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การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่ส่งผลต่ อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
The Use of Field Trip Study Methods Effect on Thai Culture Awareness and Learning
Achievement for Students in the Program of Information Technology,
Suan Dusit Rajabhat University
ฐิติยา เนตรวงษ์ 1
Titiya Netwong

บทคัดย่ อ
งานวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) จัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่ส่งผลต่อความ
ตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 2) เปรี ยบเทียบความตระหนักในวัฒนธรรมไทยก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา 3)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา และ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาได้ แ ก่ นัก ศึก ษาหลัก สูต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา การจัดการศูนย์ บริ การสารสนเทศ จํานวน 56 คน ตอนเรี ยน A1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรม
ไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ คํานวณหาค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test dependent และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
1) การจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาสามารถเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ แก่นกั ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้
2) ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
4) ความสัมพันธ์ ระหว่างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง (r = 0.773) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: ทัศนศึกษา ความตระหนักในวัฒนธรรมไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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Abstract
This research aims were 1) teaching by field trip effective to Thai culture awareness and
learning achievement for students in the Program of Information Technology, Suan Dusit Rajabhat
University 2) to compare students’ on Thai culture awareness before and after undertaking teaching by
field trip 3) to compare students’ on learning achievement before and after undertaking teaching by
field trip and 4) to analysis correlation between Thai culture awareness and learning achievement after
undertaking teaching by field trip. The research sample consisted of 56 students section A1 who
registered in the Information Center Management of Information Technology Program in 2012 academic
year. The employed research instruments were the questionnaire to assess opinions toward the Thai
culture awareness and learning achievement test for students in the Program of Information
Technology, Suan Dusit Rajabhat University. Research data were statistically analyzed using the
percentage (%), mean ( X ), the standard deviation (S.D), t-test dependent and Pearson’s Product
Moment correlation coefficient. The results of research were follows:
1) the using of field trip study methods were increase Thai culture awareness and learning
achievement for students in the Program of Information Technology, Suan Dusit Rajabhat University
2) post-test scores for Thai culture awareness were significantly higher than pre-test scores at
.05 significant level
3) post-test scores for learning achievement were significantly higher than pre-test scores at
.05 significant level
4) the correlation between Thai culture awareness and learning achievement were rather high
level (r = 0.773) at .05 significant level.
Key words: field trip, Thai culture awareness, learning achievement
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คํานํา
วิธีสอนโดยใช้ การไปทัศนศึกษาเป็ นกระบวนการที่ ผ้ ูสอนใช้ ใ นการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยผู้สอนและผู้เรี ยนร่ วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรี ยนรู้ ณ สถานที่อนั เป็ นแหล่ง
ความรู้ ในเรื่ อ งนัน้ นอกเหนื อ จากการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นปกติ โดยมี ก ารศึก ษาสิ่ ง ต่ า งๆ ในสถานที่ นัน้ ตาม
กระบวนการหรื อวิธีการที่ได้ วางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุ ปการเรี ยนรู้ จากข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษามา การจัดการเรี ยน
การสอนดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงในเรื่ องที่เรี ยน ได้ เรี ยนรู้ สภาพความเป็ นจริ ง ได้ ใช้ แหล่ง
ชุมชนให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนรู้ ทําให้ เกิดความเข้ าใจ และเกิดเจตคติที่ดีทงั ้ สถานที่นนั ้ และต่อการเรี ยนรู้
(ทิศนา แขมมณี, 2551)
การพัฒนาการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพจําเป็ นต้ องมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยอาศัยการวิจยั และ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติโดยอาศัย
สถานการณ์จริ งในสังคม และวิถีวฒ
ั นธรรมของผู้เรี ยน
ข้ อมูลทางด้ านวัฒ นธรรมไทยถื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ อันทรงคุณค่าส่ง เสริ มจิ ต สํานึกแห่งความเป็ นไทย
วัฒ นธรรมเป็ นวิ ถี ชี วิ ต ซึ่ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ คนทุ ก คนตลอดเวลา เพราะการดํ า รงชี วิ ต ของคนล้ ว นแต่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม คนจึงเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างสรรค์ พัฒนาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทังทางตรง
้
และทางอ้ อม ทังนี
้ เ้ พื่อให้ วฒ
ั นธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เมื่อวัฒนธรรมมี
ความเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลา และคนเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ใช้ วฒ
ั นธรรม ดังนันการจะดํ
้
าเนินงาน
ทางด้ านวัฒนธรรมจึงจําเป็ นต้ องให้ คนมีสว่ นร่ วมในการสืบสานวัฒนธรรม ตระหนักในวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า
และมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานให้ มากที่ สุด ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยการไปทัศนศึกษาโดยอาศัย
เนื ้อหาด้ านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและความตระหนักในวัฒนธรรมไทย จึงเป็ นงานวิจยั
ที่ตอบสนองให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาศักยภาพการเรี ยนรู้ ควบคูก่ บั การสร้ างนวัตกรรมโดยผู้เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งและ
ได้ ตระหนักรู้ ในวัฒนธรรมไทยให้ มีความรู้ ความเข้ าใจลึกซึ ้งในวัฒนธรรมไทย เพื่อผู้เรี ยนสามารถพัฒนาการเรี ยน
การสอนในรายวิชาที่เรี ยนและแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ อีกทางหนึ่งอันเป็ นการเผยแพร่ สร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สงั คมรวมถึงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาให้ เกิดกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยสอดแทรกความตระหนักในวัฒนธรรมไทยในหลักวิชาการวิชาชีพอย่างสอดคล้ องและผลิตบัณฑิตที่
มีคณ
ุ ภาพทังจิ
้ ตใจและวิชาการออกสูส่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1) จัดการเรี ยนการสอนโดยวิ ธีการไปทัศนศึก ษาที่ ส่งผลต่อความตระหนัก ในวัฒ นธรรมไทยและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) เปรี ยบเทียบความตระหนักในวัฒนธรรมไทยก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลัง เรี ยนโดยวิธี การไปทัศนศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
โดยวิธีการไปทัศนศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การสอนโดยวิธีการไป
ทัศนศึกษา

ตัวแปรตาม
- ความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชา การจัดการศูนย์บริ การสารสนเทศ ตอนเรี ยน A1 จํานวน 56 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
โดยได้ จากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เพราะรายวิชาดังกล่าวมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การ
จัดการด้ านสังคม และศิลปวัฒนธรรม
แบบแผนวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจยั ดําเนินการกํากับการเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา และใช้ แบบแผนการวิจยั แบบ One Group
Pretest-Posttest Design
T1 X T2
X แทน ทดลอง (Experiment) หรื อจัดกระทํา (Treatment
แทน วัดก่อนการทดลอง (Pretest) หรื อวัดตอนเริ่ มต้ นวิจยั
T1
T2
แทน วัดหลังการทดลอง (Posttest) หรื อวัดตอนสิ ้นสุดวิจยั
2. เมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาแล้ ว ผู้เรี ยนจะทําแบบประเมินความตระหนัก
ในวัฒนธรรมไทย และแบบทดสอบหลังเรี ยนทันที
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
1.1 ลักษณะของเครื่ องมือ ประกอบด้ วยแบบตรวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด (The opened form) รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 3 ตอน มี
รายละเอียดดังนี ้ ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้เรี ยน คือ เพศ
และเกรดเฉลี่ย ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตระหนักในวัฒนธรรมไทย โดยแยกประเด็นคําถามเป็ น 4
ด้ านคือ1) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรม มีข้อคําถาม 5 ข้ อ 2) ด้ านคุณค่าและความเคารพในวัฒนธรรม
มีข้อคําถาม 5 ข้ อ 3) ด้ านความสนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู้ และสืบสานวัฒนธรรมไทย มีข้อคําถาม 5 ข้ อ และ 4)
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ด้ านกิจกรรมเพื่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย มีข้อคําถาม 5 ข้ อ ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดการเรี ยนการสอนลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด (The opened form)
1.2 การสร้ างและการหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ โดยศึกษาข้ อมูลให้ ครอบคลุมประเด็นการ
วัดความตระหนักในวัฒนธรรมไทยตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553) เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดทําแบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทย แล้ วสร้ างแบบประเมินความตระหนักใน
วัฒนธรรมไทย ตามกรอบในประเด็น ด้ านความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรม ด้ านคุณค่าและความเคารพใน
วัฒนธรรม ด้ านความสนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู้ และสืบสานวัฒนธรรมไทย และด้ านกิจกรรมเพื่อความตระหนักใน
วัฒนธรรมไทย แล้ วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (Content Validity)
พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถามและวัตถุประสงค์ หรื อ IOC (Item Objective Congruence) แล้ วทําการ
ปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง เหมาะสมตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาซึง่ มี
คุณลักษณะใกล้ เคียงกับ กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 30 คน เพื่ อหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยหาค่าความเที่ ย ง
(Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากผลการทดลองใช้
ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .886 ปรั บปรุ งแบบประเมิน แล้ วนําไปใช้ จริ งโดยการนําไปเก็บ
ข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.1 ลักษณะของเครื่ องมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบอัตนัยจํานวน 8 ข้ อ
2.2 การสร้ างและการหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ โดยศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นจากการศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือวิจยั กําหนดและเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม สร้ างตารางวิเคราะห์ข้อทดสอบ (Test Blueprint) แล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านวัดผล
และประเมินผล ตรวจสอบและพิจารณาให้ ครอบคลุมเนื ้อหาตามหลักสูตร สร้ างข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย จํานวน 8
ข้ อ แล้ วนําแบบทดสอบที่ได้ เสนอให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบด้ านความเที่ยงตรง
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content) และความเหมาะสมในด้ านภาษา (Wording) โดยประเมิน
ความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับจุดมุ่งหมาย หรื อ IOC (Item Objective Congruence) ปรับปรุ งแบบทดสอบ
ตามข้ อเสนอแนะแล้ วนําไปใช้ จริ งโดยการนําไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้ วอภิปรายผลในรู ปความเรี ยงประกอบตาราง
2. แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทยส่วนที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เรี ยนวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่และร้ อยละ ส่วนในตอนที่ 2 แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทย มีเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับดังนี ้
5
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย
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1
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
สําหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามช่วงระดับ
คะแนน (Class interval) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
สุดท้ ายในตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะจัดกลุม่ และบรรยายเรี ยงตามลําดับความถี่
3. เปรี ยบเทียบความตระหนักในวัฒนธรรมไทยก่อนและหลังเรี ยนด้ วยวิธีการไปทัศนศึกษา โดยใช้
สถิติ t-test dependent
4. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยวิธีการไปทัศนศึกษา โดยใช้ สถิติ ttest dependent
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
การเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา โดยใช้ สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้
0.81 ขึ ้นไป
ความสัมพันธ์สงู
0.61 – 0.80
ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูง
0.41 – 0.60
ความสัมพันธ์ปานกลาง
0.21 – 0.40
ความสัมพันธ์คอ่ นข้ างตํ่า
ตํ่ากว่า 0.21
ความสัมพันธ์ตํ่า

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ การทัศนศึกษาสามารถเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความ
ตระหนัก ในวัฒ นธรรมไทยได้ โดยผู้เ รี ย นได้ แ บ่ ง กลุ่ม ไปทัศ นศึก ษาร่ วมกัน ณ ศูน ย์ บ ริ ก ารสารสนเทศทาง
วัฒนธรรมที่ผ้ เู รี ยนสนใจ ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทํางานและวิธีการแสวงหาความรู้ ในเรื่ องใกล้ ตวั
และได้ รับโอกาสศึกษาในเรื่ องที่ตนสนใจจึงทํ าให้ การเรี ยนรู้ ประสบความสําเร็ จและได้ ผลงานตามที่ คาดหวัง
สอดคล้ องกับแนวคิดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ (Group Investigation: GI) โดยชาแรน และชาแรน
(Sharan and Sharan, 1990) ที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาความรู้ เป็ นกลุม่ ในเรื่ องที่ตนเองสนใจเป็ นหลัก วิธีการนี ้จะ
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับความรู้ โดยการร่ วมมือกันวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ร่วมกัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ
เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ที่ระบุวา่ องค์ประกอบที่สําคัญของการเรี ยนรู้ ร่วมกันจะต้ องมีเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนสนใจ
ร่ วมกันและมีโอกาสเลือกตามความสนใจร่ วมกัน
2. เปรี ยบเทียบความตระหนักในวัฒนธรรมไทยก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาของผู้เรี ยน
นําเสนอดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความตระหนักในวัฒนธรรมไทยก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง
รายการประเมิน
ก่ อนเรี ยน
หลังเรี ยน
p
S.D. ระดับความ
S.D. ระดับความ
X
X
คิดเห็น
คิดเห็น
1.ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น 3.19 0.33
ปานกลาง
4.10 0.50
มาก
0.000*
วัฒนธรรม
2.คุณ ค่ าและความเคารพใน 3.36 0.30
ปานกลาง
4.20 0.43
มาก
0.000*
วัฒนธรรม
3.ความสนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู้ 3.33 0.34
ปานกลาง
4.19 0.52
มาก
0.000*
และสืบสานวัฒนธรรมไทย
4.กิจกรรมเพื่ อความตระหนัก 3.35 0.30
ปานกลาง
4.18 0.44
มาก
0.000*
ในวัฒนธรรม
ภาพรวม
3.30 0.26
ปานกลาง 4.48 0.39
มาก
0.000*
*p< 0.05
ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยภาพรวมความตระหนักหลังการเรี ยนอยู่ในระดับมาก จึงกล่าวได้ ว่าการไปทัศนศึกษาศูนย์บริ การ
สารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกันทํากิจกรรมจากการไปทัศนศึกษาร่ วมกันสามารถสร้ างความ
ตระหนักในวัฒนธรรมไทยให้ สงู ขึ ้นได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของทิศนา แขมมมณี (2551) ที่ระบุว่า การสอนโดย
ใช้ การไปทัศนศึกษาเป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประสบการณ์ ตรง ได้ เรี ยนรู้ สภาพความเป็ นจริ ง มีการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและความเป็ นจริ ง ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นและชุมชนให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน รวมถึงเอื ้อให้ ผ้ ูเรี ยนมีโอกาสได้ ฝึก
ทักษะต่างๆ จํ านวนมาก เช่น ทักษะการวางแผน ทัก ษะการประสานงาน ทักษะการทํ างานกลุ่ม ทักษะการ
แสวงหาความรู้ นอกจากนัน้ ยังส่งเสริ มการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรั บผิดชอบ ความสามัคคี ความ
เสียสละ เป็ นต้ น
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยวิธีการ
ไปทัศนศึกษาของผู้เรี ยนนําเสนอดังภาพที่ 1 และตารางที่ 2
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ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน
20

คะแนน

15

คะแนนก่อนเรียน

10

คะแนนหลังเรียน

5
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

นักศึกษา

ภาพที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

S.D.
1.08
3.47

X

3.90
8.04

t
10.545

df
55

Sig.
0.000

*p< .05
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้ สถิติทดสอบค่าที (t-test) ใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 % ผลการทดสอบกลุม่ ตัวอย่างพบว่ามีค่า Sig. น้ อยกว่า .05 (Sig. = 0.000) แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน ( X = 8.04) สูงกว่าก่อนเรี ยน ( X = 3.90) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้นเมื่อเรี ยนด้ วย
การไปทัศนศึกษา
จึงกล่าวได้ วา่ วิธีการเรี ยนดังกล่าวเป็ นวิธีการที่สามารถบูรณาการร่วมกันให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมและกระบวนการกลุม่ ได้ ทศั นศึกษาร่ วมกันตามศักยภาพของผู้เรี ยนและ
เกิดการพัฒนาตามความเหมาะสมของตนเอง
4. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ภาพรวม
*p< 0.05

ความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
S.D.
X
4.17
0.39

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
S.D.
X
8.04
3.47

r
0.773

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % พบว่าภาพรวมความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั โดยตัวแปรทังสองสั
้
มพันธ์ตามกันในทิศทางบวกในระดับค่อนข้ าง
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

สูง (r= 0.773) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรื อกล่าวได้ ว่าความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูง

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

การสร้ างความตระหนักในวัฒ นธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการเรี ยนวิชา การจัด การ
ศูนย์ บริ การสารสนเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สามารถ
เสริ มสร้ างได้ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริ การสารสนเทศด้ านวัฒนธรรม โดย
ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยนและความตระหนักหลังการ
เรี ยนอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนพัฒนาขึ ้นร้ อยละ 20.7 ซึง่ ความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ กนั ค่อนข้ างสูง จึงกล่าวได้ ว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไป
ทัศนศึกษาส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สามารถนํ าไปประยุกต์ ใ ช้
สําหรับเนื ้อหาอื่นๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึง
ความตระหนักหรื อทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะการทํางานเป็ นทีม ทักษะการคิด หรื อความตระหนักในด้ านความเป็ น
ไทย ความตระหนักระหว่างวัฒนธรรม เป็ นต้ น ขึน้ อยู่กับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมที่จัด
ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการไปทัศนศึกษาจะต้ องอาศัยกระบวนการทํ างานเป็ นกลุ่ม
ความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก ในกลุ่ม ดัง นัน้ จึง ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมของผู้ เ รี ย นชี แ้ จงสร้ างความเข้ าใจใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เลือกสถานที่ที่ตนสนใจ อันจะส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยน
อย่างมีความสุข และนําความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม
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