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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์การวิจยั คื อ 1) เพื่อศึ กษาข้อมู ลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน 3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุ
วรวิหาร ความสามารถการเป็ นมัคคุเทศก์ และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การวิจยั นี้ เป็ นเป็ นการวิจยั และพัฒนา
(R&D) ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ The One-Shot Case Study โดยทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี จานวน
15 คน ที่ได้มาด้วยการเป็ นอาสาสมัคร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2) แบบประเมินความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร 3) แบบประเมินความสามารถการเป็ นมัคคุเทศก์ 4) แบบประเมินความสามารถในการ
พูดเพื่อการสื่ อสาร การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลกาวิ จ ัย พบว่า 1) ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานและความต้อ งการเกี่ ย วกับ การพัฒ นากิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องต้องการให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นการศึกษาจากสถานที่จริ ง ลงมือปฏิบตั ิตนเอง จากประสบการณ์ตรง ผ่านแหล่งเรี ยนรู ้ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
จากตัวผูเ้ รี ยนเอง เพื่อน ครู ผสู ้ อนและนักท่องเที่ยว 2) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่ น โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) เป้ าหมาย (3) แนวการปฏิบตั ิ กิจกรรม (4) รู ปแบบการจัดกิ จกรรม
(5) คาอธิบายรายวิชา (6) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม (8) สื่ อ (9) การวัดและประเมินผล (10) แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 4 แผน ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ 3) ผลการ
ทดลองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบประสบการณ์ แ ละเน้น การปฏิ บ ัติ 6 ขั้น ตอน ได้แ ก่ (1) ขั้น น าเข้า สู่ บ ทเรี ย น (2) ขั้น ศึ ก ษา (3) ขั้น ปฏิ บ ัติ
(4) ขั้นสรุ ป (5) ขั้นปรับปรุ ง (6) ขั้นประเมินผล พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ และความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์จาก
สถานที่จริ งได้ดี และ4) ผลการประเมินและปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น พบว่า
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(1) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (2) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับดี (3) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น . 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

บทนา
ในโลกยุคปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญยิง่ เพราะเป็ นภาษาที่เป็ นภาษาสากลที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และมี
บทบาทที่สาคัญในการติดต่อสื่ อสารในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา การเมือง การค้า การท่องเที่ยว เป็ นต้น นอกจากนี้ ก็ยงั ใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ทุกคนจาเป็ นจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างแท้จริ ง การที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมี
การใช้อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน ข้อหนึ่ งที่กล่าวว่า ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับ
และส่ งสาร มี วฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ข่ า วสารและประสบการณ์ อ ัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาตนเองและสั ง คม [1] [2] ทั้ง นี้ ในสั ง คมโลกการเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะใช้ในการสื่ อสาร การแสวงหาข้อมูล และเพื่อการประกอบ
อาชี พ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารที่นิยมใช้มากที่สุด การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั มุ่งเน้น
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ความสามารถในการสื่ อสารได้ โดยเฉพาะความสามารถในด้านการพูดเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง ซึ่ งจะต้องเน้นไปถึงการมีส่วนร่ วมทาง
ภาษาให้มากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้การพูดอย่างเป็ นธรรมชาติ จนเกิดความสามารถสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการ
โต้ตอบหรื อพูดคุยกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [3] และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต คือ การเรี ยนรู ้
3R x 7C ในทักษะ Communications Information and media literacy ( การสื่ อสาร สารสนเทศและเท่าทันสื่ อ) ผูส้ อนจึงจาเป็ นจัด
กิจกรรมทางภาษาขึ้นในห้องเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ใช้ภาษาตามระดับความสามารถของตนเองอย่างแท้จริ งผูเ้ รี ยนจะต้อง
ใช้กิจกรรมการแสดงออกทางภาษา โดยเฉพาะการพูด การนากิจกรรมทางภาษามาฝึ กฝนความสามารถทางภาษา จะทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรี ยนและได้รับความรู ้โดยไม่รู้ตวั [4]
ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาที่ดี ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด ทั้งในห้องเรี ยน
และนอกห้องเรี ยน การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนภาษา จึ งควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึ กทักษะทางภาษาและกิจกรรมฝึ กผูเ้ รี ยนให้รู้วิธีการเรี ยน
ภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนาไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนที่พ่ ึงตนเองได้ (Learner Independence) และสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอด
ชี วิ ต (Lifelong Learning) โดยใช้ภ าษาต่ า งประเทศเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการค้น คว้า หาความรู ้ ใ นการเรี ย นสาระการเรี ย นรู ้ อื่ น ๆ
ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชี พ ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญประการหนึ่ งของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้สังคมโลกปั จจุบนั
ภาษาต่างประเทศจึงเป็ นเครื่ องสาคัญในการสื่ อสารความรู ้สึกนึกคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกันในการศึกษาหาข้อมูลความรู ้
และถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิ การได้พฒั นาหลักสู ตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 เพื่อจัดภาษาอังกฤษให้ผเู ้ รี ยน
เลือกเรี ยนเป็ นภาษาต่างประเทศที่หนึ่ ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรี ยมการพัฒนาหลักสู ตรได้พบ
ปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาคือ สภาพการจัดการเรี ยนการสอนมีความหลากหลาย สภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะการเริ่ มจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษนั้น โรงเรี ยนแต่
ละสังกัดจัดให้ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษไม่พร้อมกัน จึ งเกิดความวิตกกังวลในเรื่ องความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จะรับรู ้ภาษาอังกฤษใน
ขณะที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาแม่ดว้ ยรวมถึงความพร้อมของครู ผสู ้ อนและความจาเป็ นหรื อต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษ
จากความเป็ นมาและความส าคัญ ดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจในการพัฒ นากิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเป็ นมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นจังหวัดเพชรบุ รี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรั บฝึ กผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่ งเป็ นระดับชั้นที่ให้ความสนใจและสามารถต่อยอดในระดับสู งขึ้นได้ โดยเริ่ มจากการเรี ยนรู ้จากจังหวัด
ของตนเอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ของผูเ้ รี ยน เป็ นผูบ้ อกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่สาคัญในด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติ
ความเป็ นมาท้องถิ่ นของตนเอง นอกจากนี้ นักเรี ยนยังสามารถนาความรู ้ ที่ ได้รับไปใช้สร้ างรายได้ระหว่างเรี ยนด้วยการเป็ น
มัคคุเทศก์นาเที่ยวได้จริ งและเกิดความภาคภูมิใจต้องการที่จะเผยแพร่ ทอ้ งถิ่นของตนให้กบั นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับ การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
3. เพื่อทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยบูรณา
การภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
4. เพื่อประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร ความสามารถการเป็ นมัคคุเทศก์ และ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
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ขอบเขตการวิจยั
1. กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
สานักงานศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบุรี จานวน 15 คน ที่ได้มาด้วยการเป็ นอาสาสมัครเข้าเรี ยนชมรมภาษาอังกฤษ และศึกษาอยูใ่ น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมจานวน 20 ชัว่ โมง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติวดั มหาธาตุวรวิหาร
พระปรางค์ 5 ยอด วิหาร และอุโบสถ
2. ตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวแปรตาม คือ 1) ความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร 2) ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ 3) ความสามารถการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช้แบบกลุ่มเดียวทดสอบ
หลัง (One –Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ที่กาลังศึกษา
อยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ที่ได้จากการเป็ นอาสาสมัคร(volunteer sampling) จานวน 15 คน ที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ มีการวิจยั 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี แนวทางการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่ สอดคล้องกับการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้
การวัดและประเมิ นผลกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาความคิดเห็ นจากผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ฝ่ายวิชาการ ครู สอนภาษาอังกฤษ ปราชญ์ชาวบ้านและมัคคุเทศก์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การศึ กษาความคิ ดเห็ นและความต้องการเกี่ ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การวัดและประเมิ นผล และ
ข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่ ผ่า นการวิ เ คราะห์ แ ล้ว ด าเนิ น การพัฒ นากิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นฉบับ ร่ า งที่ ป ระกอบด้ว ย 1) หลัก การ
2) เป้ าหมาย 3) แนวการจัดกิ จ กรรม 4) รู ป แบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ 5) คาอธิ บายรายวิชา 6) จุ ดประสงค์การเรี ย นรู ้
7) โครงสร้ างการจัด กิ จ กรรม 8) สื่ อ 9) การวัดและประเมิ น ผล 10) หน่ วยการจัด การเรี ย นรู ้ จานวน 4 แผน ประกอบด้ว ย
1) มาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์กนั เถอะ 2) การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3) ถิ่นเรา เรารัก 4) ฝึ กทาหน้าที่มคั คุเทศก์ ทาคู่มือพัฒนา
ผูเ้ รี ยนฉบับร่ าง ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและความสอดคล้องในคู่มือกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สร้างเครื่ องมือ
ดาเนิ นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพคุณภาพ ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
โดยนาแบบประเมินค่า ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC โดยมีค่า 0.60 - 1.00 มีความสอดคล้อง
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ไ ด้ และตรวจสอบคุ ณ ภาพของโครงร่ า งกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น โดยการใช้ก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทดลองใช้กิจ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ย นกับ นักเรี ย นระดับชั้นประถมศึ กษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุ รี จานวน 15 คน
โดยใช้แผนการวิ จัยแบบ The One-shot Case Study ดาเนิ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใช้ระยะเวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทั้งรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วยการสนทนา
ซักถาม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การพูดคุยกับชาวต่างชาติ รวมถึงการศึกษานอกสถานที่และได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง กิจกรรมบทบาท
สมมติ และใบความรู ้ การศึกษาจากเอกสารและสื่ อเทคโนโลยี เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ มีความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมและฝึ กฝนการพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษ หลังจากจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้กบั นักเรี ยนจบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
แล้ว ทาการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป เครื่ องมือ
ที่ใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ประเมินความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร โดยใช้แบบประเมินความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร (Rating Scale)
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. ประเมิ นความสามารถในการเป็ นมัคคุ เทศก์ โดยใช้ ประเมิ นความสามารถในการเป็ นมัคคุ เทศก์ (Rating Scale)
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. ประเมิ น ความสามารถการพูด ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร โดยแบบประเมิ น ความสามารถในการพูด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
4. ปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยนาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการนาไปใช้เก็บข้อมูลจริ งกับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่าด้านรู ปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนา ผูเ้ รี ยนต้องการให้จดั กิจกรรมการสอน โดยการศึกษานอกสถานที่ในการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นมัคคุเทศก์ ด้านเนื้ อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการพูดในการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาเกี่ ยวกับหลักการพูด และวิธี การ
เตรี ยมการพูด ด้านเนื้ อหาเกี่ ยวกับมัคคุเทศก์ในการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาเกี่ ยวกับบทบาท
หน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ด้านการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนต้องการการวัดผล
และประเมินผล โดยใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง จากตัวนักเรี ยนเอง เพื่อน ครู ผูส้ อน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ด้านบุคคลที่
ผูเ้ รี ยนต้องการให้มาถ่ายทอดความรู ้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ได้แก่ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น นักปราชญ์ในท้องถิ่น และครู ผสู ้ อน
2. ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณา
การภาษาอังกฤษ สาหรั บนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษา มี องค์ประกอบที่ สาคัญ คื อ 1) หลักการ 2) เป้ าหมาย 3) แนวการจัด
กิจกรรม 4) รู ปแบบการจัดกิจกรรม 5) คาอธิ บายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม 8) สื่ อการเรี ยนรู ้/
แหล่งเรี ยนรู ้ 9) การวัดและประเมินผล และ 10) แผนการจัดกิจกรรม จานวน 4 แผน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 1
เรื่ องมาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับมัคคุ เทศก์กนั เถอะ แผนการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 2 เรื่ อง การสื่ อสารเพื่อการนาเที่ ยว แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 3 เรื่ อง ถิ่นเรา เรารัก แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 4 เรื่ อง การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการนาเที่ยว ใช้ในการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปรั บระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิ จกรรมในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์การประเมิ น ควรระบุรายละเอียดให้ครอบคลุมและวัดได้จริ ง
ใช้ภาษาที่ง่ายในการสื่ อสาร
3. ผลการทดลองจัดกิ จ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุ เทศก์ท ้องถิ่ นจังหวัดเพชรบุ รี
โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบตั ิ 6
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน (2) ขั้นศึ กษา (3) ขั้นปฏิ บตั ิ (4) ขั้นสรุ ป (5) ขั้นปรั บปรุ ง (6) ขั้นประเมิ นผล พบว่า
ผูเ้ รี ยนบอกรายละเอียดของการทาหน้าที่มคั คุเทศก์ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมเนื้ อหา ตั้งใจศึกษาข้อมูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม
ในประเด็นที่สนใจ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ได้รับความรู ้เพิ่มเติมที่ชดั เจนจากสถานที่จริ ง กล้าแสดงออกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น
ผูเ้ รี ยนทาหน้าเป็ นมัคคุเทศก์ได้ดี พูดได้ชดั เจน มีเพียงบางคนตื่นเต้น มีพดู ติดขัดเล็กน้อย สามารถพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
4. การประเมิ นผลและปรั บปรุ งกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ นจังหวัด
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ พบว่า
1) ผลการประเมินความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเป็ นมัคคุ เทศก์ในท้องถิ่ นจังหวัดเพชรบุ รี โดยบู รณาการภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 2.40, S.D. = 0.48)
ซึ่ งยอมสมมติ ฐานการวิจัย ข้อ ที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความรู ้ เกี่ ย วกับ วัดมหาธาตุ วรวิห ารที่ มี ค ะแนนสู งสุ ด คื อ
ความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล อยู่ใ นระดับ ดี ( = 2.47, S.D. = 0.50) รองลงมา คื อ การศึ ก ษาข้อ มู ล เกร็ ด ความรู ้ อื่ น อยู่ใ นระดับ ดี
( = 2.40, S.D. = 0.49) และความถูกต้องของการตอบคาถาม อยูใ่ นระดับพอใช้ ( = 2.33, S.D. = 0.47)
2) ผลการประเมินความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( = 2.51, S.D. = 0.49)
ยอมรั บสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 เมื่ อมาพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ที่มีคะแนนสู งสุ ด คือ
การทางานเป็ นกลุ่ม อยู่ในระดับดี ( = 2.60, S.D. = 0.49) รองลงมาคื อ บุ คลิ กภาพ อยู่ในระดับดี ( = 2.53, S.D. = 0.50) และ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง อยูใ่ นระดับดี ( = 2.40, S.D. = 0.49)
3) ผลการประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( = 2.67, S.D.
= 0.48 ) ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทักษะการพูดที่มีคะแนนสู งสุ ดคือ การแสดงท่าทางที่
เหมาะสมกับการพูด อยูใ่ นระดับดี ( = 2.73, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การออกเสี ยงถูกต้องชัดเจน อยูใ่ นระดับดี ( = 2.67, S.D. =
0.47) และการใช้ถอ้ ยคาและสานวนที่ถูกต้อง อยูใ่ นระดับดี ( = 2.60, S.D. = 0.49)
4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนไปใช้ มีประเด็นที่ควรปรับปรุ ง 1) ด้านความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร
พบว่าในเนื้ อหามีคาศัพท์เฉพาะหลายคา ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้เวลาฝึ กมากขึ้น 2) ด้านความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร พบว่า จานวนชัว่ โมงในการจัดกิ จกรรม ระยะเวลา 20 ชัว่ โมง เป็ นกิ จกรรมในรายวิชาชมรม มี เวลาในการจัดกิ จกรรม
ค่อนข้างจากัด สัปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง ส่ งผลในการฝึ กพูดขาดความต่อเนื่ อง จึ งได้ขยายเวลาในการจัดกิ จกรรมเป็ น 30 ชั่วโมง
โดยจัดกิจกรรมเพิ่มในภาคเรี ยนที่ 2 อีก 10 ชัว่ โมง เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการศึ กษาข้อมู ลพื้นฐาน พบว่า ผูเ้ กี่ ยวข้องและผูเ้ รี ยนต้องการจะพัฒนากิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ ต้องการให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
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ความรู ้วดั มหาธาตุวรวิหาร การเป็ นมัคคุเทศก์ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง ให้ผเู ้ รี ยน
ทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์นาชมวัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทั้งนี้ เพราะกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเลือกที่จะ
เรี ยนตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผูเ้ รี ยน และสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักสู ตรตามความจาเป็ น และความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม [5,6,7] การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ความตระหนักและเห็นคุณค่า ในชุมชนของตนเอง โดยมีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ อันนาไปสู่ ส มรรถนะส าคัญ ของผูเ้ รี ย น 5 ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ [8] การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้ อหา
สาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง มีจุดมุ่งหมายสร้างคุณภาพชี วิตและสุ ขภาวะที่ดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้ความเป็ นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่ รู ้ มีความรู ้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
มีจริ ยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ [9] การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล
อนุ รักษ์ฟ้ื นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา
และชุ มชนร่ วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นและระดมทรั พยากรทุ กรู ปแบบเพื่อการจัดการศึ กษา ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
สามารถเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้เข้ากับวิถีชีวิต มีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่น เห็นคุณค่าและการอนุ รักษ์วฒั นธรรม อีกทั้งยัง
สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจาวันได้ [10] การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยว
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนกาหนดขึ้นนอกเหนื อจากการเรี ยนการสอน
ปกติ เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน สร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การปฏิบตั ิ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกระทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม ฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมให้มีความเหมาะสม ซึ่ งมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุณลักษณะตามความคาดหวังของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปลูกฝังผูเ้ รี ยนให้ตระหนักและเห็นความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวและการเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัคร
ดูแลอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว [11]
2. จากผลการพัฒนากิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ นในจังหวัดเพชรบุ รี
โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา มีความสอดคล้อง โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้ 1) หลักการ
2) เป้าหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รู ปแบบการจัดกิจกรรม 5) คาอธิ บายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 7) โครงสร้างการ
จัดกิจกรรม 8) สื่ อการเรี ยนรู ้ /แหล่งเรี ยนรู ้ 9) การวัดและประเมินผล และ 10) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 4 แผน
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 1 เรื่ องมาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์กนั เถอะ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 2 เรื่ อง
การสื่ อสารเพื่อการนาเที่ยว แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 3 เรื่ อง ถิ่นเรา เรารัก แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ 4 เรื่ อง
การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการนาเที่ยว เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ทั้งนี้ เป็ นเพราะกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ ดังนี้ 1) นาผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์หลักสู ตรโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การสอบถามความต้องการ
ของนักเรี ยน เกี่ยวกับรู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ 2) วิเคราะห์เนื้ อหาของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริ บท
กับท้องถิ่น 3) แนวการดาเนิ นการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบประสบการณ์ และเน้นที่ การปฏิ บตั ิ มาเป็ นแนวทางการจัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการเชิญผูร้ ู ้ทอ้ งถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร รวมถึงการพาไปศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้นอกสถานศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง จากการสังเกต และการลงมือปฏิบตั ิ จนผูเ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้
ที่ชดั เจน สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง มีการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาสาระ โดยการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ทั้งจากตัวผูเ้ รี ยนเอง เพื่อน ครู ผสู ้ อน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเห็นได้วา่ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น เป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และความต้องการของผูเ้ รี ยน ทาให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นกิจกรรมที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ การเข้าร่ วมและปฏิบตั ิกิจกรรมที่เหมาะสมร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความสามารถ
และความสนใจอย่างแท้จริ ง การพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่ างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคม โดยอาจจัดเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มี
ระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึ กของการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรี ยนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาและได้เรี ยนรู ้ได้กว้างขวางขึ้น โดยมุ่งเน้นและพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน[12]
3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา พระปรางค์ 5 ยอด วิหาร และอุโบสถของวัดมหาธาตุวรวิหาร
ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ และหลักการพูด และวิธีการเตรี ยมการพูดสาหรับการเป็ นมัคคุเทศก์
ผู เ้ รี ย นมี ค วามสนใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการท ากิ จ กรรม ด้ว ยความตั้ง ใจ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน
ด้วยกระบวนการกลุ่มและระบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ทั้งนี้ เพราะว่า เนื้ อหากิ จกรรมที่ นามาใช้ในการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ น
เนื้ อหาที่เกิดจากความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนที่จะศึกษา เรี ยนรู ้เพื่อนามาฝึ กพูดในการเป็ นมัคคุเทศก์ รวมทั้งพาผูเ้ รี ยน
ไปศึกษาสถานที่ จริ ง และมี การเชิ ญผูร้ ู ้ ทอ้ งถิ่ น มาเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ มคั คุ เทศก์ในสถานการณ์ จริ ง ผลการ
ความรู ้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร ประเมินความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์ และ ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และ
เนื้ อ หาสาระที่ เ รี ย นรู ้ เ ป็ นเรื่ อ งใกล้ต ัว ผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความตระหนัก และความส าคัญ ในท้อ งถิ่ น เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น
ความรับผิดชอบ ความพยายามในการทากิ จกรรมอย่างมี ความสุ ข และสนุ กสนาน ในการเพิ่มพูนความรู ้ และตอบสนองความ
สนใจของผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนอยากทาในสิ่ งที่นอกเหนื อจากในห้องเรี ยน หรื อกิจกรรมนอกเหนื อตามที่หลักสู ตรกาหนด
เพื่อพัฒนาทักษะและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเรี ยนรู ้ เพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน [13] และ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น และเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดยผสมผสานสาระความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ
อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่ อการเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนและ
ผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย แหล่งเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและความจาเป็ นต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพราะเป็ นลักษณะของการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้และทาเป็ น เรี ยนรู ้จากสื่ อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซึ่ งแหล่งการเรี ยนรู ้
จะมีท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา [14] ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้น้ นั ควร
จัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรรมมากที่สุด
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. ผลการประเมินเกี่ยวกับความรู ้วดั มหาธาตุวรวิหาร พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี คือ ความถูกต้องของข้อมูล
มีคะแนนสู งสุ ด อยูใ่ นระดับดี และความถูกต้องของการตอบคาถาม มีคะแนนต่าสุ ด อยูใ่ นระดับพอใช้ ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าในการจัด
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในครั้งนี้ จัดเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์และเน้นที่การปฏิบตั ิ จากการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ผูเ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งและเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ทาให้ผูเ้ รี ยนมีขอ้ มูลที่ ถูกต้อง แต่เนื่ องด้วยครู ผูส้ อนเป็ นผูเ้ ลือกแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนศึกษาตามหัวข้อที่กาหนด ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ได้แสวงหาความรู ้ในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับวัดมหาธาตุวรวิหาร ประกอบกับไหวพริ บ
ปฏิภาณ ในการตอบคาถาม ทาให้นักเรี ยนตอบคาถามได้ไม่ดีเท่าที่ ควร จึ งควรให้นักเรี ยนได้มีโอกาสได้เลือกแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง เพื่อเสริ มทักษะการแสวงหาความรู ้ และนักเรี ยนต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้ละเอียดและแม่นยา จนสามารถจาได้ข้ ึนใจ
จึงเกิดความเชื่อมัน่ ตามมา การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งคานึ งถึงศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้
จากแหล่งเรี ยนที่หลากหลาย ตามความนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน และการอ่านเป็ นช่องทางสาคัญที่สุดทางหนึ่ งที่จะทาให้คนเรา
ได้รับความรู ้ขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ จะทาให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้ความคิดที่แน่นแฟ้น ติดสมองไป เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป [15]
2. ผลการประเมิ น ความสามารถในการเป็ นมัค คุ เ ทศก์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี การท างานเป็ นกลุ่ ม
มีคะแนนสู งสุ ด อยูใ่ นระดับดี และ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีคะแนนต่าสุ ด อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูเ้ รี ยนสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจเรี ยน และเข้าร่ วมในการทางาน
กลุ่ม มีการแบ่งงาน รับฟั งความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน จึงทาให้การทางานประสบความสาเร็ จ แต่เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเกรงว่าจะจดจา
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึ งทาให้การพูดไม่เป็ นธรรมชาติ จนบางครั้งมองว่าผูเ้ รี ยนขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง จึงต้องมีการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดให้เป็ นธรรมชาติมากขึ้น การพูดมีความสาคัญและความจาเป็ นสาหรับมัคคุเทศก์เป็ นอย่างยิ่ง บางครั้ ง
อาจจะต้องพูดอย่างกะทันหัน ฉะนั้นเพื่อให้การพูดของมัค คุ เทศก์แต่ ละครั้ งประสบความส าเร็ จเป็ นอย่างดี จาเป็ นอย่างยิ่งที่
มัคคุเทศก์จะต้องรู ้จกั เตรี ยมการพูดล่วงหน้าสาหรับกรณี ต่าง ๆ [16]
3. ผลการประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ การแสดง
ท่าทางที่เหมาะสมกับการพูด มีคะแนนสู งสุ ด อยูใ่ นระดับดี และการใช้ถอ้ ยคาและสานวนที่ถูกต้อง มีคะแนนต่าสุ ด อยูใ่ นระดับดี
ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในครั้งนี้ ผูเ้ รี ยนได้ลงไปในสถานที่จริ งคือวัดมหาธาตุวรวิหาร และมีผรู ้ ู ้เกี่ยวกับวัด
มหาธาตุวรวิหาร เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในครั้งนี้ และผูเ้ รี ยนได้ไปฝึ กพูดสถานที่จริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ตื่นเต้น
กับสถานที่ สามารถแสดงท่ าทางได้เหมาะสมกับการพูด แต่เนื่ องจากนักเรี ยนไม่ ค่อยมี ระเบี ยบวินัย ไม่ รักษาเวลาในการฝึ กพูด
ประกอบกับคาศัพท์บางคาเป็ นคาศัพท์เฉพาะ จึงให้นกั เรี ยนใช้ถอ้ ยคาและสานวนในการพูดไม่ดีเท่าที่ควร จึงควรเพิ่มเวลาให้นกั เรี ยน
ได้มีโอกาสให้ได้ฝึกพูดมากกว่านี้ การสอนการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ สามารถพัฒนาความสามารถ
ความกล้าแสดงออก พัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ ของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะ
ความสามารถทั้งนี้ เพราะข้อมูลมาจากผูเ้ รี ยนโดยตรง จึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจสิ่ งที่เรี ยนชัดเจน ลึกซึ้ งและใช้ภาษาที่เรี ยนในสถานการณ์
จริ งอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่ งความสามารถในการพูดจะไม่เกิดขึ้นหากขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง [17]

เอกสารอ้างอิง
[1] ภัทราวดี ยวนชื่น. การเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรี ยนการสอน ภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบศูนย์การเรี ยนตามแนว ธรรมชาติกบั แนวการ
สอนแบบเดิม. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2556;2: 185-186.
[2] ฮาลีต๊ะ ดีนามอ และคณะ. การศึกษาความสามารถในการฟั ง - พูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยวิธีการสอนภาษา
เพื่อการสื่ อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ. 2553;2:70-71.
[3] Graddol, D. English next. Why global English may mean the end of ‘English as foreign language’ London: British Council.
The English Company (UK) Ltd, 2006.
[4] วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ตถาตา พับลิเคชัน่ จากัด; 2554.
[5] หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551. พิ มพ์ครั้ งที่ 1 กรุ งเทพฯ: โรงพิ มพ์ชุมนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ; 2551.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
44
10 (September - December) 35 - 44 (2020) Vol. 10, No. 3
[6] ชนสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ์ สู ง เนิ น. การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐานแบบมี ส่ วนร่ วมกับ ชุ มชนโดยใช้พิ พิธภัณฑ์
และแหล่ ง เรี ยนรู ้ ใ นท้องถิ่ น เพื่ อส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ เชิ ง สร้ างสรรค์ว ดั มหาธาตุ ว รวิ หาร จังหวัดเพชรบุ รี . การประชุ มวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 ประจาปี พ.ศ. 2557; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2557. 41-47.
[7] ณัฐวุฒิ สุ วรรณช่ าง. การศึกษาแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมด้วยตนเอง กรณี ศึกษา ชุ มชนวัดเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
วารสารมนุษย์สังคมปริ ทศั น์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2563; 1:41-42.
[8] กระทรวงศึ กษาธิ การ. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุทธศักราช 2551. พิ มพ์ครั้ งที่ 3 กรุ งเทพฯ: โรงพิ มพ์ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.จากัด. 2551.
[9] สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2553. กรุ งเทพฯ : พริ กหวาน
กราฟฟิ ค .
[10] ส านัก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา 2545 พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542. และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2553.
กรุ งเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี .
[11] วะราพร เจริ ญ สุ ข การพัฒนากิ จกรรมอาสาสมัครเพื่ อ ดู แลอนุ รัก ษ์แ หล่ ง ท่ องเที่ ยว ส าหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาตอนต้น .
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต] นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร ; 2546
[12] กรรณิ กา ภู่ระหงษ์ การพัฒนากิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเรื่ อง รักษ์ทอ้ งถิ่น สาหรับนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2. [วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต] กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร ; 2547
[13] Good, C.V. A Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill. 1973.
[14] สุ วิทย์ มูลคา และ อรทัยสุ วิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา. 21 วิธีจดั การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์; 2553.
15] สวนิ ต ยมาภัย. หนังสื อสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ภาษา การสื่ อสาร และงานประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา; 2554.
[16] ฐิ ติรัตน์ เค้าภูไทย. การสร้างกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนช่วงชั้นที่ 2 เพื่อส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย ในการเป็ นมัคคุเทศก์องค์พระปฐม
เจดีย.์ [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต] นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร ; 2549
[17] นพรัตน์ ใจกาษา. การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบ บทบาทสมมุติ วิชาศิลปะการพูด
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพและบริ หารธุรกิจ, 2555.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

