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Impact of Activity-Based Learning on Students’ GEN 241: Beauty of Life
Course (International Programe)
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน กิจกรรมที่ใชเปนฐานในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบดว ย การทําบานดิน การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และเรียนรูธรรมชาติ เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรูดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น และการนําความรู

ไปประยุกตใชเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหม ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีระดับการเรียนรูในดานความ
งาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.70) และมีระดับการนําความรูใน
ดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น ที่ไดรับไปประยุกตใชอยูในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.86)
โดยนักศึกษาสามารถนําการเรียนรูที่ไดรับไปประยุกตใชในดานการเรียน 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.
Keywords
Activity-based learning, Beauty of Life

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามบริบทและสภาพแวดลอมที่เปนจริงจาก
ประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตาง ๆ อยางสมดุล มุงเนนในเรื่องของความรู กระบวนการ
เรียนรูและการบูรณาการความรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยผสมผสานสาระความรูในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งความทาทายดานการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 อาจารยผูสอนตองมีความตื่นตัวและเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความ
พรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก ตลอดจนมีความพรอมดานตาง ๆ ดังที่ วิจารณ พานิช
(1) ได กลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาหลัก ทักษะดานการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะดานชีวิตและอาชีพในการดํารงชีวิตและการ
ทํางาน โดยอาจารยผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากเนน “สอน” หรือสั่งสอนไปทําหนาที่จุดประกายความสนใจ
ใฝรู (inspire) แกผูเรียน ตองเปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ผูเรียน
วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based Learning) เปนการจัดการเรียนรู
ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมเนนใหผูเรียนทองจํา แตใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการคนควาความรู
ดวยตนเอง โดยเนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําจริง เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ และการรวมมือกัน (2) โดย Muhammad Khan และคณะ
(2012) ไดใชวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมเปนฐานในวิชาฟสิกส ทําใหนักศึกษามีทักษะในการเรียน
ฟสิกสเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ศศิธร ลิจันทรพร (2014) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยกิจกรรมเปนฐาน
โดยใช แ อพพลิ เ คชั น เพื่ อ การศึ ก ษาบนอุ ป กรณ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก สื่อการ
สอนบนแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู การติดตอสื่อสาร อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ และการ
ประเมิน ผล และมีขั้นตอนในการศึ กษาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดแก การกระตุนและใหป ระสบการณ การให
ความรูและลงมือปฏิบัติ ผลสะทอนกลับ และการประเมินผล
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิ จัย ที่เกี่ย วของกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงเนนให
ผูเรี ยนมี ทักษะดานตาง ๆ สําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก โดยวิธีการเรียนรูดว ยการลงมือปฏิบัติจริงผา น
กิจกรรมที่ผูสอนเปนผูออกแบบขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
จริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งการเรียนการ
สอนในรายวิชาใหความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนนการรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย
รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย เนนปจจัย 4 ไดแก
อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซึ่งผลการศึกษาจะนําไปปรับใชเพื่อการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชา GEN 241 ความ
งดงามแหงชีวิต หลักสูตรนานาชาติ

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ประกอบดวย การทําบานดิน
การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และการเรียนรูธรรมชาติ โดยประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช ในดาน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น และดานความรูจากแหลงเรียนรู
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน

วิธีดําเนินการศึกษา

1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความงาม
ศิล ปะ และภูมิปญญาทองถิ่น และด า นความรูจากแหลงเรีย นรู และใชคําถามปลายเปด 2 ขอคําถาม ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ประเด็นความรูที่ไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติในครั้ง
นี้มีอะไรบาง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการเรียนรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางไรบาง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต มีขั้นตอนใน
การศึ กษา โดยแบ งนั ก ศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิช า ออกเป น 21 กลุม ๆ ละ 10 คน แต ล ะกลุมจะ
หมุนเวียนเขารวมกิจกรรมที่ใชเปนฐานทั้งหมด 3 ฐานกิจกรรม ประกอบดวย การทําบานดิน การมัดยอมผา
จากสีธรรมชาติ และการเรียนรูธรรมชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมครบทั้ง 3
ฐานกิจกรรมแลว นักศึกษาจะรวมกันสรุปและสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมผานการนําเสนอเปน
รายกลุม โดยใชแบบประเมินวัดระดับการเรียนรูและการนําไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป ของประชากรที่ใชในการศึกษานํามา
วิเ คราะห ด ว ยสถิ ติเ ชิ งพรรณนา โดยใช ค าความถี่ (Frequency) อั ตราสว นรอยละ (Percentage) และใช
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดาน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น และดานความรูจากแหลงเรียนรู

สรุปผลการศึกษา

1. ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหง
ชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน ซึ่งขอมูลทั่วไปประกอบดวย
เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ลักษณะขอมูลทั่วไป

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21-25 ป
3. สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส
4. ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 2
ชั้นปอื่น ๆ

จํานวน (n= 213)

รอยละ

144
69

67.6
32.4

59
154

27.7
72.3

26
73
66
48

12.2
34.3
31.0
22.5

185
28

86.9
13.1

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ซึ่ ง
ประกอบดวยเพศ อายุ สาขาวิชา และระดับชั้นป พบวา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 67.6 สวนประชากรที่เปนเพศหญิงมีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 32.4 โดย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 27.7 และมีอายุระหวาง
21-25 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 72.3 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 4 สาขาวิชา
คือ วิศวกรรมอัตโนมัติ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.2 วิศวกรรมโยธา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ
34.3 วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร จํ า นวน 66 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 31.0 และวิ ศ วกรรมไฟฟ า สื่ อ สารและ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กําลังศึกษาอยูชั้นปที่
2 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 86.9 และศึกษาอยูชั้นปอื่น ๆ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.1
2. ระดับการเรียนรูและการนําไปใช
การประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใช แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานความงาม ศิลปะ และ
ภูมิปญญาทองถิ่น และดานความรูจากแหลงเรียนรู ซึ่งการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความ
งาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ 1) นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับ

คุณคาและความงามในดานที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู 2) นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู และ 3) นักศึกษาสามารถ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ผลการประเมินดังแสดงใน
ตารางที่ 2
สวนการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความรูจากแหลงเรียนรู ประกอบดวย 3 หัวขอ
ดังนี้ 1) นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบ ททางดานสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจากแหลงเรีย นรู 2)
นักศึกษาสามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากแหลงเรียนรู และ 3) นักศึกษาสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น
รายละเอียด

n=213

ระดับการ
เรียนรู
มาก

n=213
3.94

S.D.
0.80

ระดับการ
นําไปใช
มาก

1. นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรู
เกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานที่
อยู อาศัย และเครื่ องนุ งห มจากแหล ง
เรียนรู
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
ศิ ล ปะ ประเพณี และวั ฒ นธรรมที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ที่ อ ยู อ า ศั ย แ ล ะ
เครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู
3. นักศึกษาสามารถเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและ
เครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู

4.17

S.D.
0.67

3.83

0.76

มาก

3.71

0.89

มาก

4.19

0.68

มาก

3.92

0.90

มาก

คาเฉลี่ยรวม

4.06

0.70

มาก

3.86

0.86

มาก

X

X

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความงาม ศิลปะ และภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมพบวานักศึกษามีระดับการเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.06; S.D. = 0.70) และมี
ระดับการนําไปใช ในระดับมากเชนกัน ( X = 3.86; S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาผลการประเมินระดับการเรียนรู
เปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจาก
แหลงเรียนรู ( X = 4.19; S.D. = 0.68) มีระดับการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถรับรูและ
เรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 4.17; S.D. =
0.67) และลําดับสุดทาย คือ นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับที่อยู
อาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.83; S.D. = 0.76) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินระดับการ
นําไปใชเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานที่อยูอาศัยและ
เครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.94; S.D. = 0.80) มีระดับการนําไปใชมากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษา
สามารถเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.92; S.D. =

0.90) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับที่อยู
อาศัยและเครื่องนุงหมจากแหลงเรียนรู ( X = 3.71; S.D. = 0.89)

ตารางที่ 3 ระดับการเรียนรูและการนําไปใช ดานความรูจากแหลงเรียนรู
รายละเอียด

n=213

ระดับการ
เรียนรู
มาก

n=213
3.98

S.D.
0.80

ระดับการ
นําไปใช
มาก

1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจใน
บริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตจากแหลงเรียนรู

3.98

S.D.
0.77

2. นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ค วามรู ม า
อธิ บ ายปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
แหลงเรียนรู

4.06

0.76

มาก

3.99

0.87

มาก

3. นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า ความรู ม า
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม

4.02

0.86

มาก

3.96

0.91

มาก

คาเฉลี่ยรวม

4.02

0.79

มาก

3.98

0.86

มาก

X

X

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรูและการนําไปใชดานความรูจากแหลงเรียนรู โดย
ภาพรวมนักศึกษามีระดับการเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.02; S.D. = 0.79) และมีระดับการนําไปใชในระดับ
มากเชนกัน ( X = 3.98; S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาผลการประเมินระดับการเรียนรูเปนรายขอ พบวา นักศึกษา
สามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากแหลงเรียนรู ( X = 4.06; S.D. = 0.76) มีระดับการเรียนรู
มากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ( X =
4.02; S.D. = 0.86) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตจากแหลงเรียนรู ( X = 3.98; S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาระดับการนําไปใชเปนรายขอ พบวา
นักศึกษาสามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากแหลงเรียนรู ( X = 3.99; S.D. = 0.87) มีระดับ
การนําไปใชมากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษามีความรู ความเขาใจในบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตจากแหลงเรียนรู ( X = 3.98; S.D. = 0.80) และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ( X = 3.96; S.D. = 0.91)
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดรับจากแหลงเรียนรู
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดรับจากแหลงเรียนรู โดยใชคําถามปลายเปด
จํานวน 2 คําถาม ซึ่งประกอบดวย 1) ประเด็นความรูที่ไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผา
จากสีธรรมชาติในครั้งนี้มีอะไรบาง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการเรียนรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตไดอยางไรบาง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

3.1) ประเด็นความรูที่ไดรับจากการเรียนรูการทําบานดินและการมัดยอมผาจากธรรมชาติ
จากคําถามดังกลาว ความรูที่นักศึกษาไดรับจากการทําบานดิน คือ ไดเรียนรูขั้นตอนการสรางบานดิน
ซึ่งเริ่ มตนจากการนําสวนผสม ดิน ทราย และแกลบ มาผสมกันดวยวิธีการย่ํา แลว นําไปอัดเปนบล็อกดิน
หลังจากนั้นนําบล็อกดินที่แหงไปกอเปนผนัง แลวฉาบผนังดวยดินที่ผานการย่ํา ในขั้นตอนสุดทายนักศึกษาได
เรียนรูการทําสีทาผนังบานดินจากสีดินธรรมชาติ ซึ่งมีสวนผสมของดินที่มีสี ทรายละเอียด แปงมัน และน้ํามัน
พื ช นั ก ศึ กษาทุ ก คนได ล งมื อปฏิ บั ติ จ ริ งในทุ ก ขั้ นตอน นอกจากการเรี ย นรู ขั้น ตอนการสร า งบา นดิ น แล ว
นักศึกษายังไดเรียนรูถึงประโยชนของบานดินที่มีความแข็งแรง ทนทาน และบานดินยังมีคุณสมบัติในการเปน
ฉนวน คื อ สามารถใช เ ป น ที่ อยู อาศั ย ในพื้ น ที่ที่มีภูมิอ ากาศรุน แรงทั้งหนาวจัดและร อนจัด ชว ยลดการใช
พลังงานและไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากกิจกรรมการทําบานดิน นักศึกษาไดเรียนรูวา
ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดของวัตถุดิบที่มีคุณคา และไมกอใหเกิดมลพิษตอโลกของเรา และเรียนรูเรื่องการ
ดํารงชีวิตอยูดวยความพอเพียง จากการสรางบานดินสําหรับอยูอาศัยเอง นอกจากนี้ในการทํากิจกรรมดังกลาว
นักศึกษายังไดเรียนรูทักษะที่จําเปนในการทํางาน เชน การทํางานเปนทีม การวางแผน การเสียสละ และการ
แบงงานกันทํา เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย และเกิดมิตรภาพและความสัมพันธอันดีขึ้นระหวางนักศึกษา
ตางภาควิชาในระหวางการทํากิจกรรมอีกดวย
นอกจากนี้นักศึกษาไดเรียนรูการสรางผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยการยอมสีผาดวยสีจาก
ธรรมชาติ ซึ่งไดจากเปลือกไม รากไม แกนไม ใบไม ผลและเมล็ด การนําวัสดุที่หาไดโดยทั่วไป เชน ไมไผ ไม
หนีบผา หนังยางวง แบบพิมพรูปแบบตาง ๆ ที่ทําขึ้นจากไม เปนตน มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดลวดลายบนผืน
ผา ไดเรียนรูศิลปะ ความคิดสรางสรรคของคนพื้นบานในการพับผารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดลวดลายของผาที่
ตางกัน และไดเรียนรูเกี่ยวกับสารกระตุนในการยอมสีธรรมชาติที่ทําใหเกิดระดับสีตางกันเมื่อใชสารกระตุนตาง
ชนิดกัน ซึ่งสารกระตุนหรือตัวชวยที่ทําใหติดสีที่ไดจากธรรมชาติ เชน ปูนขาวและปูนแดงที่ใชกินกับหมาก
โคลนที่อยูในแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้นักศึกษายังไดเรียนรูวาการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ คือ
การสรางสรรคผลงานจากธรรมชาติ โดยปราศจากการใชสารเคมี ภายหลังจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการมัด
ยอมผาดวยสีธรรมชาติดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาไดฝกความคิดสรางสรรคในการออกแบบลวดลายบนผืนผา
การวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และอดทนรอคอยผลงานของตนเอง
ความรู ที่นั กศึ ก ษาได รั บ นอกเหนื อจากการไดเรี ย นรู การสรา งบานดิน และการมั ดยอ มผา จากสี
ธรรมชาติแลว นักศึกษายังไดเรียนรูชนิดพืช ไดสัมผัสถึงธรรมชาติอยางใกลชิด เรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติ
การนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายโดยไม
ตองพึ่งพาเทคโนโลยี เรียนรูวิถีชีวิตแบบพอเพียงในยุคอุตสาหกรรม การทําจิตใจใหสงบ การใชชีวิตอยางชา ๆ
รูจักสังเกตและรับฟงเสียงจากธรรมชาติที่อยูรอบตัวมากขึ้น การใชธรรมชาติบําบัดความเครียด ความอดทนใน
การทํากิจกรรมที่ไมเคยทํามากอน การพึ่งพาตนเอง เชน การลางจานชามเองภายหลังการรับประทานอาหาร
เรียบรอยแลว และยังไดปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตทําใหมองโลกกวางขึ้น และลําดับสุดทายนักศึกษายังได
เรียนรูการทํางานดวยการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเห็นถึงกระบวนการในการทํางานจริง ไดเรียนรูและลงมือทํา
อะไรใหม ๆ การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห คิดทบทวนในการทํางาน
3.2) การประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการเรียนรูผานกิจกรรมมาใชในชีวิต
ประเด็นที่นักศึกษาไดจากการเรียนรูแลวนํามาประยุกตใชในชีวิต มีดังนี้ การเรียนรูที่ไดจากการสราง
บานดินสามารถนําไปตอยอดสรางสรรคในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู และประยุกตใชในการเรียน เชน การผสม
ปูน กอกอนดิน และการฉาบ เปนตน นําความรูที่ไดรับไปประยุกตสําหรับสรางอาคารบานเรือนเพื่อลดความ

รอนภายในบาน สรางบานพักตากอากาศ โดยการสรางบานใกลชิดธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความผอนคลาย และ
รมรื่น สรางบานสําหรับสัตวเลี้ยง การเลือกใชวัสดุในการกอสราง นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชเมื่อออกคายอาสา
นอกจากนี้ยังนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรตอใหบุคคลอื่นที่สนใจ
สําหรับการนําความรูที่ไดรับจากการมัดยอมผาดวยสีธรรมชาติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันนั้น
นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพโดยการผลิตผามัดยอมขาย การทําเสื้อผามัดยอมใสเอง
โดยนําเสื้อผาเกาไปทําผามัดยอมแลวนํากลับมาใชใหมได ลดคาใชจายสําหรับการซื้อเสื้อผา นําผามัดยอมที่
ออกแบบมอบเปนของขวัญใหกับบุคคลใกลชิด จัดเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเครือญาติเพื่อใหเกิด
การใชเวลาวางอยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังนําความรูที่ไดรับไปใชในดานการวางแผนการทํางานอยางถี่ถวน
และนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหกับบุคคลใกลชิดตอไป
นอกจากนี้ นั กศึ ก ษาสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ดรั บ จากการเข า ร ว มโครงการไปปรับ ใช ในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันไดดังนี้ ดานการทํางาน มีสติและสมาธิในการทํางาน ทํางานอยางรอบคอบมีระบบแบบแผน
การทํางานเปนทีม ความสามัคคีในการทํางาน รูจักอดทนกับความยากลําบาก และรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนเอง ดานการใชชีวิตในสังคม ใชชีวิตใหชาลง ผอนคลายไมเครียดซึ่งชวยทําใหสมองปลอดโปรงและสดชื่น ให
เวลากับตัวเองไดคิดทบทวนสิ่งที่ไดทําไป มองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น ใชชีวิตอยางเรียบงาย พอประมาณไม
วิ่งตามกระแสทุนนิยม มีสติและรอบคอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น และพึ่งพาตนเองได ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
บริโภคสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นของตนเองลดการนําเขาสินคา คํานึงถึงความจําเปนมากกวาความพอใจ นอกจากนี้
ยังตระหนักถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และรูจักการดูแลอนุรักษธรรมชาติใหคงอยู
ตอไป

อภิปรายผลการศึกษา

การจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ชวยกระตุนใหนักศึกษาไดรูจักคิดวิเคราะห
และเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําจริง ไดรวมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมภายหลังจาก
การเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 ฐานกิจกรรม ไดแก การทําบานดิน การมัดยอมผาจากสีธรรมชาติ และการเรียนรู
ธรรมชาติ โดย Azuka B.F. (2013) ไดศึกษาวิธีการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูผานกิจกรรมขึ้น ซึ่งประกอบดวย
การลงมือปฏิบัติ การใชชุดหรือกิจกรรมการสอน การเรียนรูกลุมยอย และการอภิปรายในชั้นเรียน ซึ่งเปน
รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาการเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใชกิจกรรมเปน
ฐาน พบวานักศึกษามีระดับการเรียนรูและระดับการนําไปใชดานความงาม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น และ
ดานความรูจากแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก ทํานองเดียวกันกับผลการศีกษาของ Shri K. M. และ Badri Y.
(2013) ที่ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบวา กลุมทดลองซึ่งไดเรียนรูผานกิจกรรมเปนฐาน มีคะแนนคาเฉลี่ยดานความรู ความเขาใจ และ
การประยุกตใชสูงกวากลุมควบคุมซึ่งไดเรียนรูจากการฟงบรรยาย ทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Iqbal
S. และ Tayyaba R. (2014) ที่ไดศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา คะแนนคาเฉลี่ยดานความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การพัฒนาทักษะ
ของกลุมทดลองซึ่งใชวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐาน สูงกวากลุมควบคุมซึ่งใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย
นอกจากนี้ Borode B. R. (2014) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนดวยการบรรยายและการสอนผานกิจกรรมที่มีตอ
ทัศนคติของนักเรียนในการเขียนเรียงความรายวิชาภาษาฝรั่งเศษ จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่ได
เรีย นการเขี ยนเรียงความรายวิช าฝรั่งเศษผานกิจ กรรมมีทัศนคติที่ดีตอการเขียนเรีย งความรายวิช าภาษา

ฝรั่งเศษสูงกวากอนการเรียนการเขียนเรียงความรายวิชาฝรั่งเศษผานกิจกรรม การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใช
กิ จ กรรมเป น ฐานช ว ยกระตุ น ความรู ความเข า ใจ และผู เ รี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ใ น
ชีวิตประจําวันแลว Eimear F. et al. (2013) ไดศึกษาวิธีการสอนและการเรียนรูดวยกิจกรรมแลวประเมิน
ความยึดมั่นผูกพันของผูเรียนและการเรียนรู พบวาการเรียนรูผานกิจกรรมชวยสงเสริมการมีสวนรวมและทําให
การเรียนรูและการสอนสนุกมากขึ้น และการเรียนรูผานกิจกรรมทําใหเขาใจงายและสามารถนําไปประยุกตใช
ได รัชนีกร ทัพชัย (2552) ได ศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชกิจ กรรมเปนฐาน กรณีศึกษาการ
แกปญหาความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบการทํากิจกรรมแบบ
ออนไลนโดยใชกิจกรรมเปนฐานชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และนักเรียน
มีความสนใจและกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กิจกรรมที่ ใชเป นฐานในการสอนควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ นักศึกษาในแตล ะ
สาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําการเรียนรูที่ไดรับไปประยุกตใชในวิชาชีพของตนเองได
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยละเอียด สะทอน
ผลการเรียนรู และอภิปรายผลการเรียนรูรวมกันมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้ งตอไป ควรศึกษาผลการเรียนรูดานคุณคาและความงามของอาหาร โดยการศึกษา
รูปแบบกิจกรรมที่ใชเปนฐานที่มีความเหมาะสมกับกลุมของผูเรียน
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