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50251805: สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

คาํสาํคญั:  การพฒันาคุณภาพชีวิต/ แรงงานต่างดา้ว 

 วีระกุล  อรัณยะนาค : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

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

และ ดร.ปาน กิมปี.  319 หนา้. 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว   

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 2. พฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่        

1) การศึกษาสภาพและความตอ้งการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยการศึกษา

เอกสารและการสัมภาษณ์  ผลการวิจยั  พบว่า แรงงานต่างดา้วมีความตอ้งการในการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพ  ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ 2) การออกแบบและพฒันา

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชท้ฤษฏี Andragogy ของ Knowles ปรัชญาคิดเป็นของโกวิท 

วรพิพฒัน์ และขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบของ Boyle 3) การทดลองจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว โดยใชว้ิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว 

จากการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.27/81.40  และ4) การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม และนายจา้ง ผลการวิจยั  พบว่า ดา้น

สุขภาพ มีการพฒันา คือ มีบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี 

มีการเลือกใชย้าตรงกบัโรค มีการรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ รู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และเขา้ถึงบริการสาธารณสุข  ดา้นการศึกษา มีการพฒันา คือ การฟังภาษาไทย การพดู

ภาษาไทย การอ่านภาษาไทย การเขียนภาษาไทย ทราบถึงสิทธิในการเรียน มีช่องทางในการรับรู้

ข่าวสาร ทราบถึงช่องทางในการศึกษาอบรมตามความสนใจ และหารายไดเ้สริมจากการทาํงาน

ล่วงเวลา ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ มีการพฒันา คือ มีการออม มีการจดบนัทึกรายรับรายจ่าย และ

ประหยดั 
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KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D.,  AND 
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 The research on Development of Learning Activities to Enhance Life Quality of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

economical.     
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การศึกษาวิจยัเร่ือง  “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ต่างดา้ว”  สําเร็จเรียบร้อยไปดว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์            

ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์  และ ดร.ปาน  กิมปี กรุณารับเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาํแนะนาํ  ขอ้คิด  และให้ความช่วยเหลือแนวทางการวิจยั  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิดชงค ์ นันทนาเนตร ท่ีกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์  และศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี   สังข์ศรี  ที ่กรุณารับ เ ป็นกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ จึงทาํให้งานวิจยัเสร็จสมบูรณ์  ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาเพื่อพฒันา

มนุษยแ์ละสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริณา  จิตตจ์รัส 

และ ดร.ศรีสว่าง  เล้ียววาริณ  ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาถ่ายทอดความรู้ให้คาํปรึกษา 

ขอ้เสนอแนะ และเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณ เลขาธิการ กศน.                

นายประเสริฐ  บุญเรือง ท่ีเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหผู้ว้ิจยัไดเ้ขา้รับการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

และเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัอยา่งดียิง่ 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือวิจยัและแผนการพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา ให้ขอ้เสนอแนะ               

ท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา จนสามารถพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยั และแผนการ

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วท่ีสมบูรณ์ ขอขอบคุณผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.มาริสา โกเศยะโยธิน  คุณสุพรพรรณ  นาคปานเอ่ียม  

ดร.คมกฤช  จนัทร์ขจร  ดร.กรรณิการ์  อินทราย  ผอ.วิมลรัตน์ ภูริคุปต ์และนางสาวจิรัฎฐ์ แกว้กูล  

ท่ีกรุณาสละเวลาแลกเปล่ียนประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผูว้ิจยั และผูใ้ชแ้รงงาน 

ต่างดา้วท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอขอบคุณ ท่านผู ้บ ริหารสถานศึกษา  กศน.ครู  และบุคลากรทางการศึกษา                          

ของสาํนกังาน กศน.จงัหวดันนทบุรี  สาํนกังาน กศน.กรุงเทพมหานคร ทุกท่านท่ีช่วยประสานงาน 

ช่วยเหลือและสนบัสนุน ขอขอบใจอาจารยศิ์ริรัตน์  อรัณยะนาค และลูก ๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และ

จัด ก า ร ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ ข อ ข อ บ ใ จ น า ง ส า ว ท อ ฝั น  ก ร อ บ ท อ ง                                 

นางสาวพรรณราย  ดาํขาํ  และนายสรายุทธ์  สุขมา ในการจดัพิมพต์น้ฉบบัวิทยานิพนธ์ จนทาํให้

การทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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