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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 3) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และ 4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้ใน
การศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 181 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากประชากร และ 
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้าร่วมทดลอง จ านวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .210-.790 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .957 และ 2) รูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .67-1.00 
           ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 
             1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นรายด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู้ 2) 
สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ และ 3) สมรรถนะด้านการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์  
 

ค าส าคัญ: สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  
             รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
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            2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด และเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ชั้นเริ่มต้น 2) ชั้นด าเนินการ และ 3) 
ขั้นสรุปและประเมินผล  

3. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลอง  

4. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปกระกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการติดตามผลเพ่ิมข้ึน
มากกว่าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มควบคุม 
ที่ไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ ทางจิตวิทยาและปฏิบัติงานตามปกติ   

5. ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ทางจิตวิทยาเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึง
ประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the local government officers’ 

competency in the promotion of people’s careers, 2) to develop psychological model for 
enhancing local government officers’ competency in the promotion of people’s careers, 
3) to evaluate the effects of the psychological learning model for enhancing  local 
government officers’ competency in the promotion of people’s careers , and 4) to study 
the satisfaction of the experimental group toward the psychological learning model. The 
sample group comprised 2 groups: the first group was 181 local government officers, 
selected by stratified random sampling from the population. The second group was 30 
local government officers, purposively selected from the first group whose competency 
scores were lower than twenty-fifth percentile and could participate in the research. They 
were then randomly assigned as an experimental group and a control group. Each group 
consisted of 15 local government officers. The experimental group participated in the 
psychological learning model while the control group did not receive any model and 
engaged in the ordinary work activities. The research instruments included 1) the scale of 
local government officers’ competency in the promotion of people’s careers with IOC 
ranged from 0.67-1.00, item discrimination power ranged from . 210 - . 790 , and reliability 
coefficient (alpha) of .957, and 2) a psychological learning model for enhancing local 
government officers’ competency in the promotion of people’s careers with the IOC 
ranged from .67-1.00. 
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           The research results were as follows: 
           1) The total mean score and each dimension mean score of the local 
government officers’ competencies in the promotion of people’s careers were average. 
The dimensions of the competencies in promotion of people’s careers consisted of 1) 
knowledge transfer competency, 2) skills transfer competency, and 3) desirable 
attribution transfer competency.  
           2) The development of psychological learning model for enhancing local 
government officers’ competency in the promotion of people’ s careers comprised 
concepts and techniques of the experiential learning, critical reflection, and action 
learning.  The model included: 1) initial stage, 2) working stage, and 3) conclusion and 
evaluation stage. 
           3) The local government officers’ competency in the promotion of people’s 
careers after participating in the psychological learning model and after the follow-up were 
significantly higher than before the experimental at .01 level.   
         4) The competency in promotion of people’s careers of the experimental group 
after participating in the psychological learning model and after the follow-up were 
significantly higher than that of the control group at .01 level.  
         5) Focus group reports of the experimental group showed that they were highly 
satisfied with the psychological learning model. They gained more knowledge, skills, 
and psychological attribution transfer competencies which enabled them to improve and 
develop competencies in promotion of people’s careers more effectively.  
 

Keywords:  Local Government Officers’ Competency, Promotion of People’s Careers, 
                Psychological Learning Model  
   

บทน า 
  การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น ผู้ด าเนินการ

จ าเป็นต้องมี สมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถในการบริหารงานการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่
ราษฎร และลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) นั้น มีบทบาท และถูก
น าไปใช้มากขึ้น โดยการก าหนดสมรรถนะจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดขึ้น ซึ่ง ชนะ กสิภาร์ (2551) น าเสนอสมรรถนะในความหมายของงาน
อาชีพหรือวิชาชีพว่า หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ประยุกต์กันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากผลการวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ นั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2546) ได้สรุปถึง
สมรรถนะในการบริหารที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งของข้าราชการ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้น
ความส าเร็จ การท างานเป็นทีม ความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีทันสมัย ความสามารถใน
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การตัดสินใจและสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ภาวะผู้น า การติดตามผล และการประเมินผลงาน นอกจากนี้ 
Minzberg (1998) เสนอว่ายังต้องมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์และทักษะเชิงมโนทัศน์ด้วย 

ผู้วิจัยเป็นข้าราชการพลเรือน ด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัดต่าง ๆ   อาทิ ท้องถิ่นอ าเภอสุขส าราญ อ าเภอ
ละอุ่น อ าเภอกระบุรี และอ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ท้องถิ่นอ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอท่าชนะ อ าเภอพนม 
และอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหน้าทีใ่นการอ านวยการ ประสาน การปฏิบัติงาน และสนับสนุน
งานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้พบว่า งานด้านการพัฒนาชุมชน งานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระบวนการการส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของราษฎร 
ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะทักษะด้านการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก จึงได้สนใจและ
ท าการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้ การให้ค าแนะน า การอธิบาย และการ
ถ่ายทอด การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของราษฎร 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดในเรื่องของการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร จากประเด็นปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 20 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของราษฎร ควรได้รับการพัฒนาหรือเสริมสร้าง ได้แก่อะไรบ้าง สรุปตรงกันว่า ต้อง
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พึงมีเสียก่อน อีกทั้ง ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group) กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 40 คน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนา
เดิม อ าเภอพุนพิน อ าเภอคีรีรัฐนิคม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีราษฎรประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะพืชผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด และสละ เป็นอาชีพหลักมากที่สุด 
เมื่อราษฎรเจอปัญหาวิกฤตราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จะด าเนินการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ สรุปได้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องการมีทักษะหรือองค์ความรู้ใหม่ 
มีทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งแต่การด าเนินการปลูก การบ ารุงรักษา การบริหาร
จัดการ การผลิตและการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือราษฎรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สรุปได้เป็น 3 ด้าน ส าคัญคือ 1) ด้านการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ (1) ความรู้ความเข้าใจ
ประเภทของดิน และลักษณะของดิน (2) การดูแลบ ารุง และรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และ 
(3) ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัดศัตรูพืช  2) ด้านวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) 
ได้แก่ การถ่ายทอด การแสดง กระท าหรือการอธิบาย และ 3) ด้านการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ คือ 
(1) การคิดบวก (2) การมีจิตมุ่งบริการ (3) ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง (integrity) และ (4) การเป็นกัลยาณมิตร   

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรมี โดย
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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แนวคิดประการแรก การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) เป็นกระบวนการสร้าง 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดยการน าเอาประสบการณ์ที่เกิดการสร้างสมเดิม มาเสริมสร้างแรง
กระตุ้นให้ร่วมกันสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ คุณลักษณะและทักษะใหม่ ๆ (Kolb, 2005: 49-50) โดยมีแนวคิด คือ 1) การสร้างประสบการณ์ 
2) สังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง 3) มโนทัศน์เชิงนามธรรม และ 4) ทดลองปฏิบัติ (Kolb, 2005: 50-51)  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดการทบทวน ไตร่ตรอง และแยกแยะจากวิธีการ หรือทฤษฎี 
โดยใช้เทคนิค การสะท้อนคิด (Reflection) การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ (reframing) และการ
สร้างรูปแบบขั้นใหม่ (reform) เพ่ือน ามาสรุปเป็นหลักด าเนินการส่งเสริม (Kolb, 1984: 27-49;  อ้าง
ถึงใน เกศสุดา รัชฏาวิศิษฐกุล, 2547) 

แนวคิดประการที่สอง การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ (critical reflection) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
หมายใหม่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ และพฤติกรรม 
(Mezirow, 1990: 1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ เปรียบเทียบ และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ (Lauterbach & Becker, 1996) ด้วยความเต็มใจ เมื่อน าการ
สะท้อนคิดเป็นตัวน า (trigger) สู่กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ ต่อเหตุการณ์และประสบการณ์
ที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้กระบวนการ วิธีการ  และเหมาะสมกว่าที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ 3 ช่วงเวลา คือ การ
สะท้อนคิดก่อนเกิดเหตุการณ์ (reflection before action) การสะท้อนคิดในขณะเกิดเหตุการณ์ (reflection in 
action) และการสะท้อนคิดหลังเกิดเหตุการณ์ (reflection on action) (Moon, 2004) โดยใช้ เทคนิค 
กระบวนการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวต้นแบบ (observational learning) และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(action learning) 
            แนวคิดประการที่สาม การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อยที่มีการน า
ปัญหาที่กลุ่มสนใจ และมีผลกระทบต่อทั้งกลุ่ม และองค์กรมาเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา และน าไปลง
มือปฏิบัติ โดยลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Fedler and Brent, 1996) ดังนี้ 1) เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือ การน าปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์  อีกท้ังต้องมีการคิด
วิเคราะห์ หาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนรู้เอง และองค์กร 2) 
เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน คือ ต้องมีการประชุม การระดมสมอง เพ่ือค้นหาวิธีการ
ที่ดี และเหมาะสมเป็นแนวทางในการปฏิบัติในลักษณะทีมงานย่อมที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการ
ท างานร่วมกัน และ 3) การเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมวิจารณ์และแนะน า โดยต้องมีการเสนอแนะและ
ให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จใน
การลงมือปฏิบัติ 
            ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยการน าแนวคิดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ การเรียนรู้การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย  1) ด้านการ
ถ่ายทอดด้านความรู้ ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของดิน  (2) การดูแล
บ ารุง และรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และ (3) ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัด
ศัตรูพืช 2) ด้านความสามารถหรือทักษะ ประกอบด้วย (1) วิธีการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  (2) การ
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แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (3) การบริหารจัดการการตลาด และสถานที่จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และ 
3) ด้านคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย (1) การคิดบวก คือ การมองโลกในแง่บวก การมุ่งความส าเร็จ 
การมุ่งอนาคต (2) การมีจิตมุ่งบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ การแสดงความมีน้ าใจ การค านึงถึงจิตใจผู้อื่น 
(3) ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง คือ ประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และ (4) การเป็น
กัลยาณมิตร คือ การมีสัมพันธภาพที่ดี การเน้นคุณค่าของบุคคลอ่ืน   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
             2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งเสริม การประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
             3. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดย  
                3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการติดตามผล 
                3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล    
             4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรหลังการทดลอง โดย 
ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 

สมมติฐานการวิจัย 
             1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้น
มากกว่าก่อนการทดลอง 
             2. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการติดตามผลเพ่ิมข้ึนมากกว่า
สมรรถนะการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา และปฏิบัติงานตามปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎรเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 329 คน ที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 183 แห่ง 

   1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม    
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                  1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวนทั้งสิ้น 181 คน จาก
ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนที่เหมาะสม (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ
ดิเรก ศรีสุโข, 2551: 150-151) รวมทั้ง ได้มาจากการคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้ 
                        1. เป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        2. มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุใหม่และ
พ้นจากการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว 6 เดือน)     
                        3. มีอายุระหว่าง  22-50 ปี เนื่องจากข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจะไม่
ลงพื้นที่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
                        4. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  
              1.3 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลอง เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้มาจากการเลือกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อที่ 1.2.1 ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้าร่วมการทดลอง 
จ านวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 15 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะ
ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ร่วมการทดลอง และปฏิบัติงานตามปกติ   
             2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ แก่ราษฎร ประกอบด้วย 1) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินการดูแล 
และบ ารุงรักษาดิน โรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะ
ในการท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาด และสถานที่จ าหน่าย และ 3) สมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ด้านการคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ 
ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร  

2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา   
                      2.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา    
                      2.2.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร ประกอบด้วย  
                             1) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแล
บ ารุงรักษาดิน โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช  
                             2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย การ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาดและสถานที่จ าหน่าย  
                             3) สมรรถนะข้าราชการสว่นท้องถิ่นในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
การคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพแก่ราษฎร แสดงในแผนภาพที่ 1   
 
                
 
 
 
 
  
              
 
 
 
แผนภาพที่ 1. กรอบแนวคิดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

2. กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร แสดงในแผนภาพที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย  
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาด และ 
สถานที่จ าหนา่ย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
 สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซ่ือสัตย์เที่ยงตรง 
(integrity) การเป็นกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร 

สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน 
การดูแลและบ ารุงรักษาดิน โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชพีแก่ราษฎร   

ตัวแปรต้น 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

ตัวแปรตาม 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หมายถึง กรอบการด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน 
ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิด การเรียนรู้ทางจิตวิทยาท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ โดยการดึงเอาประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์น้ัน  ๆออกมาเพื่อเป็นความรู้ใหม่ 2) การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เป็น
กระบวนการเรียนรู้ การให้ความหมายใหม่ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในการแก้ไขปัญหาต่าง และ
3) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นร่วมกันแก้ปัญหา ด าเนินการ
รวมท้ังน าทักษะ และประสบการณ์มาวิเคราะห์ปัญหาในการท างานร่วมกัน แล้ว
วางแผนในการแก้ปัญหา และมีการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี     
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น 
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังน้ี 
          2.1 การประยกุต์ใช้แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
        2.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
        2.3 ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขั้นที่ 3 สรุปและประเมินผล 

         สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร 
  1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องดิน การดูแลและ
บ ารุงรักษาดิน โรคพืชและวิธีการก าจัดโรค
พืช เพื่อส่ง เสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร    
2. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาด
และสถานท่ีจ าหน่าย เพื่อส่ง เสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
   3. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
การถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีพึง
ประสงค์ด้านการคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ 
ความซ่ือสัตย์เท่ียงตรง (integrity) การเป็น
กัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร         
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น                       
                 ในการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพแก่ราษฎร        
 

ประเภทของการวิจัย 
          การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method designs) 
ซึ่งเป็นการผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการวิจัยครอบคลุมและ
ชัดเจน โดยใช้แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ Exploratory sequential design (Creswell, 2013) 
 

วิธีการวิจัย และการด าเนินการ  
                การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร” ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ คือ  
                ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแกร่าษฎร และการหาคุณภาพของแบบวัด 
                  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา และการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา 
                ระยะที่ 3 การประเมินผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  
                 การด าเนินการวิจัยตามระยะต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้  
                ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎรและการหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะตามขั้นตอน  
                 ขั้นตอนการหาคุณภาพแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร  มีดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร เพ่ือน ามาก าหนดนิยามปฏิบัติการ  

2. ผู้วิจัยสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเนื้อหา ประกอบด้วยข้อค าถาม 77 ข้อ
ค าถาม สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการของสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะการ
ถ่ายทอดด้านความรู้ ประกอบด้วย (1) ความรู้ ความเข้าใจเรื่องดิน ประเภท และคุณลักษณะของดิน (2) การดูแล 
และบ ารุงรักษาดิน และ (3) โรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้านทักษะ 
ประกอบด้วย (1) ทักษะการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ าชีวภาพ (2) การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ (3) 
การบริหารการตลาด และสถานที่จ าหน่าย และ 3) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย (1) การคิดเชิงบวก  (2) การมีจิตมุ่งบริการ (3) ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และ (4) การเป็นกัลยาณมิต 

3. ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง .67-1.00 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .210-.790 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .957  
              ระยะที่ 2  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา และการหาคุณภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ ทางจิตวิทยา ดังนี้ 
                 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยน าแนวคิดทฤษฎี เทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแลและบ ารุงรักษาดิน เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะ 
ด้านการถ่ายทอดทักษะการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหาร
การตลาดและสถานที่จ าหน่าย 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ 
ความซื่อสัตย์ และการเป็นกัลยาณมิตร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items objective 
congruence: IOC) ซ่ึงได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง .67-1.00   
              ระยะที่ 3  การประเมินผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ไปใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ผู้วิจัยใช้วธิีการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์กัน ดังนี้ 

1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  experimental  research) 
โดยใช้รูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design (Rausch, Maxwell & Kelly, 2003: 467-486) 
โดยวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผลและท าการวิเคราะห์คะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผล และเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎรภายในกลุ่มทดลอง ภายในกลุ่มควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
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               2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับสมาชิกกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็น
เทคนิคหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ลักษณะการสนทนา อภิปรายตอบโต้กันอย่างอิสระระหว่าง
สมาชิกกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่นหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
           ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้   
           1. ผู้วิจัยน าหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับการวิจัย 
           2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล  ความหมาย คุณลักษณะและวิธีการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น แล้วน าไปหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items objective 
congruence index: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 จากนั้นน าไปท าการทดลองการใช้ (try out) กับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .210 - .790 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .957  
          3. ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน แล้วน าผลการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC  ของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
อยู่ระหว่าง .67-1.00 
          4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  โดยมีการเก็บ
ข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 

ผลการวิจัย 
         1. การศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการสง่เสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรโดยรวม
และรายได้ โดยวิเคราะห์ค่าสถติิพ้ืนฐานประกอบด้วย ค่าสูงสดุ ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่

ราษฎรโดยรวมและรายด้าน (n=181) 
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิน่ Max Min x ̅ SD การแปลผล 

1. สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู ้      
   1.1 ความรู้เรื่องดิน  3.75 1.75 2.69 .45 ปานกลาง 
   1.2 การดูแลและบ ารุงรักษาดิน  3.75 1.50 2.92 .40 ปานกลาง 
   1.3 โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช   3.50 2.00 2.96 .26 ปานกลาง 
        สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู ้     2.86 .21 ปานกลาง 
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2. สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ       
   2.1 ในการท าปุ๋ย 3.00 1.67 2.40 .22 น้อย 
   2.2 การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 3.75 1.00 2.96 .42 ปานกลาง 
   2.3 การบริหารการตลาดและสถานท่ี 
        จัดจ าหน่าย 

3.63 1.00 2.65 .36 ปานกลาง 

        สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ   2.58 .19 ปานกลาง 
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
   ที่พึงประสงค ์

     

   3.1 การคิดเชิงบวก 3.60 2.80 3.03 .12 ปานกลาง 
   3.2 การมีจิตมุ่งบริการ 4.00 3.00 3.11 .29 ปานกลาง 
   3.3 ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง (integrity) 3.50 1.67 2.99 .34 ปานกลาง 
   3.4 การเป็นกัลยาณมิตร 4.20 1.00 2.99 .69 ปานกลาง 
        สรรถนะดา้นการถ่ายทอดความรู ้   3.00 .21 ปานกลาง 
                                   เฉลี่ยรวม      2.82 .13 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะโดยรวมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ราษฎรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การถ่ายทอดทักษะ และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 2.82, SD = .13) และสมรรถนะรายด้านซึ่งได้แก่ด้าน
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86,2.58 และ 3.00 ตามล าดับ 
           2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 1) ด้านการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแล บ ารุงรักษาดิน โรคพืช 
วิธีการก าจัดโรคพืช 2) ด้านถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหาร
การตลาด สถานที่จัดจ าหน่าย และ 3) ด้านการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ ได้แก่ การคิด
เชิงบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร โดยประยุกต์ 3 แนวคิด ได้แก่ 1. 
แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 2. การสะท้อนคิดสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และ 3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67–1.00  น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 36 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มีนาคม 2562 

3. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
    3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง  และของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ 

อาชีพแก่ราษฎร โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผลโดยใช้ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test (n=15) 
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**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร โดยรวม และรายด้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง กับหลังการติดตาม
ผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสมรรถนะการถ่ายทอดด้านความรู้
หลังการทดลองสูงกว่าหลังการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านของ
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลด้วย
สถิติดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่

ราษฎร โดยรวมและรายละเอียดของแต่ละด้านของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผล โดยใช้ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test (n=15) 

 
 
 

สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ แก่ราษฎร 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตามผล 
เปรียบเทียบชว่งเวลา Z p 

Med IQR Med IQR Med IQR 

1. สมรรถนะการถา่ยทอด 
   ด้านความรู ้
 

 
2.500 

 
.25 3.791 .46 3.541 .25 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.409**  .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.413**  .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-2.275* .023 

2. สมรรถนะการถา่ยทอด 
   ด้านทกัษะ 
 

2.416 .21 3.791 .08 3.458 .38 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.412** .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.413**  .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.074** .002 

3. สมรรถนะ คุณลักษณะส่วน
บุคคลที่พึงประสงค์ 
 

2.370 .19 3.592 .15 3.444 .19 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.409**  .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.417** .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.187** .001 

สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร
โดยรวม 

2.467 .21 3.745 .17 3.490 .81 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.408** .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.408** .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.237** .001 
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สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตาม
ผล เปรียบเทียบชว่งเวลา Z p 

Med IQR Med IQR Med IQR 

1. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านความรู ้

2.541 .29 2.583 .33 2.500 .33 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-.675 .500 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.074 .283 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.154 .249 

2. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านทกัษะ 
 

2.375 .21 2.416 .13 2.416 .21 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-1.108 .268 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.316 .752 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.810 .418 

 
3. สมรรถนะด้าน   
   คุณลักษณะ   
   สว่นบุคคลที่พึง 
   ประสงค์ 
 

2.370 .19 2.444 .11 2.407 .15 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-2.677**  .007 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-2.002*  .045 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.852 .064 

สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร  

2.441  .10 2.484 .17 2.459 .14 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-2.732** .006 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.312 .755 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.676 .094 

  
 
 

                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนสมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยรวมของกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลกับก่อนการ
ทดลองและกับหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน   
               เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
แก่ราษฎร เป็นรายด้านของกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า  
                1) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านความรู้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกัน  

2) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านทักษะ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
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3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ หลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ ส่วนหลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกัน   

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ราษฎร ทั้งโดยรวม และรายด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพแก่ราษฎร ทั้งโดยรวม และรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-
test (n=30) 

สมรรถนะขา้ราชการสว่นท้องถิน่ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

กลุ่มตัวอย่าง 
ช่วงเวลา 
ในการวัด 

Med Mean Rank IQR Ζ p 

1. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านความรู ้
  

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.50 18.77 .25 

-0.271 .786 
กลุ่มควบคุม 2.54 12.23 .29 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.79 23.00 .46 

-4.670** .000 
กลุ่มควบคุม 2.58 8.00 .33 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.54 23.00 .25 

-4.673** .000 
กลุ่มควบคุม 2.50 8.00 .33 

2. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านทักษะ 
      

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.41 18.77 .21 

-.334 .739 
กลุ่มควบคุม 2.37 12.23 .21 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.79 23.00 .08 

-4.681** .000 
กลุ่มควบคุม 2.41 8.00 .13 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.45 
2.41 

23.00 
8.00 

.38 

.21 
-4.672** .000 

3. สมรรถนะคุณลกัษณะ 
   ส่วนบุคคลที่พึงประสงค ์
 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.37 11.00 .19 

-.481 .680 
กลุ่มควบคุม 2.37 10.00 .19 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.59 15.50 .15 
-4.681** .000 

2.44 5.50 .19 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.44 15.50 .19 

-4.678** .000 
กลุ่มควบคุม 2.40 5.50 .10 

สมรรถนะข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแกร่าษฎร

โดยรวม 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.46 18.73 .21 

-249 .803 
กลุ่มควบคุม 2.44 12.27 .11 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.74 23.00 .17 

-4.667** .000 
กลุ่มควบคุม 2.48 8.00 .17 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.49 23.00 .18 

-4.667** .000 
กลุ่มควบคุม 2.45 8.00 .14 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง พบว่า ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมี
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยรวม และรายด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการ
ติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมี สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) 
           เพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร
หลังการทดลอง โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการเรียนรู้ การน าไปประยุกต์ใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของราษฎร 
ความคิดในการพัฒนาต่อตนเองและต่อองค์กร การตระหนักรู้ การน ารูปแบบกิจกรรมที่มีรูปแบบ 
ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเผชิญกับปัญหาด้านการ
ส่งเสริมหรือการพัฒนา อีกท้ังรูปแบบมีเทคนิค ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้   และสามารถท าได้ในทุก
สถานการณ์ โดยไม่ต้องใช้เวลาท าการศึกษาหรือค้นหา หรือต้องรอผู้บังคับบัญชาสั่งการและการจัด
กิจกรรมด าเนินการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสุขที่ท าหน้าที่ ในการแก้ปัญหา
ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือวิกฤติหรือสถานการณ์ผันผวนเกี่ยวกับนอาชีพของตนได้ย่างมี
ภูมิคุ้มกัน โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation technique) เมื่อได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอและความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่า
จะสามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยถึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(data triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผุ้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและตอบ
ปัญหาการวิจัยโดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลพิจารณาแหล่งบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปหากเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุด โดยการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ในค าถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันจาก
แหล่งบุคคลหลาย ๆ คน เพ่ือเป็นการยืนยันในข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 

การอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นการด าเนินการจากชั้นเริ่มต้น ชั้นด าเนินการ 

และขั้นสรุปและประเมินผล โดยการน าแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb, 2005: 49-50) การสะท้อน
คิดเชิงวิพากษ์ (Mezirow, 1990: 1) และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Fedler and Brent, 1996) มาประยุกต์ใช้
ในการถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดทักษะ และการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ เพ่ือน าไป
พัฒนาและปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ราษฎร ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มควบคุม 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรหลังการทดลอง โดยใช้
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ควรน า
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปปรับใช้ โดยอาจจะปรับจ านวนครั้ง ระยะเวลา และกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับการให้บริการในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันซึ่งอาจเป็นประโยชน์จากการใช้วิธีการเดียวกันนี้ 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : องค์กรควรน าเนื้อหาและวิธีการตามรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
ควรบรรจุไว้ในแผนหรือโครงการหรือกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                การวิจัยในครั้งนี้มีการติดตามผลในระยะเวลา 1 เดือน การตรวจสอบการคงอยู่ของสมรรถนะ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรในระยะยาว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปได้มี
ระยะเวลาในการติตามผลที่นานขึ้นโดยประมาณ 3 เดือน และ 6 เดือน และท าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละ 4 
ครั้ง เพ่ือเน้นย้ าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรว่ามีความ
มั่นคงยั่งยืน 
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