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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความต้องการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  2) เพื่อพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 3) เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุ
วรวิหาร ความสามารถการเป็นมคัคุเทศก์ และความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การวิจยัน้ีเป็นเป็นการวิจยัและพฒันา 
(R&D) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ The One-Shot Case Study โดยทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี จ  านวน 
15 คน ท่ีไดม้าดว้ยการเป็นอาสาสมคัร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
2) แบบประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร  3) แบบประเมินความสามารถการเป็นมคัคุเทศก์ 4) แบบประเมินความสามารถในการ
พดูเพื่อการส่ือสาร การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลกาวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพฒันาผู ้เรียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้การศึกษาจากสถานท่ีจริง ลงมือปฏิบติัตนเอง จากประสบการณ์ตรง ผา่นแหล่งเรียนรู้ วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
จากตวัผูเ้รียนเอง เพื่อน ครูผูส้อนและนกัท่องเท่ียว 2)  ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ประกอบด้วย (1) หลกัการ (2) เป้าหมาย (3) แนวการปฏิบติักิจกรรม (4) รูปแบบการจดักิจกรรม  
(5) ค าอธิบายรายวิชา  (6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (7) โครงสร้างการจดักิจกรรม (8) ส่ือ (9) การวดัและประเมินผล (10) แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จ านวน 4 แผน ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์3) ผลการ
ทดลองการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ได้แก่  (1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (2) ขั้นศึกษา (3) ขั้นปฏิบัติ   
(4) ขั้นสรุป (5) ขั้นปรับปรุง (6) ขั้นประเมินผล  พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก์จาก
สถานท่ีจริงไดดี้ และ4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน พบว่า   
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(1) ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (2) ผูเ้รียนมีความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี (3) ผูเ้รียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
 

ค าส าคญั : การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน . การบูรณาการ 
 

Abstract  
The purposes of this research were to 1) study the fundamental data and needs for the development of activities for learners 

development to improve the ability of local guides in Phetchaburi province by integrating English of elementary students 2) develop learner 
development activities. 3) implement learner development activities, and 4) evaluate and improve learner development activities about 
knowledge about Wat Mahathat Worawihan, Phetchaburi province, ability to be a guide and ability to speak communicatively. This research 
was a research and development approach using the one-shot case study. The learner development activities were conducted with 15 
elementary students at St. Joseph Phetchaburi School in the first semester of the academic year 2018 through the volunteer sampling. The 
instruments of this research were 1) the learner development activities, 2) knowledge assessment about Wat Mahathat Worawihan  
3) evaluation of the ability to guide 4) speech assessment for communication. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and content analysis. 

The research results were: 1) the studying of fundamental information found that the students and participants need to study about 
knowledge of Wat Mahathat Worawihan, ability to be a guide and ability to speak communicatively by practice from the actual location. 
Moreover, practice by yourself from direct experience through learning resources and real evaluation by students, friends, teachers and 
tourists. 2) the results of developments the learner development activities found that the leaner development activities consisted of  
(1) principles  (2) goals  (3) guidelines of activities  (4) patterns  of  activity  (5) description of learning course (6) objectives  (7) framework  
of  activities  (8) material / resources  (9) measurement and evaluation, and (10) 4 lesson plans of learner development activities. Implement 
learning management to improve the ability of local guides by integrating English. 3) The implementation of learner development activities 
by experience-based learning management and focusing on practice 6 steps ; (1) introduction (2) analysis (3) practice (4) conclusion  
(5) improve, and  (6) evaluation. The learners have a good interest and enthusiasm in performing as a tour guide from a real location.  and  
4) the evaluation and improvement of the  learner development activities found that (1) knowledge assessment about Wat Mahathat Worawihan 
were at a good level (2) evaluation of  the ability  to be a guide were at a good level, and 3) speech assessment were at a good level.    

 

Keywords : The  Development of  Activities for  Learners , The Ability of Local  Guides  in  Phetchaburi  Province 
 
 

บทน า   
 ในโลกยคุปัจจุบนั ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิง่ เพราะเป็นภาษาท่ีเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และมี
บทบาทท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นการศึกษา การเมือง การคา้ การท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากน้ีก็ยงัใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และอ่ืน ๆ ทุกคนจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจภาษาองักฤษ เพ่ือสามารถใชส่ื้อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง การท่ีผูเ้รียนจะเรียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมี
การใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ขอ้หน่ึงท่ีกล่าววา่ ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับ
และส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม [1] [2] ทั้ งน้ีในสังคมโลกการเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะใชใ้นการส่ือสาร การแสวงหาขอ้มูล และเพื่อการประกอบ
อาชีพ ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด การเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนั มุ่งเน้น
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ความสามารถในการส่ือสารได้ โดยเฉพาะความสามารถในดา้นการพูดเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ซ่ึงจะตอ้งเนน้ไปถึงการมีส่วนร่วมทาง
ภาษาให้มากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้การพูดอยา่งเป็นธรรมชาติ จนเกิดความสามารถส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการ
โตต้อบหรือพูดคุยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ [3] และทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 
3R x 7C ในทกัษะ Communications Information and media literacy ( การส่ือสาร สารสนเทศและเท่าทนัส่ือ) ผูส้อนจึงจ าเป็นจดั
กิจกรรมทางภาษาข้ึนในห้องเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาตามระดบัความสามารถของตนเองอยา่งแทจ้ริงผูเ้รียนจะตอ้ง
ใชกิ้จกรรมการแสดงออกทางภาษา โดยเฉพาะการพูด การน ากิจกรรมทางภาษามาฝึกฝนความสามารถทางภาษา จะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียนและไดรั้บความรู้โดยไม่รู้ตวั  [4] 
 ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีดี ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากท่ีสุด ทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษา จึงควรจดักิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและกิจกรรมฝึกผูเ้รียนให้รู้วิธีการเรียน
ภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย อนัจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนท่ีพ่ึงตนเองได ้(Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นควา้หาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้สังคมโลกปัจจุบนั 
ภาษาต่างประเทศจึงเป็นเคร่ืองส าคญัในการส่ือสารความรู้สึกนึกคิด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและกนัในการศึกษาหาขอ้มูลความรู้
และถ่ายทอดวทิยาการต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ พทุธศกัราช 2551 เพื่อจดัภาษาองักฤษใหผู้เ้รียน
เลือกเรียนเป็นภาษาต่างประเทศท่ีหน่ึง  ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมการพฒันาหลกัสูตรไดพ้บ
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาคือ สภาพการจดัการเรียนการสอนมีความหลากหลาย สภาพการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะการเร่ิมจดัใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษนั้น โรงเรียนแต่
ละสังกดัจดัให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษไม่พร้อมกนั จึงเกิดความวิตกกงัวลในเร่ืองความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะรับรู้ภาษาองักฤษใน
ขณะท่ีตอ้งการเรียนภาษาแม่ดว้ยรวมถึงความพร้อมของครูผูส้อนและความจ าเป็นหรือตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับฝึกผูเ้รียน
ระดบัชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเป็นระดบัชั้นท่ีให้ความสนใจและสามารถต่อยอดในระดบัสูงข้ึนได ้โดยเร่ิมจากการเรียนรู้จากจงัหวดั
ของตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัของผูเ้รียน  เป็นผูบ้อกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัในดา้น ศิลปะ วฒันธรรมและประวติั
ความเป็นมาทอ้งถ่ินของตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้สร้างรายไดร้ะหว่างเรียนดว้ยการเป็น
มคัคุเทศกน์ าเท่ียวไดจ้ริงและเกิดความภาคภูมิใจตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ทอ้งถ่ินของตนใหก้บันกัท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบั การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ 
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 
 2.  เพ่ือพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณาการ
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  
 3. เพ่ือทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณา
การภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 
 4.  เพ่ือประเมินความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร ความสามารถการเป็นมคัคุเทศก ์และ
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
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ขอบเขตการวจิยั  
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 15 คน ท่ีไดม้าดว้ยการเป็นอาสาสมคัรเขา้เรียนชมรมภาษาองักฤษ และศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจ านวน 20 ชัว่โมง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประวติัวดัมหาธาตุวรวิหาร 
พระปรางค ์5 ยอด วิหาร และอุโบสถ 
 2.  ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรตามรายละเอียดดงัน้ี 
               ตวัแปรตน้  คือ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
                 ตวัแปรตาม คือ 1) ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวหิาร  2)  ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์3)  ความสามารถการ
พดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & D) ใชแ้บบกลุ่มเดียวทดสอบ

หลงั (One –Shot Case Study) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไดจ้ากการเป็นอาสาสมคัร(volunteer sampling) จ านวน 15 คน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชมรม
ภาษาองักฤษ มีการวจิยั 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
        ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดั
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
โดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดักิจกรรมเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถาม ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ครูฝ่ายวชิาการ ครูสอนภาษาองักฤษ ปราชญช์าวบา้นและมคัคุเทศก ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที ่2  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 จากการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
การศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวดัและประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ด าเนินการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบับร่างท่ีประกอบด้วย  1) หลักการ  
2) เป้าหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้  
7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ประกอบด้วย  
1) มาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศกก์นัเถอะ 2) การส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว  3) ถ่ินเรา เรารัก 4) ฝึกท าหนา้ท่ีมคัคุเทศก ์ ท าคู่มือพฒันา
ผูเ้รียนฉบบัร่าง  ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและความสอดคลอ้งในคู่มือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สร้างเคร่ืองมือ 
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพคุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
โดยน าแบบประเมินค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence : IOC โดยมีค่า 0.60 - 1.00 มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ และตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยการใช้การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 ขั้นตอนที ่3  การทดลองใช้จัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี จ านวน 15 คน  
โดยใช้แผนการวิจัยแบบ The One-shot Case Study  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยจดักิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ยการสนทนา 
ซักถาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพูดคุยกบัชาวต่างชาติ รวมถึงการศึกษานอกสถานท่ีและไดล้งมือปฏิบติัจริง กิจกรรมบทบาท
สมมติ และใบความรู้ การศึกษาจากเอกสารและส่ือเทคโนโลยี เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติักิจกรรมและฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัจากจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้กบันกัเรียนจบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
แลว้ ท าการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไป เคร่ืองมือ
ท่ีใชแ้ผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที ่4  การประเมนิผลและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1. ประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร โดยใชแ้บบประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร (Rating Scale)
วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2. ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ โดยใช้ ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ (Rating Scale)
วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

3. ประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยแบบประเมินความสามารถในการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

4. ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยน าผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหกิ้จกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา พบวา่ดา้นรูปแบบการจดั
กิจกรรมพฒันา ผูเ้รียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการสอน โดยการศึกษานอกสถานท่ีในการฝึกปฏิบติัเป็นมคัคุเทศก ์ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบั
การพฒันาทักษะการพูดในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกับหลักการพูด และวิธีการ
เตรียมการพูด ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัมคัคุเทศก์ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์ดา้นการวดัผลและประเมินผลในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนตอ้งการการวดัผล
และประเมินผล โดยใชก้ารวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง จากตวันกัเรียนเอง เพื่อน ครูผูส้อน รวมทั้งนกัท่องเท่ียว ดา้นบุคคลท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการใหม้าถ่ายทอดความรู้ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน นกัปราชญใ์นทอ้งถ่ิน และครูผูส้อน 
 2. ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณา
การภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจัด
กิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล และ 10) แผนการจดักิจกรรม จ านวน 4 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1  
เร่ืองมาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศก์กนัเถอะ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2  เร่ือง การส่ือสารเพ่ือการน าเท่ียว  แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง ถ่ินเรา เรารัก แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง การฝึกปฏิบติัเพ่ือการน าเท่ียว ใชใ้นการ
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จดัการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกบักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์การประเมิน ควรระบุรายละเอียดให้ครอบคลุมและวดัไดจ้ริง  
ใชภ้าษาท่ีง่ายในการส่ือสาร 
 3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ินจังหวดัเพชรบุรี  
โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเนน้การปฏิบติั 6 
ขั้นตอน ไดแ้ก่  (1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (2) ขั้นศึกษา (3) ขั้นปฏิบติั  (4) ขั้นสรุป (5) ขั้นปรับปรุง (6) ขั้นประเมินผล  พบว่า  
ผูเ้รียนบอกรายละเอียดของการท าหนา้ท่ีมคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหา ตั้งใจศึกษาขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ซกัถาม
ในประเด็นท่ีสนใจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพูด การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและ
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมท่ีชดัเจนจากสถานท่ีจริง กลา้แสดงออกในการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมมากข้ึน 
ผูเ้รียนท าหนา้เป็นมคัคุเทศกไ์ดดี้ พดูไดช้ดัเจน มีเพียงบางคนต่ืนเตน้ มีพดูติดขดัเลก็นอ้ย สามารถพดูโตต้อบกบัชาวต่างชาติและให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้
 4. การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดั
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ พบวา่ 
 1) ผลการประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการเป็นมคัคุเทศก์ในทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี (  = 2.40, S.D. = 0.48)  
ซ่ึงยอมสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 1 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้เก่ียวกับวดัมหาธาตุวรวิหารท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ  
ความถูกต้องของข้อมูล อยู่ในระดับดี (  = 2.47, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การศึกษาข้อมูลเกร็ดความรู้อ่ืน อยู่ในระดับดี  
(  = 2.40, S.D. = 0.49) และความถูกตอ้งของการตอบค าถาม อยูใ่นระดบัพอใช ้(  = 2.33, S.D. = 0.47)   
 2) ผลการประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  = 2.51, S.D. = 0.49) 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2  เม่ือมาพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ  
การท างานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดบัดี (  = 2.60, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ บุคลิกภาพ อยู่ในระดบัดี (  = 2.53, S.D. = 0.50) และ  
ความเช่ือมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัดี (  = 2.40, S.D. = 0.49) 
 3) ผลการประเมินความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  (  = 2.67, S.D. 
= 0.48 ) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกัษะการพูดท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ การแสดงท่าทางท่ี
เหมาะสมกบัการพดู อยูใ่นระดบัดี (  = 2.73, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การออกเสียงถูกตอ้งชดัเจน อยูใ่นระดบัดี  (  = 2.67, S.D. = 
0.47) และการใชถ้อ้ยค าและส านวนท่ีถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดี  (  = 2.60, S.D. = 0.49)    
 4) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใช ้มีประเดน็ท่ีควรปรับปรุง 1) ดา้นความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร 
พบวา่ในเน้ือหามีค าศพัทเ์ฉพาะหลายค า ส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาฝึกมากข้ึน 2) ดา้นความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร พบว่า จ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรม ระยะเวลา 20 ชัว่โมง เป็นกิจกรรมในรายวิชาชมรม มีเวลาในการจดักิจกรรม
ค่อนขา้งจ ากดั สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ส่งผลในการฝึกพูดขาดความต่อเน่ือง จึงไดข้ยายเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น 30 ชั่วโมง  
โดยจดักิจกรรมเพ่ิมในภาคเรียนท่ี 2 อีก 10 ชัว่โมง เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 1. ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้รียนตอ้งการจะพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
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ความรู้วดัมหาธาตุวรวิหาร การเป็นมคัคุเทศก ์ การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง ใหผู้เ้รียน
ท าหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศกน์ าชมวดัมหาธาตุวรวิหาร เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรม และเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเลือกท่ีจะ
เรียนตามความสนใจ ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรตามความจ าเป็น และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคม [5,6,7] การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความตระหนกัและเห็นคุณค่า ในชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลกัในการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
การเรียนรู้ อนัน าไปสู่สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี อนัส่งผลให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ [8]  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง มีจุดมุ่งหมายสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน
ไทย พฒันาคนให้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยั อยา่งมีคุณภาพ [9]  การสร้างคนให้ใชป้ระโยชน์และอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูล 
อนุรักษฟ้ื์นฟู ใชป้ระโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  การเรียนรู้ในปัจจุบนัเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
และชุมชนร่วมกนัพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและระดมทรัพยากรทุกรูปแบบเพ่ือการจดัการศึกษา ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนและผูส้อน
สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้เขา้กบัวิถีชีวิต มีความรักและความผูกพนักบัทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าและการอนุรักษว์ฒันธรรม อีกทั้งยงั
สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ [10] การพฒันากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือดูแลอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดข้ึนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ปกติ เพื่อสนองความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การปฏิบติั 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกระท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ฝึกทกัษะการแกปั้ญหา
และพฒันาสังคมให้มีความเหมาะสม ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามความคาดหวงัของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปลูกฝังผูเ้รียนใหต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของทรัพยากรการท่องเท่ียวและการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร
ดูแลอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว [11]   
 2. จากผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี  
โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีความสอดคลอ้ง โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 1) หลกัการ  
2) เป้าหมาย  3) แนวการจดักิจกรรม  4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  7) โครงสร้างการ
จดักิจกรรม  8) ส่ือการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้  9) การวดัและประเมินผล และ 10) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 4 แผน 
ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ืองมาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศกก์นัเถอะ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2  เร่ือง 
การส่ือสารเพื่อการน าเท่ียว  แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง ถ่ินเรา เรารัก แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง  
การฝึกปฏิบติัเพื่อการน าเท่ียว เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเป็นเพราะกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการ ดงัน้ี 1) น าผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 การวเิคราะห์หลกัสูตรโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การสอบถามความตอ้งการ
ของนกัเรียน เก่ียวกบัรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ 2) วิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบท
กบัทอ้งถ่ิน 3) แนวการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยบูรณาการภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นท่ีการปฏิบติั มาเป็นแนวทางการจัด



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  35  - 44  (2020)  Vol. 10, No. 3 

42 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการเชิญผูรู้้ทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้นมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร รวมถึงการพาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง จากการสังเกต และการลงมือปฏิบติั จนผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้
ท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีการวดัและประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหาสาระ โดยการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง ทั้งจากตวัผูเ้รียนเอง เพื่อน ครูผูส้อน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะเห็นไดว้า่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม
ศกัยภาพ การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเอง ตามความสามารถ
และความสนใจอยา่งแทจ้ริง การพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความสนใจและความถนดัของแต่ละบุคคล ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ นกัเรียนมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาและไดเ้รียนรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน โดยมุ่งเนน้และพฒันาคุณภาพของนกัเรียน[12] 
 3. ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา พระปรางค ์5 ยอด วิหาร และอุโบสถของวดัมหาธาตุวรวิหาร 
ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์และหลกัการพูด และวิธีการเตรียมการพูดส าหรับการเป็นมคัคุเทศก ์
ผูเ้รียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ด้วยความตั้ งใจ มีความสุข สนุกสนาน  
ดว้ยกระบวนการกลุ่มและระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทั้งน้ีเพราะว่า เน้ือหากิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็น
เน้ือหาท่ีเกิดจากความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะศึกษา เรียนรู้เพ่ือน ามาฝึกพูดในการเป็นมคัคุเทศก ์รวมทั้งพาผูเ้รียน
ไปศึกษาสถานท่ีจริง และมีการเชิญผูรู้้ทอ้งถ่ิน มาเป็นผูใ้ห้ความรู้ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีมคัคุเทศก์ในสถานการณ์จริง ผลการ
ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์และ ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และ
เน้ือหาสาระท่ีเรียนรู้เป็นเร่ืองใกล้ตัวผูเ้รียน ผูเ้รียนเกิดความตระหนัก และความส าคัญในท้องถ่ิน เกิดความกระตือรือร้น  
ความรับผิดชอบ ความพยายามในการท ากิจกรรมอย่างมีความสุข และสนุกสนาน  ในการเพ่ิมพูนความรู้ และตอบสนองความ
สนใจของผูเ้รียน โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนอยากท าในส่ิงท่ีนอกเหนือจากในหอ้งเรียน หรือกิจกรรมนอกเหนือตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
เพื่อพฒันาทกัษะและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั เพื่อเติมเตม็ศกัยภาพการเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน [13]  และ การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ  
อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และส่ือการเรียน ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้ าไดแ้ละท าเป็น เรียนรู้จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซ่ึงแหล่งการเรียนรู้
จะมีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา [14] ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้น ควร
จดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรรมมากท่ีสุด 

4. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 1. ผลการประเมินเก่ียวกบัความรู้วดัมหาธาตุวรวิหาร พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูล   
มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี และความถูกตอ้งของการตอบค าถาม มีคะแนนต ่าสุด  อยูใ่นระดบัพอใช ้ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดั
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี จดัเรียนรู้แบบประสบการณ์และเนน้ท่ีการปฏิบติั  จากการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แต่เน่ืองดว้ยครูผูส้อนเป็นผูเ้ลือกแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนศึกษาตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ท าใหผู้เ้รียนไม่ไดแ้สวงหาความรู้ในเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวหิาร ประกอบกบัไหวพริบ 
ปฏิภาณ ในการตอบค าถาม ท าให้นักเรียนตอบค าถามไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรให้นักเรียนไดมี้โอกาสไดเ้ลือกแหล่งเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  เพื่อเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ และนักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลให้ละเอียดและแม่นย  า จนสามารถจ าไดข้ึ้นใจ  
จึงเกิดความเช่ือมัน่ตามมา การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรียนท่ีหลากหลาย ตามความนดัและความสนใจของผูเ้รียน และการอ่านเป็นช่องทางส าคญัท่ีสุดทางหน่ึงท่ีจะท าใหค้นเรา
ไดรั้บความรู้ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ จะท าใหผู้อ้่านไดรั้บความรู้ความคิดท่ีแน่นแฟ้น ติดสมองไป เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป [15] 
 2. ผลการประเมินความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี การท างานเป็นกลุ่ม  
มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี และ ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีคะแนนต ่าสุด อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูเ้รียนสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียน และเขา้ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีการแบ่งงาน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้การท างานประสบความส าเร็จ แต่เน่ืองจากผูเ้รียนเกรงว่าจะจดจ า
ขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น จึงท าให้การพูดไม่เป็นธรรมชาติ จนบางคร้ังมองว่าผูเ้รียนขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง จึงตอ้งมีการพฒันา
ความสามารถดา้นการพูดให้เป็นธรรมชาติมากข้ึน การพูดมีความส าคญัและความจ าเป็นส าหรับมคัคุเทศก์เป็นอย่างยิ่ง บางคร้ัง
อาจจะตอ้งพูดอย่างกะทนัหัน ฉะนั้นเพ่ือให้การพูดของมคัคุเทศก์แต่ละคร้ังประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
มคัคุเทศกจ์ะตอ้งรู้จกัเตรียมการพดูล่วงหนา้ส าหรับกรณีต่าง ๆ [16] 

3. ผลการประเมินความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี คือ การแสดง
ท่าทางท่ีเหมาะสมกบัการพูด มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี  และการใชถ้อ้ยค าและส านวนท่ีถูกตอ้ง มีคะแนนต ่าสุด อยูใ่นระดบัดี  
ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี ผูเ้รียนไดล้งไปในสถานท่ีจริงคือวดัมหาธาตุวรวิหาร และมีผูรู้้เก่ียวกบัวดั
มหาธาตุวรวิหาร เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี และผูเ้รียนไดไ้ปฝึกพูดสถานท่ีจริง ท าใหผู้เ้รียนไม่ต่ืนเตน้
กบัสถานท่ี สามารถแสดงท่าทางไดเ้หมาะสมกบัการพูด แต่เน่ืองจากนักเรียนไม่ค่อยมีระเบียบวินัย ไม่รักษาเวลาในการฝึกพูด 
ประกอบกบัค าศพัทบ์างค าเป็นค าศพัทเ์ฉพาะ จึงใหน้กัเรียนใชถ้อ้ยค าและส านวนในการพูดไม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรเพ่ิมเวลาใหน้กัเรียน
ไดมี้โอกาสให้ไดฝึ้กพูดมากกวา่น้ี การสอนการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใชก้ารสอน แบบบทบาทสมมุติ สามารถพฒันาความสามารถ
ความกลา้แสดงออก พฒันาความสามารถดา้นการพดูในโอกาสต่างๆ ของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน เกิดทกัษะ
ความสามารถทั้งน้ี เพราะขอ้มูลมาจากผูเ้รียนโดยตรง จึงช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนชดัเจน ลึกซ้ึงและใชภ้าษาท่ีเรียนในสถานการณ์
จริงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงความสามารถในการพดูจะไม่เกิดข้ึนหากขาดการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง [17] 
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