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จากข้อมูลของส านักงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว1 พบว่ามีคนต่างด้าว

ที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร มีจ านวนทั้งสิ้น 2,360,025 คน และ

คาดการณว์่าจะมีอัตราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.6 ในทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2573 จะมีแรงงานชาติ

ชาติถึง 6 ล้านคน2  

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมาท างานอะไรในประเทศไทยได้บ้าง 

ประเภทของแรงงานต่างด้าว ประเภทงาน/กิจการที่อนุญาตให้ท า 

3 ล าดับแรก 

มาตรา 59 ประเภททั่วไป ผู้จัดการฝ่าย, ประกอบอาชีพด้านการ

สอน, กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ระดับสูง 

มาตรา 59 ประเภทพิสูจน์สัญชาติ 

( 3 สัญชาติ) 

งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน ใน 

24 ป ร ะ เ ภ ท ก ิจ ก า ร  ค ือ  ก ิจ ก า ร

ก่อสร้าง, การให้บริการต่าง ๆ, เกษตร

และปศุสัตว์ 

มาตรา 59 ประเภท น าเข้าตาม 

MOU (3 สัญชาติ) 

งานกรรมกร และงานร ับใช ้ในบ ้าน 

ก ิจก ารก ่อสร ้า ง ,  ก ิจก ารต ่อ เ นื ่อ ง

การเกษตร, กิจการให้บริการต่าง ๆ 

มาตรา 62 ประเภทส ่ง เสร ิมการ

ลงทุน 

ผู ้จ ัดการฝ่าย, ช่างเทคนิค,สถาปนิก 

วิศวกร 

มาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย กรรมกร, ท าสวนผักและผลไม้, งาน

ช่างปูน 

มาตร 64 เข้ามาท างานในลักษณะ 

ไป-กลับ ตามฤดูกาล 

กิจการเกษตรและปศุสัตว์ ก่อสร้าง 

กิจการต่อเนื่องการเกษตร 

                                                           
1 สถิตจิ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตท างานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าเดือนกนัยายน 2561 
ส านกังานบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานพฒันาระบบควบคมุการท างานคนต่างด้าว 
2 ธนะพงษ์ โพธิปิต,ิ จ านวนแรงงานตา่งด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกมัพชูาในอนาคต และความ
ต้องการแรงงานตา่งด้าวไร้ฝีมือ ส าหรับภาวะสงัคมผู้สงูอายุ. 2553. 
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ซึ่งการน าเข้าแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบของภาวะสังคมผู้สูงวัยใน

ประเทศไทย ซึ่งแรงงานข้ามชาติจะท าให้ปัจจัยในการผลิตของไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง 

GDPของประเทศเพิ่มร้อยละ 4.29 ในปี 2573 (เทียบกับ GDP ในปี 2550)  

ข้อจ ากัดของแรงงานข้ามชาติ 

แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ มี

ความสามารถในการผลิตต่ ากว่า

แรงงานไทย อีกทั้งขาดความรู้

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง และการป้องกันตนเอง

ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการ

ท างาน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญคือ

เรื่องการสื่อสารระหว่างแรงงาน

ข้ามชาติ กับหัวหน้างาน นายจ้าง

และเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทย 

หรือแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที่

เป็นคนละสัญชาต ิ
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 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นความส าคัญ

ของการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างาน

ในประเทศไทย จึงสนับสนุนให้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ได้ด าเนินโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่แรงงานข้ามชาติด้านการเรียนรู้

ภาษาไทย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน หรือเรียกย่อๆ ว่า 

โครงการสถานประกอบการสร้างสุขภาวะ “โรงเรียนในโรงงาน” เพื่อสนับสนุนให้

สถานประกอบการสามารถส่งเสริมสุขภาพและสร้างความปลอดภัยในการท างาน

ให้กับพนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติได้มากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานข้าม

ชาติที่ท างานในสถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน 

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ส านักงาน กศน. โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ

การอา่นออก เขียนได้ภาษาไทย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผลที่เกิดขึ้นนอกจากตัวแรงงานข้ามชาติจะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและ

สร้างความปลอดภัยในการท างานแล้ว ยังจะส่งผลดีในระยะยาวกับสถาน

ประกอบการที่ได้แรงงานข้ามชาติที่มีคุณภาพสามารถเพิ่มผลผลิตในกับสถาน

ประกอบการได้อย่างตอ่เนื่อง 

 มยช. ได้มีโอกาสท างานร่วมกับบริษัทโกลบอลพลาส จ ากัด เป็นบริษัทผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั้งนี้ตัวแทนบริษัทฯ คุณปริญญา กระจ่าง (คุณปรินส์) ได้เป็น

แกนกลางในการเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่เป็น

แรงงานข้ามชาติในด้านต่าง ๆ และได้ชักชวนให้คุณชลิต ธิมาภรณ์ (คุณจุ่น) มาร่วม

สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนของบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี ้

คุณจุ่นคดิว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับแรงงานข้ามชาติและบริษัท จึงน าเสนอ

ข้อมูลกับผู้บริหาร และ ให้ มยช. ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการกับ 

คุณสุธี อธินฤมิต กรรมการผู้จัดการบริษัทแชมป์ แมคคานิค แฟตตอรี่ จ ากัด เมื่อ

พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่เป็นแรงงาน

ข้ามชาติและบริษัท จึงได้ปรึกษากับคุณพ่อ (คุณสุนทร อธินฤมิต) กรรมการ
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ผูจ้ัดการบริษัทเหรียญทองพาร์ทเซ็นเตอร์  และเห็นว่าการสอนให้พนักงานข้ามชาติมี

ความสามารถในการสื่อสารนั้น จะเกิดประโยชน์กับทั้งตัวพนักงานเองและเกิดกับ

บริษัทด้วย จึงยินดีที่จะให้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัทแชมป์ 

แมคคานิค แฟตตอรี่ จ ากัด และ บริษัทเหรียญทองพาร์ทเซ็นเตอร์  จ ากัด ซึ่งทั้ง 2 

แหง่เป็นบริษัทที่มสีายการผลิตที่ตอ่เนื่องกันและมีการจ้างแรงงานข้ามชาติตาม MOU 

ทั้ง 2 แห่ง 

คุณสุนทร อธินฤมิต อายุ 68 ปี เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของบริษัทว่า ตนเอง

เป็นคนเรียนน้อย พอโตก็เข้ามาเป็นช่างในโรงงานท าพัดลม ปั๊มน้ า (ปั๊มหอยโข่ง) ตอน

อายุประมาณ 21 ปี จึงเริ่มเปิดโรงกลึงเป็นของตัวเองที่ซอยเฉลิมพร ถนนจันทร์ 

กรุงเทพมหานคร  โดยมีแม่คอยสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันมาตลอด ช่วงแรกนั้น

เริ่มท าอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถแท็กเตอร์ อะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ และมาจบที่การท า

วาลว์ถังแก๊ส  

ตอนที่เริ่มเข้ามาท าธุรกิจที่เกี่ยวกับวาล์วถังแก๊ส เพราะว่าตอนนั้ นโรงงาน

จะต้องท าอาหารเลี้ยงคนงานและมักจะพบปัญหาว่าแก๊สหมดตอนท าอาหาร ตอนนั้น

บริษัทอิตัลไทย เป็นผู้น าเข้าถังแก๊สขนาด 3 กิโลกรัม จากฝรั่งเศล ก็มีความสะดวก

มากขึ้นในการท าอาหารเลี้ยงคนงาน จึงคิดว่าน่าจะมีการผลิตแบบนี้ในตลาดบ้านเรา 

จงึได้เริ่มผลิตถังแก๊ส ชนิดถังแก๊สแบบปิกนิกอย่างทุกวันนี ้ 

ซึ่งคุณสุนทร กล่าวด้วยความภาคภูมใิจว่า “ผมเป็นคนผลิตถังแก๊สปิกนิก คน

แรกในประเทศไทย” (เจ้าของลขิสิทธิ์) 

ซึ่งตอนนั้นต่อสู้มาก เพราะว่าขายเป็นแต่เก็บเงินไม่เป็น ท่านอธิบายว่าตอน

นั้นต้ังเป้าหมายการขายที่ 3,000 ลูกต่อเดอืน แตข่ายได้เป็นหมื่นลูก แต่ว่าการขายถัง

แก๊สเก็บเป็นเงินสดไม่ได้ จะต้องขายเป็นเงินเชื่อ บริษัทจึงขาดสภาพคล่องจนบริษัท

ขาดทุน จึงได้โอนกิจการให้กับบริษัทอุตสาหกรรมถังแก๊ส ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุน

มากกว่า  จึงคิดว่าเราน่าจะท าเตาแก๊สแต่ตอนนั้นไม่มีเงินลงทุน ซึ่งก็ได้คุณลัดพลี  

บริษัทอุตสาหกรรมถังแก๊ส เป็นคนสนับสนุนเงินลงทุนและให้โอกาส เป็นผู้ใหญ่ที่

เคารพมาถึงทุกวันนี ้ 
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ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการผลิตเตาแก๊ส และวาล์วถังแก๊ส และขยายกิจการ

ไปสู่การผลิตวาล์วทองเหลืองประเภทต่างๆ มากมาย  

บริษัทเป็นผู้ผลิตวาล์วทองเหลือง 1 ใน 3 ของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะเป็น

บริษัทที่ไม่ใหญ่มาก เราผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย พบเจออุปสรรคปัญหามากมาย สิ่ง

เหล่านั้นท าใหเ้ราแข็งแกร่งยืนหยัดมาได้กว่า 28 ปีในวงการการผลิตวาล์วทองเหลือง 

สิ่งที่เราท าไม่ใช้แค่การผลิตวาล์วทองเหลืองเท่านั้น แต่เราส่งมอบความปลอดภัย

ให้กับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา     

ปัจจุบันคุณสุธี อธินฤมิต ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแชมป์ 

แมคคานิค แฟตตอรี่ จ ากัด และคุณสุนทร อธินฤมิต กรรมการผู้จัดการบริษัท

เหรียญทองพาร์ทเซ็นเตอร์ ทั้งสองแห่งท างานส่งต่อกันในลักษณะของสายพานการ

ผลิต บริษัทแชมป์ ท าหน้าที่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนบริษัท เหรียญทอง ท าหน้าที่

ประกอบและบรรจุภัณฑ์ ทั้งสองบริษัทมีพนักงานรวมกันประมาณ 260 คน เป็น

แรงงานไทยจ านวน 183 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติ 77 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศเมียนมาและมีกัมพูชาอยู่บ้างไม่ถึง 10 คน มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้นิดหน่อย ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน เช่น ไม่เข้าใจ

ค าสั่งของหัวหน้างาน ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนรว่มงานได้ 

ที่ผ่านมาทางบริษัทมีแนวนโยบายว่าจะไม่ใช้แรงงานข้ามชาติ เพราะแรงงาน

ข้ามชาติไม่สามารถสื่อสารกับคนไทยได้ และเมื่อมาท างานหรือก่อปัญหาอะไรไว้ เขา

ก็จะหนีกลับประเทศต้นทาง แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบกับปัญหาการขาดแคลน

แรงงานอย่างหนัก และคิดว่าปัญหานีจ้ะรุนแรงเพิ่มขึ้นดว้ย ดังนั้นบริษัทจึงจ าเป็นต้อง

จา้งแรงงานข้ามชาต ิ 

เมื่อบริษัทมีการจ้างแรงงานข้ามชาติ พบว่าแรงงานข้ามชาติ มีความขยัน 

อดทนท างานหนัก รูจ้ักเก็บเงิน อาจเป็นเพราะว่าเขาต้องเก็บเงินและส่งกลับไปให้ทาง

บ้าน ปัญหาการลางาน ขาดงานน้อยมาก ขยันท าโอที แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องการ

สื่อสาร 

ในทัศนะมองวา่แรงงานข้ามชาติที่มาท างานกับบริษัทนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของ

บริษัท ๆ ต้องดูแลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาก็จะท างานที่ดีให้กับบริษัท ๆอยู่ไม่ได้

หากไม่มีพวกเขาช่วยท างาน เราเป็นนายจ้างก็ต้องเป็นนายจ้างที่ดีดูแลให้พนักงานมี

ความสุข ต้องดูแลเกือ้กูลกันทั้ง 2 ฝา่ย  
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สิ่งที่บริษัทต้องการคือ แรงงานข้ามชาติที่มีคุณภาพ สามารถสื่อสารกันรู้

เรื่อง ไม่จ าเป็นต้องเก่งแต่ขอให้คุยกันรู้เรื่อง หากเขาท างานได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่า

เขาจะท างานที่ไหนงานของเขาก็จะมีคุณภาพ ส าหรับแรงงานที่ท างานดี สื่อสารได้ 

ทางบริษัทมีนโยบายว่าจะต้องท าทะเบียน ที่อยู่ส าหรับติดต่อในประเทศต้นทาง เพื่อ

เมื่อครบสัญญาตาม MOU แล้ว บริษัทจะได้ติดต่อเขาให้มาท างานกับบริษัทได้อย่าง

ต่อเนื่อง เราไม่ต้องมาสอนงานใหม่ ไม่ท างานผิดพลาด เพราะเขาสามารถสื่อสารได้ 

และเริ่มงานกับทางบริษัทได้เลย และงานที่มีคุณภาพค่าตอบแทนเขาก็จะเพิ่มขึ้นดว้ย 
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  หลังจากการน าเสนอโครงการกับผู้บริหารบริษัท และผู้บริหารเห็นชอบ

อนุมัติให้ด าเนินงานได้ โดยผู้บริหารมีนโยบายให้พนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 

ทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ภาษาไทย จึงเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนใน

โรงงาน ดังตอ่ไปนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างทีม : ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง 

ใคร บทบาท คุณสมบัติ 

ผู้บริหารบริษัท ให้ความส าคัญ สนับสนุน ให้ก าลังใจ ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาศักยภาพพนักงาน 

หัวหน้าแผนก /

เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยใน

การท างาน 

คุณสุธี อธินฤมิตร (ครูเหน่ง) เป็น

ครูใหญ่ /ดูภาพรวมและสนับสนุน

ทรัพยากร 

คุณชลิต ธิมาภรณ์ (ครูจุน่)  เป็น

ครูผูส้อนหลัก 

คุณจอมขวัญ ภูแม่นเขียน (ครูขวัญ) 

ครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 

คุณอรอุมา จอมประเสริฐ (ครูมิน) 

ครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม  

คุณวิรัญจ์ อิทธิสริิสนิ (ครูวิ) ครูพี่

เลี้ยงประจ ากลุ่ม / ประสานงาน 

คุณจุฬาภรณ์ กลิ่นนิล (ครูปุ้ม) ครูพี่

เลี้ยงประจ ากลุ่ม 

เสียสละ มจีิตอาสา มีใจ

ที่อยากสอน  

ล่ามแปลภาษา บทบาทช่วยครูผูส้อนในการอธิบาย

ความหมายค าหรอืประโยคที่เข้าใจ

ยากใหผู้เ้รียนเข้าใจ 
 

มีจิตอาสา ใฝรู่้ 
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ใคร บทบาท คุณสมบัติ 

มูลนิธิเพื่อ

เยาวชนชนบท 

สนับสนุนสื่อ องค์ความรู้ คู่มอืและ

หลักสูตรการเรียนการสอน 

แลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากบริษัท

อื่น ๆ ให้ขอ้มูลและข้อเสนอแนว

ทางการแก้ไขอุปสรรค และเสนอแนว

ทางการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

 

หัวหน้างาน ให้ความร่วมมอื สนับสนุนใหแ้รงงานข้ามชาติในแผนกมาเข้าเรียน

ตามตารางเวลาที่ก าหนด ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 

 

Key Success Factor  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และมอบเป็นนโยบายที่บริษัท ถอืปฏิบัติ 

ให้ก าลังใจกับทมีงาน สนับสนุนทรัพยากร 

2. ทมีงานหลัก ที่มีความพยายามและมีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เรยีน ให้ความร่วมมือในกิจกรรม สนใจและฝึกฝนตนเองนอก

ห้องเรียน ที่ส าคัญคอืมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองท่ีชัดเจน 

 

  



 

 
 
 

10 

Tips : การจัดตารางเรียนให้กับพนักงานน้ันควรพิจารณาเวลาเรียน 

ไม่ควรกระทบกับเวลาในการท างาน และการพักผ่อนของพนักงาน 

ขั้นตอนที่ 2 เตรยีมความพร้อม 

1. ประชาสัมพันธ์ โดยใหฝ้า่ยบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ 

 ติดประกาศรับสมัครที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

 แจ้งเรื่องกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งกับ

พนักงานในแผนก 

 Morning Talk รายแผนก 

2. รับสมัครพนักงานที่สนใจเรียน  

3. ครูผู้สอนเตรียมความพร้อม โดยครูผู้สอนหลักได้เข้าร่วมประชุม

สังเกตวิธีการสอนที่ มยช. มาสอนเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นที่เข้าร่วมโครงการก่อน 

ผู้บริหาร(ครูใหญ่) ครูผู้สอนหลักและครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมสังเกตวิธีการสอนที่  

มยช. มาสอนเป็นตัวอย่างภายในบริษัท นอกจากนี้ ได้ทบทวนวิธีการสอนจาก

ประสบการณ์เดิมที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อน เรียนรู้วิธีการสอนเพิ่มเติมจากสื่อ

อินเตอร์เน็ต และครูผู้สอนหลักได้ใช้ประสบการณ์ในการสอนเสริมให้กับลูกสาวที่

ก าลังเรียนอยู่ในชัน้อนุบาล 

4. เตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดตารางเวลาการสอนใน

วันเสาร์ช่วงเย็นของการท างาน จ านวน 3 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. 

เนื่องจากทุกวัน บริษัทจะให้พนักงานท าโอทีถึง 20.00 น. แต่วันเสาร์จะเป็นวันที่เลิก

งาน 17.00 น. พนักงาน ครูผู้สอนและบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียนในวัน

และเวลาดังกล่าว ซึ่งพนักงานหลายคน มีความเห็นว่าเมื่อกลับไปที่ห้องพักก็ไม่มี

อะไรท า จึงขอเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้วย จากนั้นได้วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนว่าจะเริ่มและไปสิ้นสุดเมื่อไร ใช้เวลารวมทั้งหมดกี่ช่ัวโมง ใช้เนื้อหา

อะไรบ้าง และเตรียมสื่อการเรียนการสอน โดยบริษัทได้จัดท าแบบฝึกหัดคัดลายมือ 

เพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกอ่านและฝกึเขียนนอกห้องเรียนได้ด้วย 

5. เตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม โดยใช้ห้องประชุมของบริษัทเป็น

สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบรรยายเงียบสงบเหมาะกับการเรียนรู้ และ

จัดมุมส าหรับอาหารว่างใหก้ับผูเ้รียน 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 

1. แผนการจัดการเรียนการสอน  

รุ่น/ผู้เรยีน จัด 2 รุน่ๆ ละประมาณ 38 คน  

รวมผู้เรยีนจ านวน 77 คน  

ผู้สอน ทั้ ง หมด  5  คน  แบ่ ง เ ป็ น  ค รู ส อนหลั ก  1  ค น  

ครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 4 คน 

วัน/เวลาเรยีน วันเสารช่์วงเย็นของการท างาน 

สัปดาห์ละ 1 วัน/ครัง้ 

ตั้งแตเ่วลา 17.00 – 20.00 น. (วันละ 3 ช่ัวโมง) 

ระยะเวลา

เรยีน/จบ

หลักสูตร 

เริ่มเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561  

รวมระยะเวลา 8 ครั้ง จ านวน 24 ช่ัวโมง 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

ทีมผู้สอนได้ร่วมกันก าหนดเนื้อหาที่จะใช้จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณา

ว่าควรจะเริ่มจากการสื่อสารระหว่างกันในการท างานและการใช้ชีวิตในที่ท างาน เช่น 

การทักทาย การแนะน าตัวเอง/แผนก การขอความช่วยเหลือในเรื่องงาน เมื่อไม่สบาย 

เป็นต้น ควบคู่กับการสอนภาษาไทยพื้นฐาน ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการท างานก็

มีความจ าเป็น แต่จะจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปที่ผู้เรียนเริ่มมีพื้นฐาน

ภาษาไทยบ้างแล้ว และควรเริ่มจากให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะและสระในภาษาไทย

เสียก่อน ค่อยเรียนรู้เรื่องการประสมค า สะกดค าและเขียนประโยคง่ายๆ ทั่วไปและ

ค าศัพท์ที่ใชใ้นการท างานไปตามล าดับ  

3. การจัดการเรียนการสอน  

การจัดช้ันเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนมีจ านวน

มาก (ประมาณ 30 คน) จึงใช้วิธีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-8 คน และแต่

ละกลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ๆ ละ 1 คน และผู้เรียนที่สามารถเป็นล่ามได้กลุ่ม

ละ 2 คน เมื่อผูเ้รียนไม่เขา้ใจ หรอืท าไม่ได้จะมีครูพี่เลี้ยงและลา่มคอยช่วยเหลือ  

 เตรียมการสอน โดยครูจะศึกษาเนื้อหาก่อนการสอนและเตรียมสื่อการสอน 

แต่ละครั้งจะมีเนื้อหาการสอนที่ต่างกันไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ แต่
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Trick & Tip  : ก าหนดกฎระเบียบการมาเรียนให้ชัดเจน  

  : สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มาเรียน 

 

ทั้งนี้ทีมครูผู้สอนและครูใหญ่จะช่วยกันประเมินระหว่างการเรียนการสอนแต่ละครั้ง

และพร้อมปรับวิธีการ เนื้อหาได้ทันที่และปรับการสอนในครั้งต่อไป เพื่อไม่ให้ผู้เรียน

รู้สกึเบื่อ แตส่นุก และไม่รู้สกึยากเกินไป 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูสอนหลักจะเป็นคนสอนหน้าห้อง ก่อน

เริ่มเรยีนแต่ละครั้งครูจะทบทวนการเรียนที่ผ่านมา แล้วเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้โดย

ให้มีกระบวนการฝึกทักษะด้านต่างๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน รู้ความหมาย) และครูพี่

เลี้ยงจะคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 

และล่ามประจ ากลุ่มจะช่วยแปลเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื้อหาที่สอนเริ่มจากการสอน

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และการประสมค า ซึ่งจะให้วิธีการท่องจ า ท าซ้ า 

ๆ ทุกสัปดาห์ เน้นการสอนใหส้นุกสนานโดยมีกิจกรรมระหว่างการเรียน เช่น การร้อง

เพลง การเล่นเกม การพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างแรงบันดาลใจระหว่างผู้เรยีนกับครู  

ขั้นตอนการสอน เริ่มจากการฝึกอ่านออกเสียงตามครู เช่น ออกเสียง

พยัญชนะ (ก-ฮ) หรืออ่านออกเสียงค าง่ายๆ (เช่น ดู, หู) อ่านออกเสียงค าศัพท์ใน

หนา้งาน (เช่น ปั๊ม ,ตัด) ตอ่ด้วยการฝึกเขียนลงบนสมุดหรือแบบฝึกหัด โดยผู้เรียนจะ

เขียนภาษาของตนเองก ากับไว้ด้วยเพื่อให้เข้าใจความหมายของค านั้นได้ง่ายขึ้น 

จากนั้นฝึกการพูดสื่อสารประโยคง่ายๆ และฝึกให้กล้าแสดงออก กล้าพูดภาษาไทย 

โดยนอกจากทุกคนจะได้ฝึกแล้ว จะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนในการพูด สื่อสาร หรือ

ออกมาเขียนหน้าช้ันเรียน ในระหว่างช่ัวโมงเรียน ครูจะสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรยีนรู้สึกสนุกสนาน เช่น ให้เล่นเกม และร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็น

ต้น และให้นักเรียนผ่อนคลายโดยบริษัทได้จัดอาหารว่างไว้ให้กับผู้เรียนในช่วงพัก

ระหว่างช่ัวโมงเรียน ช่วงท้ายช่ัวโมงครูจะให้ใบงานหรือการบ้าน เพื่อให้นักเรียนได้

ฝกึฝนเพิ่มเติม 

  

 “การจัดการเรยีนการสอนในบริษัท ท าให้เกิดความอบอุ่น เกิดความใกล้ชิดและ

เข้าใจกันมากขึ้น” 

 

 

 

 



 

 
 
 

13 

 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงาน 

  ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ยังไม่เป็นไปตามแผนและ

เป้าหมายที่คาดหวังไว้มากนัก เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนมาเรียนไม่สม่ าเสมอ บางคน

มาเรียนไม่ครบจ านวนครั้งที่ก าหนด ขณะที่บริษัทมีเวลาค่อนข้างจ ากัดในการจัดการ

เรียนการสอนแตล่ะรุ่น สาเหตุมาจากผู้เรียนเหนื่อยล้าจากการท างาน บางส่วนคิดว่า

การเรียนภาษาไทยยาก เรียนไม่ทันเพื่อน ท าให้ไม่อยากมาเรียน ซึ่งระยะต่อมาได้

พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง จึงท าให้การทดสอบ และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ได้ไม่ครบทุกคน แต่ผลการประเมินส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบ และมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคอ่นข้างเป็นรูปธรรม  

  การตดิตาม ประเมนิผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การประเมินผลการ

เรียนรู้ระหว่างการเรียน โดยใช้แบบทดสอบ เช่น การโยงค า การประสมค า การแต่ง

ประโยค และประเมินผลการเรียนรู้หลังจบหลักสูตร/จบระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

ผู้เรียนทดลองเขียนใบลา และการผสมค าให้เป็นประโยค นอกจากนี้ ครูได้ติดตาม

ผู้เรียนนอกห้องเรียน เช่น สังเกตการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนไทย หรือการ

สอบถามครูเกี่ยวกับการเรียน และประเมินจากความเข้าใจในการสื่อสารกับหัวหน้า

งาน เพื่อนร่วมงานคนไทย ทั้งการพูด การอ่านเขียน และการปฏิบัติงานหรือท าตาม

ค าสั่งของหัวหน้าได้ถูกต้อง  

  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ชัดเจนกับผู้เรียนส่วนใหญ่ แต่มีบางกรณีที่

สามารถสะท้อนผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้งบริษัทและผูเ้รียนได้เป็นอย่างด ี

  “ ผมว่าพนักงานที่ได้เรียนเค้าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป 

และคนที่จะดีใจมากที่สุดคือหัวหน้างาน เพราะท างานด้วยกันง่ายขึ้น เข้าใจกันมาก

ขึ้น ความผิดพลาดในการท างาน หรือการกระทบกระทั่งกันเพราะเข้าใจไม่ตรงกันก็

ลดลง คือจริงๆ การสื่อสารในหน้างานไม่จ าเป็นต้องพูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยให้

เก่งก็ได้นะ เพราะการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ในหน้างานเป็นค าศัพท์ซ้ าๆ กัน ไม่กี่

ค า ถ้าพนักงานสื่อสารค าเหล่านั้นได้และเข้าใจความหมาย ผมว่าระดับนี้ก็เพียงพอ

แล้ว เช่น พนักงานที่ท างานกับผม เดี่ยวนี้ท างานด้วยกันง่ายขึ้น ช่วยผมได้เยอะ ผม

เขียนใบงาน หรือเขียนบอกให้ท าอะไร น้องเค้าก็สามารถท าได้ถูกต้อง แตกต่างจาก

เมื่อก่อน”  
ครูผูส้อน/หัวหน้าแผนก 
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“มีพนักงานคนหนึ่ง เค้าเขียนใบขอยาที่ห้องพยาบาลว่า “ขายาแก้ปวดหัว” 

แล้วน้องเค้าก็ยืนยันได้ว่าเค้ามีอาการตามที่เขียนจริง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลเอาใบ

ขอยามาให้หนูด ูหนูตื่นเต้นนะ ดใีจมาก เพราะเราเคยมีประสบการณ์จ่ายยาผิดให้กับ

น้องพนักงานพม่า คือ น้องเค้ามาขอยาที่ห้องพยาบาลพาเพื่อนมาด้วยมาช่วยกันพูด 

น้องเค้าบอกว่า “ปวดท้อง” เจ้าหนา้ที่ก็ถามว่า อาการเป็นอย่างไร ปวดแบบไหน เค้า

ก็พยายามช่วยกันสื่อสาร สุดท้ายเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลเข้าใจว่าท้องเสีย จ่ายยาแก้

ท้องเสียให ้เรามารู้ที่หลังว่า นอ้งเค้าท้องผูกถ่ายไม่ออกมาหลายวัน ตกใจค่ะ น้องเค้า

คงถ่ายไม่ออกต่อไปอีกหลายวัน... แลว้ถ้าเป็นกรณีที่ร้ายแรงกว่านี้ล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น

....”  

ครูผูส้อน/เจา้หน้าที่ความปลอดภัยฯ 

 

 

 

  
การเป็นครูสอนในโรงงานไม่ง่าย 

ต้องมีจิตอาสาที่อยากจะสอนคน 

ต้องมีความอดทน 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

1. การจัดการเรียนการสอนต้องใช้ระยะเวลา จงึควรจัดอย่างตอ่เนื่อง 

2. พัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ 

ข้อเสนอในเชิงนโยบาย 

3. ควรประสานการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย กับ

ประเทศต้นทาง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 

ประเทศ  

4. กระทรวงแรงงานควรเข้ามาสนับสนุน เพื่อพัฒนาแรงงานที่เป็นแรงงาน

ข้ามชาติให้ท างานมีคุณภาพ และสามารถตรึงแรงงานข้ามชาติที่มี

คุณภาพไว้ที่ประเทศได้นานมากขึ้น 

5. ส่งเสริมให้มีการลงทุนพัฒนาคนร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ภาคเอกชน รัฐบาล

ไทย และประเทศตน้ทางของแรงงานข้ามชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสุขของคนเรา คอื การมีสุขภาพกายแขง็แรง 

มีสุขภาพจิตที่ดี และไม่เดือดร้อนทางการเงิน 
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