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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน กิจกรรมท่ีใชเปนฐานในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบดวย การทําบานดิน การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และเรียนรูธรรมชาติ เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษา คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรูดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน และการนําความรู



ไปประยุกตใชเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหม ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีระดับการเรียนรูในดานความ
งาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมาก  ( X = 4.06, S.D. = 0.70) และมีระดับการนําความรูใน

ดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีไดรับไปประยุกตใชอยูในระดับมาก  ( X = 3.86, S.D. = 0.86) 
โดยนักศึกษาสามารถนําการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในดานการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตในสังคม 
 

คําสําคัญ 
การเรียนรูผานกิจกรรม, ความงดงามแหงชีวิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the results of activity-based learning 

applied in class Gen 241: Beauty of Life Course (International Program). All 213 subjects were 
students who enrolled in the course on the first semester (2015). The activities consisted of 
three bases: (1) Doing a mud house, (2) Doing tie dye fabric from natural color, and (3) 
Learning the nature. Survey questionnaires were utilized to collect data about learning level 
on Beauty, Art, and Indigenous knowledge and application of knowledge for a daily life that 
related to shelter and clothing. The results showed high level for both parts. The learning 

level in part of beauty, art, and indigenous knowledge is high ( X = 4.06, S.D. = 0.70) and the 
level of application of knowledge in part of beauty, art, and indigenous knowledge is high 

( X = 3.86, S.D. = 0.86). It was concluded that students are able to apply learning results in 
their study, working and living. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามบริบทและสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงจาก

ประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตาง ๆ อยางสมดุล มุงเนนในเรื่องของความรู กระบวนการ
เรียนรูและการบูรณาการความรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยผสมผสานสาระความรูในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงความทาทายดานการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อาจารยผูสอนตองมีความตื่นตัวและเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก ตลอดจนมีความพรอมดานตาง ๆ ดังท่ี วิจารณ พานิช 
(1) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ สาระวิชาหลัก ทักษะดานการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะดานชีวิตและอาชีพในการดํารงชีวิตและการ
ทํางาน โดยอาจารยผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากเนน “สอน” หรือสั่งสอนไปทําหนาท่ีจุดประกายความสนใจ
ใฝรู (inspire) แกผูเรียน ตองเปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ผูเรียน 

 

 วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based Learning) เปนการจัดการเรียนรู
ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมเนนใหผูเรียนทองจํา แตใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการคนควาความรู
ดวยตนเอง โดยเนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและเรียนรูจากกิจกรรมท่ีไดทําจริง เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ และการรวมมือกัน (2)  โดย Muhammad Khan และคณะ 
(2012) ไดใชวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมเปนฐานในวิชาฟสิกส ทําใหนักศึกษามีทักษะในการเรียน
ฟสิกสเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ศศิธร ลิจันทรพร (2014) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยกิจกรรมเปนฐาน
โดยใชแอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี เพ่ือสงเสริมความมีวินัยของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก สื่อการ
สอนบนแอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู การติดตอสื่อสาร อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี และการ
ประเมินผล และมีข้ันตอนในการศึกษาท้ังหมด 4 ข้ันตอน ไดแก การกระตุนและใหประสบการณ การให
ความรูและลงมือปฏิบัติ ผลสะทอนกลับ และการประเมินผล 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมุงเนนให
ผูเรียนมีทักษะดานตาง ๆ สําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก โดยวิธีการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริงผาน
กิจกรรมท่ีผูสอนเปนผูออกแบบข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
จริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงการเรียนการ
สอนในรายวิชาใหความสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนนการรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย 
รับรูและเรียนรูเก่ียวกับคุณคาและความงามในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิตมนุษย เนนปจจัย 4 ไดแก 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซ่ึงผลการศึกษาจะนําไปปรับใชเพ่ือการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 



 
 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชา GEN 241 ความ
งดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ประกอบดวย การทําบานดิน 
การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และการเรียนรูธรรมชาติ โดยประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช ในดาน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน และดานความรูจากแหลงเรียนรู 
 

 2. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต 
หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน 
  

วิธีดําเนินการศึกษา 
1. ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต 
หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน 
 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความงาม 
ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน และดานความรูจากแหลงเรียนรู และใชคําถามปลายเปด 2 ขอคําถาม ซ่ึง
ประกอบดวย 1) ประเด็นความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติในครั้ง
นี้มีอะไรบาง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางไรบาง 
  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต มีข้ันตอนใน
การศึกษา โดยแบงนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ออกเปน 21 กลุม ๆ ละ  10 คน แตละกลุมจะ
หมุนเวียนเขารวมกิจกรรมท่ีใชเปนฐานท้ังหมด 3 ฐานกิจกรรม ประกอบดวย การทําบานดิน การมัดยอมผา
จากสีธรรมชาติ และการเรียนรูธรรมชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมครบท้ัง 3 
ฐานกิจกรรมแลว นักศึกษาจะรวมกันสรุปและสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมผานการนําเสนอเปน
รายกลุม โดยใชแบบประเมินวัดระดับการเรียนรูและการนําไป  
 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป ของประชากรท่ีใชในการศึกษานํามา
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถ่ี (Frequency) อัตราสวนรอยละ (Percentage) และใช
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดาน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน และดานความรูจากแหลงเรียนรู 
 
 

 



 
 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหง
ชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน ซ่ึงขอมูลท่ัวไปประกอบดวย 
เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 
 

ลักษณะขอมูลท่ัวไป จํานวน (n= 213) รอยละ 
1. เพศ   
    ชาย 144 67.6 
    หญิง 69 32.4 

2. อายุ   
    นอยกวา 20 ป 59 27.7 
    21-25 ป 154 72.3 
3. สาขาวิชา   
    วิศวกรรมอัตโนมัติ 26 12.2 
    วิศวกรรมโยธา 73 34.3 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร 66 31.0 
    วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 48 22.5 

4. ระดับช้ันป   
    ชั้นปท่ี 2 185 86.9 
    ชั้นปอ่ืน ๆ 28 13.1 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้  ซ่ึง
ประกอบดวยเพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 67.6 สวนประชากรท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 32.4 โดย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 27.7 และมีอายุระหวาง 
21-25 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 72.3 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 4 สาขาวิชา 
คือ วิศวกรรมอัตโนมัติ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.2 วิศวกรรมโยธา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
34.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร  จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 31.0 และวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้กําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 
2 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 86.9 และศึกษาอยูชั้นปอ่ืน ๆ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.1 
  

2. ระดับการเรียนรูและการนําไปใช  
การประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานความงาม ศิลปะ และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานความรูจากแหลงเรียนรู ซ่ึงการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความ
งาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ 1) นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรูเก่ียวกับ



 
 

 

คุณคาและความงามในดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู 2) นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ 
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู และ 3) นักศึกษาสามารถ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ผลการประเมินดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 
 

สวนการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความรูจากแหลงเรียนรู ประกอบดวย 3 หัวขอ 
ดังนี้ 1) นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจากแหลงเรียนรู 2) 
นักศึกษาสามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเรียนรู และ 3) นักศึกษาสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 3 
  
ตารางท่ี 2 ระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

รายละเอียด 
n=213 ระดับการ

เรียนรู 
n=213 ระดับการ

นําไปใช X  S.D. X  S.D. 
1. นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรู
เก่ียวกับคุณคาและความงามในดานที่
อยูอาศัยและเคร่ืองนุงหมจากแหลง
เรียนรู 

4.17 0.67 มาก 3.94 0.80 มาก 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเ ร่ือง
ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ที่ อ ยู อ า ศั ย แ ล ะ
เคร่ืองนุงหมจากแหลงเรียนรู 

3.83 0.76 มาก 3.71 0.89 มาก 

3. นักศึกษาสามารถเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เก่ียวของกับที่อยูอาศัยและ
เคร่ืองนุงหมจากแหลงเรียนรู 

4.19 0.68 มาก 3.92 0.90 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.06 0.70 มาก 3.86 0.86 มาก 

   
จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความงาม ศิลปะ และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน โดยภาพรวมพบวานักศึกษามีระดับการเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.06; S.D. = 0.70) และมี
ระดับการนําไปใช ในระดับมากเชนกัน ( X = 3.86; S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับการเรียนรู
เปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจาก

แหลงเรียนรู ( X = 4.19; S.D. = 0.68) มีระดับการเรียนรูมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถรับรูและ
เรียนรูเก่ียวกับคุณคาและความงามในดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 4.17; S.D. = 

0.67) และลําดับสุดทาย คือ นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับท่ีอยู
อาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.83; S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับการ
นําไปใชเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรูเก่ียวกับคุณคาและความงามในดานท่ีอยูอาศัยและ
เครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.94; S.D. = 0.80) มีระดับการนําไปใชมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษา

สามารถเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.92; S.D. = 



 
 

 

0.90) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับท่ีอยู

อาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.71; S.D. = 0.89) 
 

ตารางท่ี 3 ระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดานความรูจากแหลงเรียนรู 
 

รายละเอียด 
n=213 ระดับการ

เรียนรู 
n=213 ระดับการ

นําไปใช X  S.D. X  S.D. 
1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจใน
บริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตจากแหลงเรียนรู 

3.98 0.77 มาก 3.98 0.80 มาก 

2. นักศึกษาสามารถใชความรูมา
อธิบายปรากฏการณที่ เ กิดข้ึนจาก
แหลงเรียนรู 

4.06 0.76 มาก 3.99 0.87 มาก 

3. นักศึกษาสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 

4.02 0.86 มาก 3.96 0.91 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 0.79 มาก 3.98 0.86 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความรูจากแหลงเรียนรู โดย

ภาพรวมนักศึกษามีระดับการเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.02; S.D. = 0.79) และมีระดับการนําไปใชในระดับ
มากเชนกัน ( X = 3.98; S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับการเรียนรูเปนรายขอ พบวา นักศึกษา

สามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเรียนรู ( X = 4.06; S.D. = 0.76) มีระดับการเรียนรู
มากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ( X = 

4.02; S.D. = 0.86)  และลําดับสุดทายคือ นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ 

และวิถีชีวิตจากแหลงเรียนรู ( X = 3.98; S.D. = 0.77) และเม่ือพิจารณาระดับการนําไปใชเปนรายขอ พบวา 
นักศึกษาสามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเรียนรู ( X = 3.99; S.D. = 0.87) มีระดับ
การนําไปใชมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตจากแหลงเรียนรู ( X = 3.98; S.D. = 0.80) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ( X = 3.96; S.D. = 0.91)  
 

3. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีไดรับจากแหลงเรียนรู 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีไดรับจากแหลงเรียนรู โดยใชคําถามปลายเปด

จํานวน 2 คําถาม ซ่ึงประกอบดวย 1) ประเด็นความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผา
จากสีธรรมชาติในครั้งนี้มีอะไรบาง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตไดอยางไรบาง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

 
 



 
 

 

 3.1) ประเด็นความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผาจากธรรมชาติ 
 จากคําถามดังกลาว ความรูท่ีนักศึกษาไดรับจากการทําบานดิน คือ ไดเรียนรูข้ันตอนการสรางบานดิน 
ซ่ึงเริ่มตนจากการนําสวนผสม ดิน ทราย และแกลบ มาผสมกันดวยวิธีการย่ํา แลวนําไปอัดเปนบล็อกดิน 
หลังจากนั้นนําบล็อกดินท่ีแหงไปกอเปนผนัง แลวฉาบผนังดวยดินท่ีผานการย่ํา ในข้ันตอนสุดทายนักศึกษาได
เรียนรูการทําสีทาผนังบานดินจากสีดินธรรมชาติ ซ่ึงมีสวนผสมของดินท่ีมีสี ทรายละเอียด แปงมัน และน้ํามัน
พืช นักศึกษาทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน นอกจากการเรียนรู ข้ันตอนการสรางบานดินแลว 
นักศึกษายังไดเรียนรูถึงประโยชนของบานดินท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และบานดินยังมีคุณสมบัติในการเปน
ฉนวน คือ สามารถใชเปนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิอากาศรุนแรงท้ังหนาวจัดและรอนจัด ชวยลดการใช
พลังงานและไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากกิจกรรมการทําบานดิน นักศึกษาไดเรียนรูวา
ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดของวัตถุดิบท่ีมีคุณคา และไมกอใหเกิดมลพิษตอโลกของเรา และเรียนรูเรื่องการ
ดํารงชีวิตอยูดวยความพอเพียง จากการสรางบานดินสําหรับอยูอาศัยเอง นอกจากนี้ในการทํากิจกรรมดังกลาว
นักศึกษายังไดเรียนรูทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน เชน การทํางานเปนทีม การวางแผน การเสียสละ และการ
แบงงานกันทํา เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย และเกิดมิตรภาพและความสัมพันธอันดีข้ึนระหวางนักศึกษา
ตางภาควิชาในระหวางการทํากิจกรรมอีกดวย 
  

 นอกจากนี้นักศึกษาไดเรียนรูการสรางผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยการยอมสีผาดวยสีจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงไดจากเปลือกไม รากไม แกนไม ใบไม ผลและเมล็ด การนําวัสดุท่ีหาไดโดยท่ัวไป เชน ไมไผ ไม
หนีบผา หนังยางวง แบบพิมพรูปแบบตาง ๆ ท่ีทําข้ึนจากไม เปนตน มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดลวดลายบนผืน
ผา ไดเรียนรูศิลปะ ความคิดสรางสรรคของคนพ้ืนบานในการพับผารูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเกิดลวดลายของผาท่ี
ตางกัน และไดเรียนรูเก่ียวกับสารกระตุนในการยอมสีธรรมชาติท่ีทําใหเกิดระดับสีตางกันเม่ือใชสารกระตุนตาง
ชนิดกัน ซ่ึงสารกระตุนหรือตัวชวยท่ีทําใหติดสีท่ีไดจากธรรมชาติ เชน ปูนขาวและปูนแดงท่ีใชกินกับหมาก 
โคลนท่ีอยูในแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้นักศึกษายังไดเรียนรูวาการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ คือ 
การสรางสรรคผลงานจากธรรมชาติ โดยปราศจากการใชสารเคมี ภายหลังจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการมัด
ยอมผาดวยสีธรรมชาติดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาไดฝกความคิดสรางสรรคในการออกแบบลวดลายบนผืนผา 
การวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน และอดทนรอคอยผลงานของตนเอง 
 

 ความรูท่ีนักศึกษาไดรับนอกเหนือจากการไดเรียนรู การสรางบานดิน และการมัดยอมผาจากสี
ธรรมชาติแลว นักศึกษายังไดเรียนรูชนิดพืช ไดสัมผัสถึงธรรมชาติอยางใกลชิด เรียนรูท่ีจะอยูรวมกับธรรมชาติ 
การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายโดยไม
ตองพ่ึงพาเทคโนโลยี เรียนรูวิถีชีวิตแบบพอเพียงในยุคอุตสาหกรรม การทําจิตใจใหสงบ การใชชีวิตอยางชา ๆ 
รูจักสังเกตและรับฟงเสียงจากธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวมากข้ึน การใชธรรมชาติบําบัดความเครียด ความอดทนใน
การทํากิจกรรมท่ีไมเคยทํามากอน การพ่ึงพาตนเอง เชน การลางจานชามเองภายหลังการรับประทานอาหาร
เรียบรอยแลว และยังไดปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตทําใหมองโลกกวางข้ึน และลําดับสุดทายนักศึกษายังได
เรียนรูการทํางานดวยการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเห็นถึงกระบวนการในการทํางานจริง ไดเรียนรูและลงมือทํา
อะไรใหม ๆ การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห คิดทบทวนในการทํางาน 
 

 3.2) การประยุกตใชความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูผานกิจกรรมมาใชในชีวิต 
 ประเด็นท่ีนักศึกษาไดจากการเรียนรูแลวนํามาประยุกตใชในชีวิต มีดังนี้ การเรียนรูท่ีไดจากการสราง
บานดินสามารถนําไปตอยอดสรางสรรคในสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู และประยุกตใชในการเรียน เชน การผสม
ปูน กอกอนดิน และการฉาบ เปนตน นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตสําหรับสรางอาคารบานเรือนเพ่ือลดความ



 
 

 

รอนภายในบาน สรางบานพักตากอากาศ โดยการสรางบานใกลชิดธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความผอนคลาย และ
รมรื่น สรางบานสําหรับสัตวเลี้ยง การเลือกใชวัสดุในการกอสราง นําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชเม่ือออกคายอาสา 
นอกจากนี้ยังนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอใหบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ 
 

 สําหรับการนําความรูท่ีไดรับจากการมัดยอมผาดวยสีธรรมชาติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันนั้น 
นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพโดยการผลิตผามัดยอมขาย การทําเสื้อผามัดยอมใสเอง 
โดยนําเสื้อผาเกาไปทําผามัดยอมแลวนํากลับมาใชใหมได ลดคาใชจายสําหรับการซ้ือเสื้อผา นําผามัดยอมท่ี
ออกแบบมอบเปนของขวัญใหกับบุคคลใกลชิด จัดเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเครือญาติเพ่ือใหเกิด
การใชเวลาวางอยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังนําความรูท่ีไดรับไปใชในดานการวางแผนการทํางานอยางถ่ีถวน 
และนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรใหกับบุคคลใกลชิดตอไป 
 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนําความรู ท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไปปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดดังนี้ ดานการทํางาน มีสติและสมาธิในการทํางาน ทํางานอยางรอบคอบมีระบบแบบแผน 
การทํางานเปนทีม ความสามัคคีในการทํางาน รูจักอดทนกับความยากลําบาก และรับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนเอง ดานการใชชีวิตในสังคม ใชชีวิตใหชาลง ผอนคลายไมเครียดซ่ึงชวยทําใหสมองปลอดโปรงและสดชื่น ให
เวลากับตัวเองไดคิดทบทวนสิ่งท่ีไดทําไป มองสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวมากข้ึน ใชชีวิตอยางเรียบงาย พอประมาณไม
วิ่งตามกระแสทุนนิยม มีสติและรอบคอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และพ่ึงพาตนเองได ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี 
บริโภคสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเองลดการนําเขาสินคา คํานึงถึงความจําเปนมากกวาความพอใจ นอกจากนี้
ยังตระหนักถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และรูจักการดูแลอนุรักษธรรมชาติใหคงอยู
ตอไป  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
การจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ชวยกระตุนใหนักศึกษาไดรูจักคิดวิเคราะห

และเรียนรูจากกิจกรรมท่ีไดทําจริง ไดรวมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมภายหลังจาก
การเขารวมกิจกรรมท้ัง 3 ฐานกิจกรรม ไดแก  การทําบานดิน การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และการเรียนรู
ธรรมชาติ โดย Azuka B.F. (2013) ไดศึกษาวิธีการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูผานกิจกรรมข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 
การลงมือปฏิบัติ  การใชชุดหรือกิจกรรมการสอน การเรียนรูกลุมยอย และการอภิปรายในชั้นเรียน ซ่ึงเปน
รูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาการเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใชกิจกรรมเปน
ฐาน พบวานักศึกษามีระดับการเรียนรูและระดับการนําไปใชดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ดานความรูจากแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก ทํานองเดียวกันกับผลการศีกษาของ Shri K. M. และ Badri Y. 
(2013) ท่ีไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบวา กลุมทดลองซ่ึงไดเรียนรูผานกิจกรรมเปนฐาน มีคะแนนคาเฉลี่ยดานความรู ความเขาใจ และ
การประยุกตใชสูงกวากลุมควบคุมซ่ึงไดเรียนรูจากการฟงบรรยาย ทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Iqbal 
S. และ Tayyaba R. (2014) ท่ีไดศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา คะแนนคาเฉลี่ยดานความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การพัฒนาทักษะ
ของกลุมทดลองซ่ึงใชวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐาน สูงกวากลุมควบคุมซ่ึงใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย 
นอกจากนี้ Borode B. R. (2014) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนดวยการบรรยายและการสอนผานกิจกรรมท่ีมีตอ
ทัศนคติของนักเรียนในการเขียนเรียงความรายวิชาภาษาฝรั่งเศษ จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมท่ีได
เรียนการเขียนเรียงความรายวิชาฝรั่งเศษผานกิจกรรมมีทัศนคติท่ีดีตอการเขียนเรียงความรายวิชาภาษา



 
 

 

ฝรั่งเศษสูงกวากอนการเรียนการเขียนเรียงความรายวิชาฝรั่งเศษผานกิจกรรม การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใช
กิจกรรมเปนฐานชวยกระตุนความรู  ความเขาใจ และผู เรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวันแลว Eimear F. et al. (2013) ไดศึกษาวิธีการสอนและการเรียนรูดวยกิจกรรมแลวประเมิน
ความยึดม่ันผูกพันของผูเรียนและการเรียนรู พบวาการเรียนรูผานกิจกรรมชวยสงเสริมการมีสวนรวมและทําให
การเรียนรูและการสอนสนุกมากข้ึน และการเรียนรูผานกิจกรรมทําใหเขาใจงายและสามารถนําไปประยุกตใช
ได รัชนีกร ทัพชัย (2552) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน กรณีศึกษาการ
แกปญหาความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบการทํากิจกรรมแบบ
ออนไลนโดยใชกิจกรรมเปนฐานชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระดับชวงชั้นท่ี 2 และนักเรียน
มีความสนใจและกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี  

  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. กิจกรรมท่ีใชเปนฐานในการสอนควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละ
สาขาวิชา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในวิชาชีพของตนเองได 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยละเอียด สะทอน
ผลการเรียนรู และอภิปรายผลการเรียนรูรวมกันมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลการเรียนรูดานคุณคาและความงามของอาหาร โดยการศึกษา
รูปแบบกิจกรรมท่ีใชเปนฐานท่ีมีความเหมาะสมกับกลุมของผูเรียน 
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