้

1. บอกวัตถุประสงคใ์นการสรา้งหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย  ไวใ้น
เว็บไซต ์
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2. การเสนอเนือ้หาตรงตามวตัถุประสงคใ์นการสรา้งหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสขุภาพ
และอนามยัของเว็บไซต ์

3. เนือ้หาเว็บไซตไ์ม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจรยิธรรม 
4. มีการระบชุื่อผูเ้ขียนบทความหรือผูใ้หข้อ้มลูบนเว็บไซต ์
5. มีการใหท้ี่อยู่ (E-mail address) ที่ผูอ่้านสามารถติดต่อผูด้แูลเว็บไซตไ์ด ้
6. มีการอา้งอิงหรือระบแุหลง่ที่มาของขอ้มลูของเนือ้หาที่ปรากฏบนเว็บไซต ์
7. สามารถเชื่อมโยง (Link) ไปเว็บไซตอ่ื์นที่อา้งถึงได ้
8. มีการระบวุนัเวลา ในการเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์
9. มีการระบวุนัเวลา ในการปรบัปรุงขอ้มลูครัง้ลา่สดุ 
10. มีช่องทางใหผู้อ่้านแสดงความคิดเห็น 
11. มีขอ้ความเตือนผูอ่้านใหใ้ชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจใชข้อ้มลูที่ปรากฏบนเว็บไซต ์
12. มีการระบวุ่าเป็นเว็บไซตส์ว่นตวัหรือระบแุหลง่ที่ใหก้ารสนบัสนนุในการสรา้งเว็บไซต ์

แหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือได ้

เมื่อต้องการขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ความสามารถ

คน้หาข้อมูลไดจ้ากแหล่งขอ้มูลรอบตัวที่มีอยู่มากมาย  และควรเลือกค้นหาจากแหล่งขอ้มูลที่

เชื่อถือได ้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมขอ้มูลอย่างมีหลกัเกณฑ ์ มีเหตุผล  และมีการ

อา้งอิง  จึงใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง  ตรงตามความเป็นจรงิ  ตวัอย่างแหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือได ้ มีดงันี  ้

เจา้ของขอ้มูล   เป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับขอ้มูลนั้น ๆ สามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้งตรง

ความเป็นจริงมากกว่าบุคคลอ่ืนที่รบัฟังขอ้มูลมาเล่าต่อ  ซึ่งอาจจดจ ามาผิด  และอาจเสริมเติม

แต่งท าใหข้อ้มลู 

หน่วยงานหรือผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น  เป็นหน่วยงาน  บุคคลที่ท างานหรือ

ศึกษาคน้ควา้ในดา้นใดดา้นหนึ่ง  ท าใหม้ีความรูจ้ากประสบการณ์ในการท างานหรือการศึกษา

คน้ควา้อย่างจรงิจงั  ลกึซึง้  จึงมีขอ้มลูที่ถกูตอ้งตรงความเป็นจรงิ  

หน่วยงานของรฐั  เป็นหน่วยงานที่มีขอ้มลูซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการ

พัฒนาประเทศ  เนื่องจากข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐจะถูกน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย  

วางแผน  ลงมือปฏิบัติงาน  และใชอ้า้งอิง  จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องมีการรวบรวม  เก็บรกัษา  

หรือสรา้งขอ้มลูขึน้อย่างรอบคอบและระมดัระวงั  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งตรงความเป็นจรงิเสมอ 



  183 

เว็บไซตอ์าจไม่น่าเชื่อถือ ถา้มีลกัษณะดงันี ้

1. เว็บไซตส์ง่มาถึงคณุผ่านขอ้ความอีเมลจากบคุคลที่คณุไม่รูจ้กั 
2. เว็บไซตน์ัน้น าเสนอเนือ้หาที่เป็นที่น่ารงัเกียจ เช่น รูปภาพลามกอนาจารหรือเนือ้หาที่

ผิดกฎหมาย 
3. เว็บไซตน์ัน้ใหข้อ้เสนอที่ดเูหมือนจะดีเกินจรงิ บ่งชีไ้ดว้่าอาจเป็นกลอบุาย หรือการขาย

สินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย 
4. เมื่อถูกล่อลวงใหไ้ปยังเว็บไซตต์ามแผนการโฆษณาแบบอ่อยเหยื่อ โดยที่ผลิตภัณฑ์

หรือบรกิารไม่ไดเ้ป็นไปตามที่คณุตอ้งการ 
5. การถูกขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจ าตัวของคุณหรือข้อมูลส่วน

บคุคล  
6. การถูกขอใหแ้จง้หมายเลขบตัรเครดิตโดยไม่มีหลกัฐานที่แสดงไดว้่าการท าธุรกรรม

นัน้ปลอดภยั 
 

การด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรอธิบายชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม สรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกัน
ก่อนการฝึกอบรม    

2. วิทยากรทบทวนเนือ้หาการอบรมที่ผ่านมา   
3. วิทยากรน าเข้าสู่ประเด็น การตรวจสอบแหล่งที่ มาของข้อมูลเบือ้งต้น โดยใช้สื่อ

น าเสนอ เรื่อง ประเมินความเชื่อถือของข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์  – [กระตุน้การเรียนรู]้ 

4. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุและอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ  
แบ่งกลุม่ผ่านกิจกรรมเป็น 5 กลุม่   – [แลกเปลี่ยนประสบการณ]์ 

5. วิทยากรใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรม การตรวจสอบแหล่งที่มาของขอ้มูล
เบือ้งตน้ ผ่านใบงานกิจกรรม โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมทักษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูสู้งอายุ  
เป็นผูช้่วยเหลือ   – [สรา้งการมีสว่นรว่ม] 

6. วิทยากรใหแ้ต่ละกลุม่น าเสนอขอ้มูลที่สืบคน้ได ้รวมทัง้อภิปรายซกัถาม เพื่อใหส้มาชิก
มีความรูค้วามเข้าใจที่  ตรงกันทั้งทางด้านความรูท้ี่ ได้รับและแหล่งข้อมูล      – [ตกผลึกทาง
ความคิด] 
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7. ผูเ้ขา้อบรมสะทอ้นความเขา้ใจในสาระที่เรียนรู ้   – [ตกผลกึทางความคิด] 
 

ส่ือและวัสดุอุปกรณ ์

1. สื่อน าเสนอ เรื่อง ประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั 
2. ใบงานกิจกรรม ประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั 
3. Fact Sheet ประเมินความเชื่อถือของขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพและอนามยั 
4. คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 
5. เครื่องฉายถ่ายทอดสญัญาณ VDO/COMPUTER 
6. ระบบขยายเสียง 
7. กระดาษ / ปากกา 

 

การประเมินผล 

การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 

ใบงานกิจกรรม 
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ใบงานกิจกรรม ระดมสมอง ประเมินความน่าเชื่อถือแหล่งทีม่าของข้อมูลเบือ้งต้น 

 

ใหส้มาชิกในกลุ่มคน้หาเว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.th/  แลว้ระดมความคิด

ภายในกลุม่แลว้ค าถามดงันี ้

ค าถาม ม ี ไม่มี 
บอกวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งหรือเผยแพรข่อ้มลูไวใ้นเว็บไซตห์รือไม่    
มีเนือ้หาเว็บไซตไ์ม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจรยิธรรม   
มีการระบชุื่อผูใ้หข้อ้มลูบนเว็บไซต ์   
มีการใหท้ี่อยู่ (E-mail address) ที่ผูอ่้านสามารถติดต่อผูด้แูลเว็บไซตไ์ด ้   
มีการอา้งอิงหรือระบแุหลง่ที่มาของขอ้มลูของเนือ้หาที่ปรากฏบนเว็บไซต ์   
มีการระบวุนัเวลาในการเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์   
มีการระบวุนัเวลาในการปรบัปรุงขอ้มลูครัง้ลา่สดุ   
มีช่องทางใหผู้อ่้านแสดงความคิดเห็น   
มีขอ้ความเตือนผูอ่้านใหใ้ชว้ิจารณญาณในการตัดสินใจใชข้อ้มูลที่ปรากฏบน
เว็บไซต ์
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ส่ือน าเสนอประกอบหน่วยที ่2 
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Factsheet ประกอบหน่วยที ่2 
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หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั (Communication) 

 

การสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ถูกตอ้งและเชื่อถือได ้(Communication) ความสามารถที่

ผูส้งูอายใุชเ้ครื่องมือสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกบัครอบครวั เพื่อน และผูม้ีความรู ้เป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสขุภาพอนามยั รวมทัง้ความสามารถในการใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลนเ์พื่อการสนทนา  

 

วัตถุประสงค ์

เมื่อสิ ้นสุดการฝึกอบรมหน่วยที่  3 การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได ้

(Communication) 

1. ผูส้งูอายสุามารถใชเ้ครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
2. ผูส้งูอายสุามารถสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

 

เนือ้หาการฝึกอบรม 

1. การใชเ้ครื่องมือสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
2. การสื่อสารขอ้มลูสขุภาพอย่างปลอดภยั  
3. แอปพลิเคชนัส าหรบัผูส้งูอายุ 
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กิจกรรมที ่1 

 

ชื่อกิจกรรม การใชแ้อปพลิเคชนัสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 

 

เวลาทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรม  90 นาท ี

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถใชเ้ครื่องมือสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 

 

สาระส าคัญ 

Line แอปพลิเคชันสนทนายอดฮิต ได้รบัการพัฒนาโดยบริษัท NHN Corporation ของ

ประเทศเกาหลีร่วมกบั NHN Japan ของประเทศญ่ีปุ่ น สว่นใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชนัที่ตอ้งมีติดตัง้

ในโทรศพัทม์ือถือกนั ไม่เวน้แมก้ระทั่งกลุม่ผูส้งูวยัที่ปัจจุบนัเริ่มหนัมาใชง้านกนัมากขึน้ โดยจะช่วย

ใหผู้ส้งูวยันัน้ไม่รูส้ึกวา้เหว่ แอปพลิเคชันไลน ์เป็นแอปพลิเคชนัที่ช่วยในการสื่อสารกับบุคคลรอบ

ขา้ง ทัง้คนในครอบครวั กลุ่มเพื่อนต่าง ๆ แอปพลิเคชนัไลนช์่วยใหผู้ส้งูอายุสามารถติดต่อกบัผูค้น

ไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ การติดต่อสื่อสารกบับคุคลรอบขา้ง ท าใหผู้ส้งูอายไุดส้ื่อสาร  

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรน าเขา้สูเ่นือ้หา แนะน าแอปพลิเคชนัส าหรบัการสื่อสาร  – [กระตุน้การเรียนรู]้ 
2. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุและอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ  

ได้ท ากิจกรรมช่วงที่  1โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ คือ การติดตั้งและตั้งค่า / เพิ่มเพื่อนจากเบอร์
โทรศพัท ์/ การคน้หาเพื่อน / การสง่ขอ้ความ / การสง่ภาพ –   [สรา้งการมีสว่นรว่ม] 
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3. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุและอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ  
ไดท้ ากิจกรรมช่วงที่ 2โดยใชแ้อปพลิเคชนัไลน ์คือ การสรา้งอัลบัม้รูปภาพ / การยกเลิกขอ้ความ / 
การโทรผ่านไลน ์/ การดาวนโ์หลดสติกเกอร ์/ การสรา้งกลุม่สนทนา –  ) [สรา้งการมีสว่นรว่ม] 

4. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุและอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ  
สรุปสะทอ้นความเขา้ใจในสาระที่เรียนรู ้   – [ตกผลกึทางความคิด] 
 

ส่ือและวัสดุอุปกรณ ์

1. ใบงานกิจกรรม การใชเ้ครื่องมือสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
2. คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 
3. เครื่องฉายถ่ายทอดสญัญาณ VDO/COMPUTER 
4. ระบบขยายเสียง 
5. กระดาษ / ปากกา 

 

การประเมินผล การมีสว่นรว่มในกิจกรรม / ใบงานกิจกรรม 

ใบงานกิจกรรม การใช้เคร่ืองมือส่ือสารเป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร 

ด้วยแอปพลิเคชัน Line ในการส่ือสารภายในกลุ่ม 

 

ใหอ้าสาสมคัรส่งเสรมิทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ ในการติดตัง้แอปพลิเคชนั 

Line แลว้สมาชิกภายในกลุม่แลว้ด าเนินการพรอ้ม check list ดงันี ้

 

รายการกิจกรรม ได้ ไม่ได้ อุปสรรค 
การตัง้ค่าตวัอกัษรใหม้ีขนาดใหญ่ในแอปพลิเคชนั Line     
เพิ่มเพื่อนจากเบอรโ์ทรศพัทใ์นแอปพลิเคชนั Line     
การคน้หาเพื่อนในแอปพลิเคชนั Line    
การสง่ขอ้ความในแอปพลิเคชนั Line    
การสง่ภาพในแอปพลิเคชนั Line    
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การสรา้งอลับัม้รูปภาพ     
การยกเลิกขอ้ความ     
การโทรผ่านไลน ์    
การดาวนโ์หลดสติกเกอร ์    
การสรา้งกลุม่สนทนา    
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กิจกรรมที ่2 

 

ชื่อกิจกรรม การสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

 

เวลาทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรม 90 นาท ี

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

 

สาระส าคัญ 

การสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั จะตอ้งค านึงถึงประเด็นดงันี ้

ไม่ควรตัง้ขอ้มูลส่วนตัวเป็นสาธารณะ การตัง้ขอ้มลูส่วนตวัเป็นสาธารณะก็เปรียบเหมือน

การสรา้งบา้นโดยที่ไม่มีรัว้บา้น ใหใ้ครที่ไหนก็ไม่รูส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัไดห้มด ดงันัน้ควรตัง้

ค่าใหเ้พื่อนเท่านัน้ที่เห็นกิจกรรมของตนเอง และหลีกเลี่ยงการตัง้ค่าสิ่งที่ท าใหเ้ป็นสาธารณ หรือ

คนทั่วไปเห็นได ้

ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิด เบอรโ์ทรศัพท์ ที่อยู่  บัตร

ประจ าตัวประชาชน หรือบตัรเครดิตลงในบนอปุกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบขอ้ความ หรือ

รูปภาพ คิดใหร้อบคอบก่อนเผยแพร่ขอ้มูล จะตอ้งระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการถูกน าไปใชใ้นทางที่

ไม่ดีกอ็าจจะเป็นอนัตราย หรือสรา้งความเสียหายต่อเราได ้

คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อน ตอ้งตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าคนนั้นเป็นใครเป็น

เพื่อนของเพื่อนจรงิหรือเปลา่ และเพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด ถา้ไม่เป็นเพื่อนของเพื่อนจรงิก็

ไม่ขอรบัเพื่อนดีกว่าเพราะว่าอาจมีวตัถปุระสงคอ่ื์นในการที่เขา้มาเป็นเพื่อนกบัตนเอง 
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การแสดงสถานะและต าแหน่งที่อยู่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์เป็นการบอกว่าตอนนีอ้ยู่ที่

ไหน บางครัง้เผยแพรภ่าพของตนเอง ก็อาจจะท าใหม้ิจฉาชีพเขา้มาท ารา้ยหรือโจรกรรมไดใ้นช่วงที่

ไม่อยู่บา้น 

ใชค้วามระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่าง ๆ ที่มากับการแชรห์รือขอ้ความ หลีกเลี่ยงลิงก์

แปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไม่รูจ้กั เพราะอาจจะไปเจอลิง้กข์่าวปลอม คลิกเบ็ด หรืออาจเป็นลิงก์

ที่น าไปสูไ่วรสัหรือช่องทางขโมยขอ้มลูของมิจฉาชีพได ้

ไม่ให้เบาะแสของรหัสผ่านกับคนอ่ืน รวมถึงรายละเอียดส่วนตัว อาทิ ชื่อสัตว์ เลี ้ยง 

ประเภทกีฬาที่โปรดปราน งานอดิเรก สถานที่ประทบัใจ  

คิดใหดี้ก่อนรบัขอ้เสนอ หากมีมิจฉาชีพมาบอกว่าไดร้บัรางวัลถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่

หนึ่ง ควรคิดใหดี้ก่อนว่าจะรบัขอ้เสนอนัน้หรือเปลา่ เพราะสว่นใหญ่แลว้มกัจะมีสิ่งแอบแฝงอยู่ เช่น 

ถา้รบัขอ้เสนอนัน้ตอ้งจ่ายเงินมาก่อน เป็นจ านวนเท่านัน้เท่านี ้และสดุทา้ยแลว้ก็ไม่ไดถู้กรางวลัที่

หนึ่งอย่างที่มิจฉาชีพเสนอมา แต่เป็นการมาหลอกใหจ้่ายเงินใหแ้ทน 

ไม่เผยแพร่เนือ้หาที่จะท าใหเ้ดือดรอ้น คนส่วนใหญ่มกัจะคิดว่าตวัเองมีภูมิคุม้กนัเพียงพอ

หรือระมดัระวงัเพียงพอและไม่น่าจะไดร้บัผลกระทบ  แต่ความจริงแลว้อาจไม่เป็นอย่างที่คิด เช่น 

การเขียนวิพากษว์ิจารณค์นอ่ืนดว้ยภาษาไม่สภุาพ โดยไม่ตระหนกัว่าสิ่งที่เขียนยอ้นกลบัมาท ารา้ย

ตวัเองภายหลงั 

มีศีลธรรมและจริยธรรมในการเผยแพร่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้

กรอบศีลธรรมอันดีงาม และควรตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคม  การน าเสนอเรื่องบางเรื่อง เช่น 

ศาสนา การเมือง เพศ เชือ้ชาติ ฯลฯ จ าเป็นต้องค านึงถึงความดีงามให้มาก เพราะเป็นเรื่องที่

ละเอียดอ่อน ตอ้งมีความเที่ยงตรง ปราศจากอคติในการโพสตเ์นือ้หาเหลา่นัน้ 

ปรุงแต่งแต่พอดี บางคนมีทักษะพิเศษในการใชส้ื่อ เช่น วิธีการตัดต่อภาพ ตัดคลิปวีดีโอ 

ตดัเสียง เมื่อจ าเป็นตอ้งท าก็ควรตอ้งค านึงถึงควาเหมาะสม ไม่ปรุงแต่งเนือ้หามากเกินไปจนท าให้

คนทีเห็นเกิดความเขา้ใจผิด เช่น ไม่ตดัต่อหนา้บคุคลอื่นหากไม่ไดร้บัอนญุาตก่อน 

เขา้ใจเนือ้หาแบบไม่ตดัสินตวัคนของผูเ้ผยแพร ่เขา้ใจว่าตวัตนของเราในบางครัง้อาจไม่ใช่

ตัวตนในโลกโซเชียล แต่ตอ้งสวมบทบาทนั้น เพื่อสะทอ้นมุมมองที่เป็นประโยชนห์รือเพื่อความ
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บนัเทิง เช่น วยัรุ่นนิยมเขียนนิยายชายรกัชาย ไม่ไดห้มายความว่าเขาจะเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศ

ตามที่เขาเขียน แต่เป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาเท่านัน้ 

แชรอ์ย่างมีสติ เช่น แชรผ์ลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสรรพคุณรักษาโรคเรือ้รังโดยที่ไม่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่สามารถรกัษาโรคเรือ้รังได้ ทั้งนี ้ต้องรูจ้ักตั้ง

ค าถามในสิ่งที่สื่อไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ 

สนุกกบัเนือ้หา ไม่จบัผิดเกินไป การรูเ้ท่าทนัตวัเองไม่ไดห้มายความว่า ตอ้งคอยระวงัหรือ

จบัผิดตลอดเวลา จนจะโพสตจ์ะแชรอ์ะไรไม่ไดเ้ลย  เพียงแต่ตอ้งใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมี

สติ คือ การไม่แชรท์ันทีโดยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดและไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล ใช้

วิจารณญาณอย่างสงูในการรบัข่าวสาร และอย่าปักใจเชื่อขอ้มูลที่เผยแพร่เขา้มาในทันที รวมทัง้

การกล่าวอา้งถึงแหลง่ที่มาของขอ้มลูนัน้ ๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอา้งจากผูไ้ม่หวงัดีเพื่อ

สรา้งข่าว หรือสรา้งความเสื่อมเสียต่อแหลง่ที่มานัน้ได ้

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรน าเขา้สู่เนือ้หาดว้ยกิจกรรม พรายกระซิบ เพื่อสรา้งความตระหนักถึงการ
สื่อสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ขอ้มูลหรือเนือ้หา สามารถที่จะถึงปรบัแต่งด้วยความเขา้ใจ
พืน้ฐานของคนเผยแพร ่  – [กระตุน้การเรียนรู]้ 

2. วิทยากรอธิบายถึงสื่อสารขอ้มลูดา้นสขุภาพที่สรา้งสรรค์และปลอดภยั   [แลกเปลี่ยน
ประสบการณ]์ 

3. วิทยากรแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมดว้ยใบงาน การสื่อสารขอ้มูลที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย    
[สรา้งการมีสว่นรว่ม] 

4. วิทยากรให้ผู้สูงอายุและอาสาสมัครแลกเปลี่ ยนสะท้อนคิด    [แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ]์ 

5. วิทยากรใหผู้ส้งูอายุและอาสาสมคัรส่งเสริมทกัษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผูส้งูอายุ 
สรุปสะทอ้นความเขา้ใจในสาระที่เรียนรู ้   – [ตกผลกึทางความคิด] 
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ส่ือและวัสดุอุปกรณ ์

1. สื่อน าเสนอ เรื่อง การสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 
2. ใบงานกิจกรรม การสื่อสารขอ้มลูที่สรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 
3. คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 
4. เครื่องฉายถ่ายทอดสญัญาณ VDO/COMPUTER 
5. ระบบขยายเสียง 
6. กระดาษ / ปากกา 

 

การประเมินผล 

1. การมีสว่นรว่มในกิจกรรม 
2. ใบงานกิจกรรม 
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ใบงานกิจกรรม การส่ือสารข้อมูลทีส่ร้างสรรคแ์ละปลอดภัย 

 

ผู้สูงอายุและอาสาสมัครส่งเสริมทักษะสารสนเทศคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สืบค้น ข่าว/

เหตกุารณ/์สถานการณ/์ประเด็นเก่ียวกบัสขุภาพ ด าเนินการดงันี ้

1. สรุปเนือ้หาดว้ยขอ้ความสัน้ กระชบั ชดัเจน 
2. บอกแหลง่ที่มาของขอ้มลู 
3. พิมพแ์ละสง่ในกลุม่ไลนท์ี่สรา้งขึน้ 
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ส่ือน าเสนอประกอบหน่วยที ่3 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ข) 

แบบสัมภาษณ ์(ระยะที ่1 ขั้นตอนที ่2) 

เพ่ือศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ 

 

ผู้วิจัย    นางสาวนฤมล จนัทรเจิด 

นิสิตระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา คณะศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารยท์ีป่รึกษา  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพล ประดบัเวทย ์

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วม  ดร.นฤมล ศิระวงษ ์

ดร.กมัปนาท บรบิรูณ ์

 

ค าชีแ้จง 

แบบสมัภาษณฉ์บบันี ้มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายุเก่ียวกบัความตอ้งการ

ในการฝึกอบรมโดยใชแ้นวคิดการเรียนรูแ้บบพหุวยัดว้ยกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่ม ในการ

สง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 

แบบสมัภาษณแ์บ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูส้งูอาย ุ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรมของผูส้งูอายุ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวการสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุ 
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ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสมัภาษณช์ุดนี  ้

นางสาวนฤมล จนัทรเจิด 

นิสิตระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อีเมล  naruemol.cha@mahidol.edu โทร 085 838 3632 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ ์

ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ…์………………………………………………………………… 

ระดบัการศึกษา…………………………………………… ……………………………………..... 

อาย.ุ.............................ปี 

เพศ  

❑ ชาย ❑ หญิง 

ศาสนา   

❑  พทุธ ❑  ครสิต ์  ❑   อิสลาม      ❑    อ่ืนๆ ........................  

สถานภาพสมรส  

❑  โสด ❑  สมรส ❑  หมา้ย      ❑    หย่า  ❑  แยกกนัอยู่ 

ปัจจบุนัท่านพกัอยู่กบัใคร 

❑ อยู่ล  าพงั   ❑ คู่สมรส ❑ ลกู / หลาน / เหลน  

❑ เพื่อน / คนรูจ้กั ❑ เพื่อน / คนรูจ้กั 

การมีสว่นรว่มในจดักิจกรรมในชมุชน / กิจกรรมส าหรบัผูส้งูอาย ุ

........................................................................................................................................... 

ระยะในการมีสว่นรว่มในจดักิจกรรมในชมุชน / กิจกรรมส าหรบัผูส้งูอาย.ุ.........................ปี 
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ตอนที ่2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมของผู้สูงอายุ 

1. ท่านคิดว่า รูปแบบกิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรูส้  าหรบัผูส้งูอาย ุควรเป็นอย่างไร  
2. ท่านคิดว่า เปา้หมายในการเขา้รว่มในการจดักิจกรรม / การอบรมส าหรบัผูส้งูอาย ุส่งเสรมิการ

เรียนรูส้  าหรบัผูส้งูอาย ุคืออะไร   
3. ท่านคิดว่า ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม / การอบรมส าหรบัผูส้งูอายุ ควรเป็นช่วงเวลาใด   
4. ท่านคิดว่า สถานที่เอือ้อ านวยต่อในการจดักิจกรรม / การอบรมส าหรบัผูส้งูอาย ุควรมีลกัษณะ

อย่างไร   
5. ท่านคิดว่า สื่อที่สามารถสนับสนุนในการจัดกิจกรรม / การอบรมส าหรับผู้สูงอายุ ควรมี

ลกัษณะอย่างไร   
6. ท่านคิดว่า  คุณลักษณะของวิทยากร / ผู้ให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรม / การอบรมส าหรบั

ผูส้งูอาย ุควรมีลกัษณะอย่างไร   
 

ตอนที ่3 ความคิดเหน็เกี่ยวการส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

1. ท่านคิดว่า การสง่เสรมิทกัษะสารสนเทศดา้นสขุภาพของผูส้งูอาย ุควรมีเนือ้หาใดบา้ง   
2. ท่านคิดว่า การส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรมีวัด / ประเมินผล

อย่างไร   
 

จบการสมัภาษณ ์

ขอขอบคณุในความกรุณาเป็นอย่างสงู 

นางสาวนฤมล จนัทรเจิด 

ผูว้ิจยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ค) 

แบบประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย 

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัย    นางสาวนฤมล จันทรเจิด 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ดร.นฤมล ศิระวงษ์ 

ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ 

คำชี้แจง 

 แบบประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วยกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินรูปแบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างและการเรียนการสอนสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 

 ชุดที่  1 การประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 ชุดที่ 2 การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัย

ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 ชุดที่ 3 การประเมินแบบทดสอบวัดความรู้จากการอบรมหลักสูตรตามรูปแบบการฝึกอบรม

โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมทักษะ

สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 ชุดที่ 4 การประเมินแบบประเมินทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบรูปแบบฯ ชุดนี้ 
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ชุดที่ 1 การประเมินรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วยกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  

คำชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ( / ) ในช่องของระดับการพิจารณา โดยมีความหมายดังนี้ 

+1 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า สอดคล้อง 

 0 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า ไม่แน่ใจ 

-1 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า ไม่สอดคล้อง 

 

รายการประเมิน ระดับของการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1  

องค์ประกอบของรูปแบบ 
องค์ประกอบที่ 1 การปฎิสัมพันธ์ของกลุ่มคน
ระหว่างวัย 

    

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ 

    

องค์ประกอบที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
มีความเท่าเทียมกัน 

    

องค์ประกอบที่ 4 การสรุปความคิด     
ขั้นตอนการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้      
ขั้นที่ 2 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์      
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างการมีส่วนร่วม     
ขั้นที่ 4 ขั้นตกผลึกทางความคิด     

ปัจจัยการเรียนรู้ที่สนับสนุนการฝึกอบรม     
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ง) 

ชุดที่ 2 การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบพหุวัยด้วย

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  

คำชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ( / ) ในช่องของระดับการพิจารณา โดยมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมมาก 

3 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมปานกลาง 

2 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมนอ้ย 

1 หมายความว่า มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด / ควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

หัวข้อรายการประเมิน ระดับของการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
หลักสูตร ส่งเสริมทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
1. คำช้ีแจง       
2. ความมุ่งหมายของการฝึกอบรม       
3. บทบาทของวิทยากรหรือผู้นำกิจกรรม       
4. บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
5. เนื้อหาการฝึกอบรม       
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม       
7. ขั้นตอนการจัดการฝึกอบรม       
8. สื่อและวสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม       
9. การจัดสถานท่ีการฝึกอบรม       
แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 1 การเข้าถึงข้อมูลสขุภาพ (Access) 
กิจกรรมที่ 1 การใช้เคร่ืองมือสื่อสารในการค้นหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
1. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม       
2. วัตถุประสงค์       
3. สาระสำคญั       
4. การดำเนินกิจกรรม       
5. สื่อและวสัดุอุปกรณ ์       
6. การประเมินผล       
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หัวข้อรายการประเมิน ระดับของการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมที่ 2 การค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมลูที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
1. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม       
2. วัตถุประสงค์       
3. สาระสำคญั       
4. การดำเนินกิจกรรม       
5. สื่อและวสัดุอุปกรณ ์       
6. การประเมินผล       
หน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับสขุภาพอนามัย (Evaluation) 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเชื่อถือของข้อมลูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
1. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม       
2. วัตถุประสงค์       
3. สาระสำคญั       
4. การดำเนินกิจกรรม       
5. สื่อและวสัดุอุปกรณ ์       
6. การประเมินผล       
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่สร้างสรรค์และปลอดภยั 
กิจกรรมที่ 1 การใช้เคร่ืองมือสื่อสารเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
1. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม       
2. วัตถุประสงค์       
3. สาระสำคญั       
4. การดำเนินกิจกรรม       
5. สื่อและวสัดุอุปกรณ ์       
6. การประเมินผล       
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารข้อมูลทีส่ร้างสรรค์และปลอดภัย 
1. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม       
2. วัตถุประสงค์       
3. สาระสำคญั       
4. การดำเนินกิจกรรม       
5. สื่อและวสัดุอุปกรณ ์       
6. การประเมินผล       
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (จ) 

แบบวัดความรู้ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ชื่อ – สกลุ ......................................................................................................................... 

ค าชีแ้จง ขอใหท้่านท าเครื่องหมาย (x) ในขอ้ที่ถกูตอ้ง 

หน่วยที ่1 การเข้าถึงข้อมูล 
1. การสืบคน้ขอ้มลูสามารถสืบคน้จากแหลง่ใด 
ก. google ข. facebook 
ค.  line ง.  ถกูทกุขอ้ 
2. โทรศพัทแ์บบสมารท์โฟนมีลกัษณะอย่างไร 
ก. สามารถติดตัง้แอปพลิเคชนัได ้ ข. สามารถใชค้น้หาขอ้มลูได ้
ค. สามารถติดต่อสื่อสารแบบเห็นหนา้ได ้ ง. ถกูทกุขอ้ 
3. ขอ้ใดคือแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ 
ก. เว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ ข. เว็บไซตโ์รงพยาบาล 
ค. เว็บไซตก์รมอนามยั ง. ถกูทกุขอ้ 
4. แอปพลิเคชนัใดที่สามารถดไูดท้ัง้ภาพและเสียง 
ก. line ข. youtube 
ค. messager ง. camera 
5. ถ้าต้องการทราบข้อมูลการกินอาหารอย่างถูกสุขลัษณะ จะค้นหาอย่างไรให้รวดเร็วและ
ประหยดัค่าใชจ้่าย 
ก. คน้หาจากเว็บไซต ์ ข. เขา้หอ้งสมดุ 
ค. โทรศพัทไ์ปถามที่อ  าเภอ ง. ซือ้หนงัสือมาอ่าน 
6. Google คืออะไร 
แหลง่คน้หาขอ้มลูออนไลน ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
บรษิัทขายโทรศพัทม์ือถือ โปรแกรมตกแต่งภาพ 
7. เมื่อท่านตอ้งการหาขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารสขุภาพ จะหาไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูใด 
เว็บไซตส์ถาบนัโภชนาการ เว็บไซต ์google 
เว็บไซต ์lazada เว็บไซต ์shoppe  
8. เมื่อท่านต้องการข้อมูลเก่ียวกับการออกก าลังกายที่ถูกต้องส าหรบัผู้สูงอายุ จะหาได้จาก
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แหลง่ขอ้มลูใด 
เว็บไซตก์รมอนามยั เว็บไซต ์yahoo 
Facebook fitness  กลุม่ Line 
9. การปิดกัน้การเขา้ถึงเว็บไซตท์ี่มีเนือ้หาโฆษณาสรรพคณุทางสขุภาพเกินจรงิ มีผลดีอย่างไร 
ก. ปอ้งกนัการละเมิดลิขสิทธิ์ ข. ปอ้งกนัการกระท าผิดทางเพศ 
ค. ปอ้งกนัการถกูหลอกหลวง ง. รกัษาศีล 5 
10. เมื่อไดร้บัขอ้ความทางสุขภาพที่เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีแหล่งที่มา ท่านควรท า
อย่างไร 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูจากบุคลากร
ทางการแพทย ์

สง่ต่อใหเ้พื่อนในกลุม่ไลน ์

ถามเพื่อนบา้น ถามคนในครอบครวั 
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แบบวัดความรู้ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ชื่อ – สกลุ ......................................................................................................................... 
 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านท าเครื่องหมาย (x) ในขอ้ที่ถกูตอ้ง 
หน่วยที่ 2 การประเมินความเชื่อถือของขอ้มลู 
1. ขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบอย่างไร 
ก. ความทนัสมยั ข. แหลง่ขอ้มลู 
ค. ผูเ้ขียน ง. ถกูทกุขอ้ 
2. การตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูพิจารณาไดจ้ากขอ้ใด 
ก. เนือ้หา ข. ที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
ค. การอา้งอิง ง. ถกูทกุขอ้ 
3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะเว็บไซตใ์ดไม่น่าเชื่อถือ 
ก. สง่ต่อมาจากคนที่ไม่รูจ้กั ข. น าเสนอขอ้มลูเกินความเป็นจรงิ 
ค. ขอขอ้มลูสว่นตวัหรือบญัชีธนาคาร ง. ถกูทกุขอ้ 
4. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบขอ้มลูที่ดีที่สดุ 
ก.หาขอ้มลูอา้งอิงจากแหลง่อื่น ข. สอบถามคนใกลช้ิด 
ค.ติดต่อโดยตรงกบัผูเ้ขียนขอ้มลู ง. สอบถามไปทางหนงัสือพิมพ ์
5. เหตใุดถึงตอ้งรวบรวมขอ้มลูจากหลายแหลง่ที่มาก่อนการตดัสินใจ 
ก. เนือ้หาต่างกนั ข. เปรียบเทียบขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
ค.ความน่าเชื่อถือต่างกนั ง. วิธีการน าเสนอต่างกนั 
6. ขอ้ความใด เป็นขอ้ความที่มีประโยชน ์
ผลการออกฉลากกินแบ่งรฐับาล แนวทางการปอ้งกนัตนเองจาก COVID-19 
ข่าวไฟไหมช้มุชนแออดั ด่ืมน า้ชาก่อนนอนทกุวนั ช่วยลดความดนั 
7. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ดี 
มีความถกูตอ้ง มีความสวยงาม 
มีความน่าเชื่อถือ มีความทนัสมยั 
8. เมื่อท่านตอ้งการรบัชม Youtube เพื่อหาความรู ้จะประเมินเรื่องใดเป็นส าคญั 
ก. เจา้ของสื่อ แหลง่ที่มา ข. จ านวนผูเ้ขา้ชม 
ค. จ านวนผูท้ี่แบ่งปันวีดีโอ ง. ระยะเวลาของวีดีโอ 
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9. ค าโฆษณาใด ถือว่าเป็นการอวดอา้งสรรพคณุเกินจรงิ 
ก. “รองเทา้ AA เบาสบายเหมือนบินได”้ ข. “รถยนต ์BB เรว็ แรง ประหยดัน า้มนั” 
ค. “น า้ด่ืม CC ไดม้าตรฐาน NFS” ง. “ผิวคล า้แค่ไหนก็ขาวได ้ดว้ยครีม DD” 
10. ขอ้มลูดา้นสขุภาพที่ดี ควรมีลกัษณะอย่างไร 
สามารถตรวจสอบแหลง่ที่มาได ้ เก็บขอ้มลูเพียงบางสว่นอย่างพอเพียง 
เป็นขอ้ความที่เพื่อนสง่ต่อมาให ้ ไม่มีแหลง่อา้งอิง 
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แบบวัดความรู้ทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ชื่อ – สกลุ ......................................................................................................................... 
 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านท าเครื่องหมาย (x) ในขอ้ที่ถกูตอ้ง 
หน่วยที่ 3 การสื่อสารขอ้มลูที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้
1. เมื่อไดร้บัขอ้มลูเรื่องสมนุไพรจากเพื่อน ท่านจะท าอย่างไรเป็นล าดบัแรก 
ก. แบ่งปันสง่ต่อขอ้มลู ข. สอบถามคนรอบตวั 
ค. ตรวจสอบแหลง่ที่มา ง. เปรียบเทียบข่าวจากแหลง่ต่าง ๆ 
2. ถา้เราพบขอ้มลูที่น่าสนใจบนเฟซบุ๊ก และตอ้งการสง่ต่อควรท าอย่างไร 
ก. กดถกูใจก่อนแบ่งปัน ข. แสดงความขอบคณุก่อนแบ่งปัน 
ค. คดัลอกมาแลว้โพสตใ์หม่เป็นของตนเอง ง. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
3. ขอ้มลูการรกัษาโรคจากแหลง่ขอ้มลูใดบนอินเทอรเ์น็ตน่าเชื่อถือที่สดุ 
ก. ขอ้มลูจากประสบการณต์รงของผูป่้วยบนไลน ์ ข. ขอ้มลูจากสมาชิกเว็บบอรด์ 
ค. ขอ้มลูจากเว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ ง. ขอ้มลูจาก google 
4. หากท่านไดร้บัข่าวจากไลน ์และอยากเผยแพร ่จะท าอย่างไร 
ก. ตรวจสอบและสรุปขอ้มลูก่อนเผยแพร่ ข. เผยแพรแ่ละแสดงความคิดเห็น 
ค. เผยแพรโ่ดยใชข้อ้ความของตนเอง ง. หาขอ้มลูเพิ่มเติม 
5. การเผยแพรข่อ้มลูผ่านช่องทางใดที่รวดเรว็และกวา้งขวางที่สดุ 
ก. เลา่สูก่นัฟัง ข. หนงัสือพิมพ ์
ค. แบ่งปันผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ ง. กลุม่สนทนาสว่นบคุคล 
6. เฟซบุ๊กเป็นพืน้ที่สว่นตวัหรือสาธารณะ 
ก. พืน้ที่สาธารณะ ข. พืน้ที่สว่นตวั 
ค. พืน้ที่องคก์ร ง. ขึน้อยู่กบัการตัง้ความเป็นสว่นตวั 
7. ถา้ท่านแบ่งปันภาพที่สง่ต่อกนัมาโดยไม่ตรวจสอบความถกูตอ้ง จะมีผลกระทบอย่างไร 
ก. อาจผิดกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร ์ ข. ไม่มีผลกระทบ 
ค. อาจเกิดความวุ่นวาย ง. ไม่น่าเชื่อถือ 
8. ขอ้ใดจดัเป็นมารยาทในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต 
ก. เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ข. ใชค้  าพดูที่สภุาพในการแสดงความคิดเห็น 

ค. ใหอ้ภยัในความผิดพลาดของขอ้มลู ง. สง่ต่อขอ้มลู โดยไม่ขออนญุาต 
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9. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัที่มีความเสี่ยงกบัเจา้ของขอ้มลูมากที่สดุ 
ก. ขอ้มลูสถานที่ท างาน ข. ชื่อ นามสกลุจรงิ 
ค. ตั๋วเครื่องบิน ง. โพสตท์กุกิจกรรมลงสื่อสงัคมออนไลน ์
10. ขอ้ใดคือความเสี่ยงจากการติดต่อกบับุคคลผ่านทางอินเทอรเ์น็ต 
ก. ไม่สามารถทราบถึงตวัตนจรงิ ข. ไม่มีความเชื่อถือ 
ค. อาจถกูหลอกลวง ง. ถกูทกุขอ้ 
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ภาคผนวก ค 

ค่าสถิติ 
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ภาคผนวก ค (1) 

ตารางดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบ 

 

รายการ ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ IOC ระดบั 

1 2 3 4 5 6 

องคป์ระกอบที่ 1 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบที่ 2 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบที่ 3 1 1 0 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบที่ 4 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ขัน้ที่ 1 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

ขัน้ที่ 2 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ขัน้ที่ 3 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ขัน้ที่ 4 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค (2) 

ตารางดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ   

 

ขอ้ที่ ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ IOC ระดบั 

1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 0 1 1 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

4 1 1 0 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

5 1 0 1 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 1 1 0 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

8 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

9 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

11 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

12 1 1 1 1 0 1 0.83 สอดคลอ้ง 

13 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

14 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

15 1 1 0 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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ขอ้ที่ ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ IOC ระดบั 

1 2 3 4 5 6 

16 1 1 1 1 0 1 0.83 สอดคลอ้ง 

17 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

18 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

19 1 1 1 1 0 1 0.83 สอดคลอ้ง 

20 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

21 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

22 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

23 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

24 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

25 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

26 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

27 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

28 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 

29 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

30 1 1 0 1 1 1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค (3) 

ตาราง คะแนนในการหาดชันีประสิทธิผลของหน่วยการอบรม 

คนที่  Pretest1 Postest1 Pretest2 Postest2 Pretest3 Postest3 
1.  1 9 3 9 1 9 

2.  1 8 2 9 2 8 

3.  2 9 2 9 2 8 

4.  2 9 1 8 1 9 

5.  3 9 3 9 2 9 

6.  2 8 1 9 2 8 

7.  3 9 2 7 2 8 

8.  3 9 2 9 3 9 

9.  3 9 2 9 3 9 

10.  2 8 2 8 2 9 

11.  2 8 3 7 2 8 

12.  2 8 2 8 2 9 

13.  2 9 1 9 2 9 

14.  1 10 1 9 2 9 

15.  1 9 2 8 2 9 
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ภาคผนวก ค (4) 

ตาราง คะแนนผลการทดสอบก่อน-หลงัการอบรม ระยะที่ 3  

คนที่  Pretest1 Postest1 Pretest2 Postest2 Pretest3 Postest3 
1.  4 9 2 7 3 8 

2.  6 9 1 7 3 9 

3.  3 9 1 8 3 9 

4.  2 8 2 7 3 8 

5.  3 8 4 7 3 9 

6.  3 8 2 6 1 9 

7.  3 9 1 7 4 9 

8.  3 8 1 8 3 9 

9.  3 8 1 7 3 7 

10.  3 8 2 8 2 8 

11.  3 7 2 7 2 7 

12.  3 9 1 7 3 7 

13.  3 8 1 9 2 7 

14.  3 9 1 6 2 9 

15.  3 8 2 7 3 8 

16.  3 8 2 8 3 8 

17.  1 9 1 8 3 9 

18.  2 9 1 7 4 9 

19.  2 9 1 8 4 9 

20.  3 9 2 8 4 8 

21.  3 9 2 8 4 8 

22.  2 9 2 9 1 8 

23.  2 9 1 9 3 8 

24.  2 8 1 7 4 7 

25.  3 8 4 9 3 8 
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26.  3 9 1 7 4 9 

27.  3 9 1 7 4 7 

28.  3 9 1 7 3 9 

29.  1 7 1 5 4 8 

30.  3 9 1 7 4 8 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการอบรม 

 
ฝึกการใชเ้ครื่องมือในการสืบคน้ขอ้มลู 
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ศกึษาวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสขุภาพ 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นฤมล จนัทรเจิด 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กนัยายน 2516 
สถานทีเ่กิด จ.ราชบรุี 
วุฒกิารศึกษา การศึกษาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา   

มหาวิทยาลยับรูพา  
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รางวัลทีไ่ด้รับ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลดีเด่น ระดบัสว่นงาน ปี พ.ศ. 2561   
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