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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 213 
คน กิจกรรมที่ใช้เป็นฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย การทําบ้านดิน การมัดย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ และเรียนรู้ธรรมชาติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู้ด้าน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและ
เคร่ืองนุ่งห่ม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับการเรียนรู้ในด้านความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก  (X = 4.06, S.D. = 0.70) และมีระดับการนําความรู้ในด้านความงาม ศิลปะ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก  (X = 3.86, S.D. = 0.86) โดยนักศึกษา
สามารถนําการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน การทํางาน และการใช้ชีวิตในสังคม 
คําสําคัญ: การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม, ความงดงามแห่งชีวิต 
 
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 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึง
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้สอนต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก ตลอดจน
มีความพร้อมด้านต่างๆ ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ดังนี้ สาระวิชาหลัก ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดํารงชีวิตและการทํางาน โดยอาจารย์ผู้สอนต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปทําหน้าท่ีจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่
ผู้เรียน ต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ผู้เรียน 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจํา แต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาท
ในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทําจริง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่วมมือกัน โดย 
Muhammad Khan et al. (2012) ได้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเป็นฐานในวิชา
ฟิสิกส์ ทําให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนฟิสิกส์เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีศศิธร ลิจันทร์พร (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้แอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ เพ่ือส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สื่อการสอนบนแอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี และการประเมินผล และมีขั้นตอนใน
การศึกษาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกระตุ้นและให้ประสบการณ์ การให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ 
ผลสะท้อนกลับ และการประเมินผล 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ สําหรับออกไปดํารงชีวิตในโลก โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมท่ีผู้สอนเป็นผู้ออกแบบขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ 
ซ่ึงการเรียนการสอนในรายวิชาให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความ
งามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นการรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการ
แสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตมนุษย์ เน้นปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงผล
การศึกษาจะนําไปปรับใช้เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชา GEN 
241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย การทํา
บ้านดิน การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และการเรียนรู้ธรรมชาติ โดยประเมินระดับการเรียนรู้และการ
นําไปใช้ ในด้านความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาGEN 241 ความงดงาม
แห่งชีวิตหลักสูตรนานาชาติภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2558 จํานวน213 คน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความงดงาม
แห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ด้าน
ความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และใช้คําถามปลายเปิด 2 
ข้อคําถาม ซ่ึงประกอบด้วย 1) ประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้การทําบ้านดินและการมัดย้อมผ้า
จากสีธรรมชาติในครั้งน้ีมีอะไรบ้าง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต มี
ขั้นตอนในการศึกษา โดยแบ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ออกเป็น 21 กลุ่มๆ ละ 10 คน แต่ละ
กลุ่มจะหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้เป็นฐานทั้งหมด 3 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย การทําบ้านดิน 
การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และการเรียนรู้ธรรมชาติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 ฐานกิจกรรมแล้ว นักศึกษาจะร่วมกันสรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทํา
กิจกรรมผ่านการนําเสนอเป็นรายกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู้และการนําไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับช้ันปีของประชากรที่ใช้ในการศึกษานํามา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และ
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)สําหรับการประเมินระดับการเรียนรู้และการ
นําไปใช้ ด้านความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
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 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN 241 ความ
งดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 213 คน ซ่ึงข้อมูล
ทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา และระดับช้ันปี ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

ลักษณะข้อมูลท่ัวไป จํานวน (n= 213) ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 144 67.6 
    หญิง 69 32.4 

2. อายุ   
    น้อยกว่า 20 ปี 59 27.7 
    21-25 ปี 154 72.3 
3. สาขาวิชา   
    วิศวกรรมอัตโนมัติ 26 12.2 
    วิศวกรรมโยธา 73 34.3 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 31.0 
    วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 48 22.5 

4. ระดับช้ันปี   
    ช้ันปีที่ 2 185 86.9 
    ช้ันปีอ่ืน ๆ 28 13.1 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ซ่ึง
ประกอบด้วยเพศ อายุ สาขาวิชา และระดับช้ันปี พบว่า ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 ส่วนประชากรท่ีเป็นเพศหญิงมีจํานวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.4 โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 และมีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอัตโนมัติ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.2 วิศวกรรมโยธา จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0 และวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
และประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้กําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 
และศึกษาอยู่ช้ันปีอ่ืนๆ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 
 
 ระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้  

การประเมินระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความงาม 
ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงการประเมินระดับการเรียนรู้และ
การนําไปใช้ด้านความงาม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1) นักศึกษา
สามารถรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจากแหล่ง
เรียนรู้ 2) นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและ
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เคร่ืองนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ และ 3) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่
อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 

ส่วนการประเมินระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
3 หัวข้อ ดังน้ี 1) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจาก
แหล่งเรียนรู้ 2) นักศึกษาสามารถใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ และ  
3) นักศึกษาสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2ระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ ด้านความงาม ศิลปะ และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

รายละเอยีด 
n=213 ระดับการ

เรียนรู้ 
n=213 ระดับการ

นําไปใช ้X S.D. X S.D. 
1. นักศึกษาสามารถรับรูแ้ละ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความ
งามในด้านท่ีอยู่อาศัยและ
เครื่องนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู ้

4.17 0.67 มาก 3.94 0.80 มาก 

2. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เรื่องศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีอยู่
อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจาก
แหล่งเรียนรู ้

3.83 0.76 มาก 3.71 0.89 มาก 

3. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับท่ี
อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจาก
แหล่งเรียนรู ้

4.19 0.68 มาก 3.92 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.70 มาก 3.86 0.86 มาก 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ด้านความงาม ศิลปะ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีระดับการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.06; S.D. 
= 0.70)และมีระดับการนําไปใช้ ในระดับมากเช่นกัน (X = 3.86; S.D. = 0.86)เม่ือพิจารณาผลการ
ประเมินระดับการเรียนรู้เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับที่
อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ (X = 4.19; S.D. = 0.68) มีระดับการเรียนรู้มากที่สุด 
รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านท่ีอยู่อาศัยและ
เครื่องนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ (X = 4.17; S.D. = 0.67) และลําดับสุดท้าย คือ นักศึกษาสามารถ
อธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ 
(X = 3.83; S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับการนําไปใช้เป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษาสามารถรับรู้และเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าและความงามในด้านท่ีอยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มจาก
แหล่งเรียนรู้ (X = 3.94; S.D. = 0.80) มีระดับการนําไปใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและเคร่ืองนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ (X = 3.92; S.D. = 
0.90) และลําดับสุดท้ายคือ นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองนุ่งห่มจากแหล่งเรียนรู้ (X = 3.71; S.D. = 0.89) 
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ตารางท่ี 3ระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ ด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

รายละเอยีด 
n=213 ระดับการ

เรียนรู้ 
n=213 ระดับการ

นําไปใช ้X S.D. X S.D.
1. นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในบริบททางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจากแหล่ง
เรียนรู้ 

3.98 0.77 มาก 3.98 0.80 มาก 

2. นักศึกษาสามารถใช้ความรู้มา
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จากแหล่งเรียนรู้ 

4.06 0.76 มาก 3.99 0.87 มาก 

3. นักศึกษาสามารถนําความรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

4.02 0.86 มาก 3.96 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.79 มาก 3.98 0.86 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับการเรียนรู้และการนําไปใช้ด้านความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.02; S.D. = 0.79)และมีระดับ
การนําไปใช้ในระดับมากเช่นกัน (X = 3.98; S.D. = 0.86)เม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับการเรียนรู้
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสามารถใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจากแหล่งเรียนรู้ (X = 
4.06; S.D. = 0.76) มีระดับการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม (X = 4.02; S.D. = 0.86)และลําดับสุดท้ายคือ นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ (X = 3.98; S.D. = 0.77) 
และเมื่อพิจารณาระดับการนําไปใช้เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจากแหล่งเรียนรู้ (X = 3.99; S.D. = 0.87) มีระดับการนําไปใช้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตจากแหล่ง
เรียนรู้ (X = 3.98; S.D. = 0.80) และลําดับสุดท้ายคือ นักศึกษาสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม (X = 3.96; S.D. = 0.91) 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ 
นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้สอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ โดยใช้คําถาม

ปลายเปิดจํานวน 2คําถาม ซ่ึงประกอบด้วย 1) ประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้การทําบ้านดิน
และการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติในครั้งนี้มีอะไรบ้าง และ 2) นักศึกษาสามารถนําเอาประเด็นการ
เรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1) ประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้การทําบ้านดินและการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ 
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จากคําถามดังกล่าว ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการทําบ้านดิน คือ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการ
สร้างบ้านดิน ซ่ึงเริ่มต้นจากการนําส่วนผสม ดิน ทราย และแกลบ มาผสมกันด้วยวิธีการยํ่า แล้วนําไป
อัดเป็นบล็อกดิน หลังจากนั้นนําบล็อกดินที่แห้งไปก่อเป็นผนัง แล้วฉาบผนังด้วยดินที่ผ่านการยํ่า ใน
ขั้นตอนสุดท้ายนักศึกษาได้เรียนรู้การทําสีทาผนังบ้านดินจากสีดินธรรมชาติ ซ่ึงมีส่วนผสมของดินท่ีมีสี 
ทรายละเอียด แป้งมัน และนํ้ามันพืช นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน นอกจากการ
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างบ้านดินแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของบ้านดินที่มีความแข็งแรง 
ทนทาน และบ้านดินยังมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวน คือ สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มี
ภูมิอากาศรุนแรงท้ังหนาวจัดและร้อนจัด ช่วยลดการใช้พลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากกิจกรรมการทําบ้านดิน นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นแหล่งกําเนิดของ
วัตถุดิบที่มีคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกของเรา และเรียนรู้เร่ืองการดํารงชีวิตอยู่ด้วยความ
พอเพียง จากการสร้างบ้านดินสําหรับอยู่อาศัยเอง นอกจากน้ีในการทํากิจกรรมดังกล่าวนักศึกษายัง
ได้เรียนรู้ทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน เช่น การทํางานเป็นทีม การวางแผน การเสียสละ และการแบ่ง
งานกันทํา เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย และเกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่าง
นักศึกษาต่างภาควิชาในระหว่างการทํากิจกรรมอีกด้วย 

นอกจากน้ีนักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการย้อมสีผ้า
ด้วยสีจากธรรมชาติ ซ่ึงได้จากเปลือกไม้ รากไม้ แก่นไม้ ใบไม้ ผลและเมล็ด การนําวัสดุที่หาได้
โดยทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ ไม้หนีบผ้า หนังยางวง แบบพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ทําขึ้นจากไม้ เป็นต้น มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ได้เรียนรู้ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ของคนพื้นบ้านในการพับ
ผ้ารูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายของผ้าท่ีต่างกัน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารกระตุ้นในการย้อมสี
ธรรมชาติที่ทําให้เกิดระดับสีต่างกันเม่ือใช้สารกระตุ้นต่างชนิดกัน ซ่ึงสารกระตุ้นหรือตัวช่วยที่ทําให้ติด
สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปูนขาวและปูนแดงที่ใช้กินกับหมาก โคลนที่อยู่ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็นต้น 
นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้ว่าการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ คือ การสร้างสรรค์ผลงานจาก
ธรรมชาติ โดยปราศจากการใช้สารเคมี ภายหลังจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการมัดย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติด้วยตนเอง ทําให้นักศึกษาได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า การ
วางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน และอดทนรอคอยผลงานของตนเอง 

ความรู้ที่นักศึกษาได้รับนอกเหนือจากการได้เรียนรู้ การสร้างบ้านดิน และการมัดย้อมผ้า
จากสีธรรมชาติแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ชนิดพืช ได้สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ การนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้เรียนรู้วิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงในยุคอุตสาหกรรม การทํา
จิตใจให้สงบ การใช้ชีวิตอย่างช้าๆรู้จักสังเกตและรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมากขึ้น การใช้
ธรรมชาติบําบัดความเครียด ความอดทนในการทํากิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อน การพ่ึงพาตนเอง เช่น 
การล้างจานชามเองภายหลังการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว และยังได้ปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิต
ทําให้มองโลกกว้างข้ึน และลําดับสุดท้ายนักศึกษายังได้เรียนรู้การทํางานด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทํา
ให้เห็นถึงกระบวนการในการทํางานจริง ได้เรียนรู้และลงมือทําอะไรใหม่ๆ การทํางานเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์ คิดทบทวนในการทํางาน 

2) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมาใช้ในชีวิต 
ประเด็นที่นักศึกษาได้จากการเรียนรู้แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต มีดังนี้ การเรียนรู้ที่ได้

จากการสร้างบ้านดินสามารถนําไปต่อยอดสร้างสรรค์ในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ และประยุกต์ใช้ใน
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การเรียน เช่น การผสมปูน ก่อก้อนดิน และการฉาบ เป็นต้น นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สําหรับ
สร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อลดความร้อนภายในบ้าน สร้างบ้านพักตากอากาศ โดยการสร้างบ้านใกล้ชิด
ธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย และร่มรื่น สร้างบ้านสําหรับสัตว์เลี้ยง การเลือกใช้วัสดุในการ
ก่อสร้าง นําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้เม่ือออกค่ายอาสา นอกจากนี้ยังนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้
บุคคลอ่ืนที่สนใจ 

สําหรับการนําความรู้ที่ได้รับจากการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันน้ัน นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยการผลิตผ้ามัดย้อมขาย 
การทําเส้ือผ้ามัดย้อมใส่เอง โดยนําเสื้อผ้าเก่าไปทําผ้ามัดย้อมแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ลดค่าใช้จ่าย
สําหรับการซ้ือเสื้อผ้า นําผ้ามัดย้อมท่ีออกแบบมอบเป็นของขวัญให้กับบุคคลใกล้ชิด จัดเป็นกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติเพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ นอกจากน้ียังนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในด้านการวางแผนการทํางานอย่างถี่ถ้วน และนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับ
บุคคลใกล้ชิดต่อไป 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้ดังน้ี ด้านการทํางาน มีสติและสมาธิในการทํางาน ทํางานอย่างรอบคอบมี
ระบบแบบแผน การทํางานเป็นทีม ความสามัคคีในการทํางาน รู้จักอดทนกับความยากลําบาก และ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง ด้านการใช้ชีวิตในสังคม ใช้ชีวิตให้ช้าลง ผ่อนคลายไม่เครียดซ่ึงช่วยทํา
ให้สมองปลอดโปร่งและสดช่ืน ให้เวลากับตัวเองได้คิดทบทวนสิ่งที่ได้ทําไป มองส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว
มากข้ึน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอประมาณไม่ว่ิงตามกระแสทุนนิยม มีสติและรอบคอบ ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน และพ่ึงพาตนเองได้ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี บริโภคสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองลดการนําเข้า
สินค้า คํานึงถึงความจําเป็นมากกว่าความพอใจ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรู้จักการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทําจริง ได้ร่วมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
กลุ่มภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ การทําบ้านดินการมัดย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติและการเรียนรู้ธรรมชาติ โดย Azuka (2013) ได้ศึกษาวิธีการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย การลงมือปฏิบัติ  การใช้ชุดหรือกิจกรรมการสอน การเรียนรู้กลุ่มย่อย 
และการอภิปรายในช้ันเรียน ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีผู้วิจัยนํามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผลการศึกษา
การเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานพบว่านักศึกษามีระดับการเรียนรู้และระดับการ
นําไปใช้ด้านความงามศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Shri และ Badri (2013) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมเป็น
ฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองซ่ึงได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นฐาน มีคะแนนค่าเฉล่ียด้านความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมซ่ึงได้เรียนรู้จากการฟังบรรยาย ทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Iqbal และ Tayyaba 
(2014) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาพบว่า คะแนนค่าเฉล่ียด้านความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาทักษะ
ของกลุ่มทดลองซ่ึงใช้วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงใช้วิธีการสอนโดยการ
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บรรยายนอกจากน้ี Borode (2014) ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนด้วยการบรรยายและการสอนผ่าน
กิจกรรมท่ีมีต่อทัศนคติของนักเรียนในการเขียนเรียงความรายวิชาภาษาฝรั่งเศส จากผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้เรียนการเขียนเรียงความรายวิชาฝร่ังเศสผ่านกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เขียนเรียงความรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสูงกว่าก่อนการเรียนการเขียนเรียงความรายวิชาฝรั่งเศสผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจ และผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้ว Eimear et al. (2013)ได้ศึกษาวิธีการสอน
และการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแล้วประเมินความยึดม่ันผูกพันของผู้เรียนและการเรียนรู้พบว่าการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและทําให้การเรียนรู้และการสอนสนุกมากขึ้นและการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมทําให้เข้าใจง่ายและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้รัชนีกร ทัพชัย (2552) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กรณีศึกษาการแก้ปัญหาความก้าวร้าวของนักเรียน
ช่วงช้ันที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบการทํากิจกรรมแบบออนไลน์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 2 และนักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
 1. กิจกรรมที่ใช้เป็นฐานในการสอนควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่
ละสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองได้ 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยละเอียด 
สะท้อนผลการเรียนรู้ และอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านคุณค่าและความงามของอาหาร โดย
การศึกษารูปแบบกิจกรรมที่ใช้เป็นฐานท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียน 
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