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การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาท่ีส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาท่ีส่งผลต่อความ

ตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดสุิต 2) เปรียบเทียบความตระหนกัในวฒันธรรมไทยก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษา 3) 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษา และ 4) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างความตระหนักในวฒันธรรมไทยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา  กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการศูนย์บริการสารสนเทศ จํานวน 56 คน ตอนเรียน A1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2555 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย  แบบประเมินความตระหนกัในวฒันธรรม

ไทย และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคา่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test dependent และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ของเพียร์สนั ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ 

1)  การจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการไปทศันศึกษาสามารถเพ่ิมความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้  

2)  ความตระหนกัในวฒันธรรมไทยหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาสงูกว่าก่อนเรียนท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05  

3)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาสงูกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนกัในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ

คอ่นข้างสงู (r = 0.773) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคญั: ทศันศกึษา  ความตระหนกัในวฒันธรรมไทย  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

                                                 
1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

1 Faculty of  Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, 10300  
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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. 
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คาํนํา 

 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผู้ สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดยผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัวางแผนและเดินทางไปศกึษาเรียนรู้ ณ สถานท่ีอนัเป็นแหล่ง

ความรู้ในเร่ืองนัน้ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยมีการศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานท่ีนัน้ตาม

กระบวนการหรือวิธีการท่ีได้วางแผนไว้และมีการอภิปรายสรุปการเรียนรู้จากข้อมลูท่ีได้ศกึษามา การจดัการเรียน

การสอนดงักล่าวเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีเรียน ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง ได้ใช้แหล่ง

ชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทําให้เกิดความเข้าใจ และเกิดเจตคติท่ีดีทัง้สถานท่ีนัน้และต่อการเรียนรู้  

(ทิศนา  แขมมณี, 2551)  

 การพฒันาการศกึษาให้มีคณุภาพจําเป็นต้องมีการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยอาศยัการวิจยัและ

การพัฒนานวตักรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติโดยอาศัย

สถานการณ์จริงในสงัคม และวิถีวฒันธรรมของผู้ เรียน  

ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมไทยถือเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าส่งเสริมจิตสํานึกแห่งความเป็นไทย 

วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตซึ่งมีความเก่ียวข้องกับคนทุกคนตลอดเวลา เพราะการดํารงชีวิตของคนล้วนแต่มี

ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัวฒันธรรม คนจงึเป็นทัง้ผู้สร้างสรรค์ พฒันาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ทัง้นีเ้พ่ือให้วฒันธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามยุคสมยัท่ีเปลี่ยนไป เม่ือวฒันธรรมมี

ความเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลา และคนเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ ใช้วฒันธรรม ดงันัน้การจะดําเนินงาน

ทางด้านวฒันธรรมจงึจําเป็นต้องให้คนมีสว่นร่วมในการสืบสานวฒันธรรม ตระหนกัในวฒันธรรมไทย เห็นคณุค่า

และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากท่ีสุด ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนด้วยการไปทัศนศึกษาโดยอาศัย

เนือ้หาด้านศิลปวฒันธรรมไทยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและความตระหนกัในวฒันธรรมไทย จึงเป็นงานวิจยั

ท่ีตอบสนองให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ควบคูก่บัการสร้างนวตักรรมโดยผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงและ

ได้ตระหนกัรู้ในวฒันธรรมไทยให้มีความรู้ความเข้าใจลกึซึง้ในวฒันธรรมไทย เพ่ือผู้ เรียนสามารถพฒันาการเรียน

การสอนในรายวิชาท่ีเรียนและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมได้อีกทางหนึ่งอนัเป็นการเผยแพร่ สร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยสู่สงัคมรวมถึงการพฒันาวิชาการของนกัศกึษาให้เกิดกระบวนการเรียน

การสอนโดยสอดแทรกความตระหนกัในวฒันธรรมไทยในหลกัวิชาการวิชาชีพอย่างสอดคล้องและผลิตบณัฑิตท่ี

มีคณุภาพทัง้จิตใจและวิชาการออกสูส่งัคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาท่ีส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2) เปรียบเทียบความตระหนกัในวฒันธรรมไทยก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาของนกัศกึษา

หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาของนักศึกษา

หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

4) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

โดยวิธีการไปทศันศกึษาของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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วิธีการวิจัย 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

       ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่างคือ นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา การจดัการศนูย์บริการสารสนเทศ ตอนเรียน A1 จํานวน 56 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

โดยได้จากการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เพราะรายวิชาดงักลา่วมีเนือ้หาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การ

จดัการด้านสงัคม และศิลปวฒันธรรม 

 

แบบแผนวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ผู้ วิจยัดําเนินการกํากบัการเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษา และใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group 

Pretest-Posttest Design 

 

 

 

  X แทน  ทดลอง (Experiment) หรือจดักระทํา (Treatment 

  T1    แทน  วดัก่อนการทดลอง (Pretest) หรือวดัตอนเร่ิมต้นวิจยั 

   T2    แทน  วดัหลงัการทดลอง (Posttest) หรือวดัตอนสิน้สดุวิจยั 

  

2.  เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาแล้ว ผู้ เรียนจะทําแบบประเมินความตระหนกั

ในวฒันธรรมไทย และแบบทดสอบหลงัเรียนทนัที 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1.  แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทย  

  1.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ประกอบด้วยแบบตรวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั และแบบปลายเปิด (The opened form) รวมทัง้สิน้จํานวน 3 ตอน มี

รายละเอียดดงันี ้ตอนท่ี 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพ่ือสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ เรียน คือ เพศ 

และเกรดเฉลี่ย ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตระหนกัในวฒันธรรมไทย โดยแยกประเด็นคําถามเป็น 4 

ด้านคือ1)  ด้านความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรม มีข้อคําถาม 5 ข้อ  2) ด้านคณุค่าและความเคารพในวฒันธรรม 

มีข้อคําถาม 5 ข้อ  3) ด้านความสนใจท่ีจะศกึษาเรียนรู้และสืบสานวฒันธรรมไทย มีข้อคําถาม 5 ข้อ  และ 4) 

การสอนโดยวิธีการไป

ทศันศกึษา 

- ความตระหนกัในวฒันธรรมไทย 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

T1    X    T2 
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ด้านกิจกรรมเพ่ือความตระหนักในวฒันธรรมไทย มีข้อคําถาม 5 ข้อ ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ศิลปวฒันธรรมไทยและการจดัการเรียนการสอนลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (The opened form) 

  1.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยศกึษาข้อมลูให้ครอบคลมุประเด็นการ

วดัความตระหนกัในวฒันธรรมไทยตามแนวคิดของ สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2553) เพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดทําแบบประเมินความตระหนักในวฒันธรรมไทย แล้วสร้างแบบประเมินความตระหนักใน

วฒันธรรมไทย ตามกรอบในประเด็น ด้านความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม   ด้านคุณค่าและความเคารพใน

วฒันธรรม    ด้านความสนใจท่ีจะศกึษาเรียนรู้และสืบสานวฒันธรรมไทย และด้านกิจกรรมเพ่ือความตระหนกัใน

วฒันธรรมไทย แล้วนําเสนอผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content Validity) 

พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามและวตัถุประสงค์ หรือ IOC (Item Objective Congruence) แล้วทําการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  นําไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาซึง่มี

คุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเท่ียง 

(Reliability) จากค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากผลการทดลองใช้ 

ได้ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .886 ปรับปรุงแบบประเมิน แล้วนําไปใช้จริงโดยการนําไปเก็บ

ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบอตันยัจํานวน 8 ข้อ 

   2.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยศกึษาข้อมูลเบือ้งต้นจากการศึกษา

หลกัการ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั กําหนดและเขียนวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม สร้างตารางวิเคราะห์ข้อทดสอบ (Test Blueprint) แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านวดัผล

และประเมินผล ตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลมุเนือ้หาตามหลกัสตูร สร้างข้อสอบเป็นแบบอตันยั จํานวน 8 

ข้อ แล้วนําแบบทดสอบท่ีได้ เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบด้านความเท่ียงตรง 

(Validity) คือ ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content) และความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording) โดยประเมิน

ความสอดคล้องของข้อคําถามกบัจุดมุ่งหมาย หรือ IOC (Item Objective Congruence) ปรับปรุงแบบทดสอบ

ตามข้อเสนอแนะแล้วนําไปใช้จริงโดยการนําไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลี่ยเลขคณิต และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แล้วอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง 

  2. แบบประเมินความตระหนกัในวฒันธรรมไทยสว่นท่ีรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียนวิเคราะห์ข้อมลู

โดยหาคา่ความถ่ีและร้อยละ สว่นในตอนท่ี 2 แบบประเมินความตระหนกัในวฒันธรรมไทย มีเกณฑ์การให้

คะแนน 5 ระดบัดงันี ้

  5 หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

  4 หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

  3 หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 
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   1 หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับเกณฑ์การตดัสินผลการวิเคราะห์ข้อมลู พิจารณาจากคา่เฉลี่ยเลขคณิตตามช่วงระดบั

คะแนน (Class interval) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 

   คา่เฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

  สดุท้ายในตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะจดักลุม่และบรรยายเรียงตามลําดบัความถ่ี 

  3.  เปรียบเทียบความตระหนกัในวฒันธรรมไทยก่อนและหลงัเรียนด้วยวิธีการไปทศันศกึษา โดยใช้

สถิติ t-test dependent 

  4.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยวิธีการไปทศันศกึษา โดยใช้สถิติ t-

test dependent 

  5.  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

การเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษา โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

   0.81 ขึน้ไป  ความสมัพนัธ์สงู 

   0.61 – 0.80  ความสมัพนัธ์คอ่นข้างสงู 

   0.41 – 0.60  ความสมัพนัธ์ปานกลาง 

   0.21 – 0.40  ความสมัพนัธ์คอ่นข้างต่ํา 

   ต่ํากวา่ 0.21  ความสมัพนัธ์ต่ํา 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทัศนศึกษาสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ

ตระหนักในวัฒนธรรมไทยได้ โดยผู้ เรียนได้แบ่งกลุ่มไปทัศนศึกษาร่วมกัน ณ ศูนย์บริการสารสนเทศทาง

วฒันธรรมท่ีผู้ เรียนสนใจ ผู้ เรียนจะเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการทํางานและวิธีการแสวงหาความรู้ในเร่ืองใกล้ตวั

และได้รับโอกาสศึกษาในเร่ืองท่ีตนสนใจจึงทําให้การเรียนรู้ประสบความสําเร็จและได้ผลงานตามท่ีคาดหวัง 

สอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ (Group Investigation: GI) โดยชาแรน และชาแรน 

(Sharan and Sharan, 1990) ท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เรียนศกึษาความรู้เป็นกลุม่ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจเป็นหลกั วิธีการนีจ้ะ

ทําให้ผู้ เรียนได้รับความรู้โดยการร่วมมือกันวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ร่วมกัน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ 

เขมณฎัฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2552) ท่ีระบวุา่ องค์ประกอบท่ีสําคญัของการเรียนรู้ร่วมกนัจะต้องมีเนือ้หาท่ีผู้ เรียนสนใจ

ร่วมกนัและมีโอกาสเลือกตามความสนใจร่วมกนั 

2. เปรียบเทียบความตระหนกัในวฒันธรรมไทยก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาของผู้ เรียน

นําเสนอดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความตระหนกัในวฒันธรรมไทยก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการไปทัศนศกึษาของกลุ่ม

ตวัอย่าง 

รายการประเมิน ก่อนเรียน หลังเรียน p 

X  S.D. ระดับความ

คดิเหน็ 
X  S.D. ระดับความ

คดิเหน็ 

1.ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น

วฒันธรรม 

2.คุณค่าและความเคารพใน

วฒันธรรม 

3.ความสนใจท่ีจะศกึษาเรียนรู้

และสืบสานวฒันธรรมไทย 

4.กิจกรรมเพ่ือความตระหนัก

ในวฒันธรรม 

3.19 

 

3.36 

 

3.33 

 

3.35 

0.33 

 

0.30 

 

0.34 

 

0.30 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

4.10 

 

4.20 

 

4.19 

 

4.18 

0.50 

 

0.43 

 

0.52 

 

0.44 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

0.000* 

 

0.000* 

 

0.000* 

 

0.000* 

 

ภาพรวม 3.30 0.26 ปานกลาง 4.48 0.39 มาก 0.000* 

*p< 0.05 
 

ความตระหนกัในวฒันธรรมไทยหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศกึษาสงูกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 โดยภาพรวมความตระหนกัหลงัการเรียนอยู่ในระดบัมาก จึงกล่าวได้ว่าการไปทศันศกึษาศนูย์บริการ

สารสนเทศด้านศิลปวฒันธรรมท่ีผู้ เรียนได้ร่วมกันทํากิจกรรมจากการไปทัศนศึกษาร่วมกนัสามารถสร้างความ

ตระหนกัในวฒันธรรมไทยให้สงูขึน้ได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมมณี (2551) ท่ีระบุว่า การสอนโดย

ใช้การไปทศันศกึษาเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง มีการเช่ือมโยง

ระหวา่งการเรียนรู้ในห้องเรียนและความเป็นจริง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินและชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ของผู้ เรียน และช่วยสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเอือ้ให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึก

ทักษะต่างๆ จํานวนมาก เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการประสานงาน ทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการ

แสวงหาความรู้ นอกจากนัน้ยังส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความ

เสียสละ เป็นต้น 

3. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยวิธีการ

ไปทศันศกึษาของผู้ เรียนนําเสนอดงัภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน

0
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15

20

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

คะ
แน

น คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

 
 ภาพที่ 1  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ตวัอย่าง 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

การทดสอบ X  S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

3.90 

8.04 

1.08 

3.47 

10.545 55 0.000 

*p< .05 

 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนโดยใช้สถิติทดสอบคา่ที (t-test) ใช้ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 % ผลการทดสอบกลุม่ตวัอย่างพบวา่มีค่า Sig. น้อยกวา่ .05 (Sig. = 0.000) แสดงวา่ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ตวัอย่างก่อนและหลงัเรียนมีความแตกตา่งกนั โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียน ( X  = 8.04) สงูกวา่ก่อนเรียน ( X  = 3.90) แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้เม่ือเรียนด้วย

การไปทศันศกึษา จงึกลา่วได้วา่วิธีการเรียนดงักลา่วเป็นวิธีการท่ีสามารถบรูณาการร่วมกนัให้ผู้ เรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียนโดยใช้กิจกรรมและกระบวนการกลุม่ได้ทศันศกึษาร่วมกนัตามศกัยภาพของผู้ เรียนและ

เกิดการพฒันาตามความเหมาะสมของตนเอง 

 4. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ความตระหนักในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 ความตระหนักในวัฒนธรรมไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน r 

X  S.D. X  S.D. 

ภาพรวม 4.17 0.39 8.04 3.47 0.773 

*p< 0.05 

  ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบว่าภาพรวมความตระหนกัในวฒันธรรมไทย

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนั โดยตวัแปรทัง้สองสมัพนัธ์ตามกนัในทิศทางบวกในระดบัคอ่นข้าง
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สงู (r= 0.773) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 หรือกล่าวได้ว่าความตระหนกัในวฒันธรรมไทยและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนวิชา การจัดการ

ศูนย์บริการสารสนเทศ ของนักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สามารถ

เสริมสร้างได้ด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการไปทศันศกึษา ณ ศนูย์บริการสารสนเทศด้านวฒันธรรม  โดย

ความตระหนกัในวฒันธรรมไทยหลงัเรียนโดยวิธีการไปทศันศึกษาสงูกว่าก่อนเรียนและความตระหนกัหลงัการ

เรียนอยู่ในระดบัมาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนพฒันาขึน้ร้อยละ 20.7 ซึง่ความตระหนกัในวฒันธรรมไทย

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กนัค่อนข้างสงู จึงกล่าวได้ว่าการจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการไป

ทัศนศึกษาส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถนําไปประยุกต์ใช้

สําหรับเนือ้หาอ่ืนๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึง

ความตระหนกัหรือทกัษะตา่งๆ อาทิ ทกัษะการทํางานเป็นทีม  ทกัษะการคิด หรือความตระหนกัในด้านความเป็น

ไทย  ความตระหนักระหว่างวฒันธรรม เป็นต้น ขึน้อยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีจัด

ให้แก่ผู้ เรียน นอกจากนี ้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการไปทัศนศึกษาจะต้องอาศยักระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม

ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ดังนัน้จึงต้องเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนชีแ้จงสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกสถานท่ีท่ีตนสนใจ อนัจะส่งผลให้ผู้ เรียนเรียน

อย่างมีความสขุ และนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัอย่างเหมาะสม 
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