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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 2) ศึกษาประสิ ทธิผลของกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ได้แ ก่ 2.1) ความรู ้ ความเข้าใจ 2.2) ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่าง
สร้างสรรค์ และ 2.3)ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา จานวน 28 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2563 เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ จานวน 30 ข้อ 3) แบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน เพื่อ ส่ งเสริ มความสามารถในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่า ง
สร้ างสรรค์ของนักศึกษาครู มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้ างความสนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์
(Experience learning) ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิกิจกรรม (Engage in activities) ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
2. ประสิ ทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน พบว่า
2.1 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี (21-25
คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46. 43
2.2 ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อ ย่างสร้ างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มาก มีคะแนนเฉลี่ ย
( =93.17)
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) โดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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Abstract
This study was aimed 1) to develop instructions using Activity-Based Learning (ABL), 2) to study the effectiveness of
the instructions using ABL, namely: 2.1) Pre-Service Teachers’ learning outcomes; 2.2) the Pre- Service Teachers’ creative
instruction ability and 2.3) the Pre- Service Teachers’ feedback on ABL instructions. The samples consisted of 28 undergraduate
students in Art Education Program, Faculty of Education, Silpakorn University, studying in Semester 1, Academic year 2020,
selected by purposive sampling. The instruments used in this research included: 1) ABL instructions; 2) a 30- item comprehensive
test; 3) assessment on creative instruction design ability and 4) questionnaire of the students’ feedback towards the instructions.
The statistics was conducted with mean, percent and standard deviation.
The findings revealed that:
1. The ABL instructions for promoting creative instruction design ability Pre-Service Teachers of Faculty of Education, Silpakorn
University, consisted of 6 steps, called DEECEE, namely: Step1 Draw attention (D); Step 2 Experience learning (E); Step 3 Engage in
activities (E); Step 4 Construct new knowledge (C); Step 5 Exchange knowledge (E); and Step 6 Evaluate outcomes (E).

2. The effectiveness of the instructions using ABL as follows:
2.1 After providing the instructions, 13 students gained the score at a good level (21-25 points), with 46.43 percent.
2.2 The creative instruction design ability, in overall, was at a very good level, with ( = 93.17).
2.3 The students’ feedback towards ABL instructions was at a high level ( = 4.27, S.D. = 0.68).
Keywords : Creative Learning Management, Activity-Based Learning (ABL), Pre- Service Teachers

บทนา
สมรรถนะของครู ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์การประเมินอย่างหลากหลาย (2) สามารถใช้เทคนิค
การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (3) สามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึ กษา (4)
สามารถใช้เทคนิ คและยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนคิ ด (5) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย (6) มีจรรยาบรรณวิชาชี พครู (7) สามารถจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ (8) มีความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้ อหาวิชา (9) สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศทางการเรี ยนรู ้ (10) สามารถวางแผนการสอนและดาเนิ นการตามแผนได้
อย่างหลากหลาย (11) สามารถทางานร่ วมกับเพื่อนครู ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องกับการศึกษา และ (12) สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน[1]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นคณะที่ผลิตนักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพครู บุคคลที่กาลังจะเข้าสู่วชิ าชีพ
ครู จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนอบรมเพื่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจหลายสิ่ งหลายอย่างเกี่ ยวกับความเป็ นครู เช่น เนื้ อหาสาระที่
จะต้องนาไปสอนนักเรี ยน ระเบียบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็ นครู
การยึดถือปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ รวมทั้งต้องมีความรู ้ในมาตรฐานวิชาชี พครู ในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู ้ดา้ นหลักสู ตร เพราะหลักสู ตรเป็ นหัวใจหลักสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน นักศึ กษาครู จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสู ตรได้ การพัฒนานักศึ กษาครู ตอ้ งมุ่งเน้นความ
ครอบคลุมทุกด้าน หมายความว่า จะต้องพัฒนานักศึกษาครู ให้เกิดความรู ้ความชานาญทุก ๆ ด้าน เช่น มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ สามารถใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างดี รวมทั้งความรู ้เท่าทันกับสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ปั จจุบนั เป็ นต้น [2] โดยเฉพาะเรื่ องการกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบสื่ อการเรี ยนรู ้
การเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การออกแบบชิ้นงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
รายวิชา 462 202 LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละการ
จัดการชั้นเรี ยน ของหลักสู ตรศึกษาบัณฑิต คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร เป็ นรายวิชาที่ ให้นักศึกษาได้เรี ยนเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แ ละการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และสามารถนา
ประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรี ยนรู ้รายภาคและตลอดภาค เทคนิคและวิทยาการการจัดการเรี ยนรู ้ การใช้และการผลิตสื่ อและ
การพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน การประเมินผลการเรี ยนรู ้
และสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจาแนกระดับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการประเมิน โดยผูส้ อนจะเน้น
ให้นักศึ กษาให้ได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน โดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนที่ หลากหลายวิธี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ จึงจะเน้นให้นกั ศึกษาได้ความรู ้จากภาคทฤษฏีไปสู่ ภาคปฏิบตั ิเพื่อการเตรี ยมความ
พร้ อ มในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ใ นชั้น ปี ที่ 5 ต่ อ ไป การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นา มาจากแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนที่เผยแพร่ ในปลายศตวรรษที่ 20 ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู ้ที่
เน้นบทบาท และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน หรื อ “การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก” (Active Learning) ซึ่ งหมายถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
มุ่งเน้นส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และบทบาทในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน "ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน" หมายถึงเอากิจกรรม
เป็ นที่ต้ งั เพื่อที่จะฝึ กหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด [3] ลักษณะสาคัญของการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน คือ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความตื่นตัวและกระตือรื อร้นด้านการรู ้คิด กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้จากตัว
ผูเ้ รี ยนเองมากกว่าการฟังผูส้ อนในห้องเรี ยนและการท่องจา และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรี ยนอีกด้วย รวมทั้งได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู ้ใกล้เคียงกับการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่น
แต่ได้ผลดี กว่าในการพัฒนาทักษะ ด้านการคิดและการเขียนของผูเ้ รี ยน โดยมีลกั ษณะเป็ น กิ จกรรมเชิ งสารวจ เสาะหา ค้นคว้า
(Exploratory) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) และกิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) เช่น การอภิปรายในชั้นเรี ยน
(class discussion ) “คิ ด -จับ คู่ - แลกเปลี่ ย น” (think-pair-share) บทบาทสมมุ ติ (Role Play) การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ส ถานการณ์
(Situational Learning) หรื อเกมในชั้นเรี ยน (Game) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์การเรี ยนการ
สอนโดยใช้กิจรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้ างความสนใจ 2) ขั้นให้ประสบการณ์
3 ) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นสร้างความรู ้ใหม่ 5 ) ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ 6) ขั้นประเมินผล
จากความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) หากนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนก็จะสามารถพัฒนานักศึกษาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
สร้ างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจัยในฐานะอาจารย์ผูส้ อน ในสาขาวิชาหลักสู ตรและการนิ เทศ รั บผิดชอบในรายวิชา 462 202
(LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT) การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มี ความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่งเสริ มความสามารถใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) ในประเด็น
ต่อไปนี้
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2.1 เพื่อศึ กษาความรู ้ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ศึกษาในรายวิชา 462 202
การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
ศึกษาในรายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู ้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 462 202
การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2563 จานวน 5 หมู่เรี ยน จานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา จานวน 28 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้
2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
3. เนื้อหา ได้แก่ รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิคการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
4. ระยะเวลา ดาเนิ นการศึ กษาทดลอง ในภาคการศึ กษาต้น ปี การศึ กษา 2563 (สิ งหาคม - ตุลาคม 2563) โดยสอน
จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ รวม 8 สัปดาห์

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบแผนการวิจยั Pre – Experimental Research แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบ
หลัง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study [4] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study
ทดลอง
สอบหลัง
X
T2
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน จานวน 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้
ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2. แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย การเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
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3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ จานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน จานวน 4 ด้าน มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
1.1) การศึ ก ษาวิเ คราะห์ เ อกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี การจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมเป็ นฐาน (เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งไทยและต่างประเทศ
1.2) สังเคราะห์ และออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ได้ข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรม
6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม
(Engage in activities) ขั้น ที่ 4 ขั้น สร้ า งความรู ้ ใ หม่ (Construct new knowledge) ขั้น ที่ 5 ขั้น แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ (Exchange
knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
1.3) เสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
1.4) กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
2) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1) ศึ กษาและวิเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับเทคนิ ควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.2) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย เทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ในรายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
2.3) เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย เทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน นามาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence :IOC ) ของเครื่ องมือถ้าคะแนนดัชนีความสอดคล้องมีค่า ≥ 0.50 ขึ้นไป
2.4) นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชา
การฟิ สิ กส์ 27 คน ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2563 ที่เคยเรี ยนมาแล้วโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ตรวจสอบค่า
อานาจจาแนกของแบบทดสอบปรนัยคือการตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจาแนกนักศึกษาเก่งและนักศึกษาอ่อนได้ดีเพียงใดโดยใช้
เกณฑ์ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน
จากสูตร KR-20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.75 เป็ นต้นไป
3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
3.1) การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การเขียน
แผนการสอน
3.2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ จานวน 21 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
3.3) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้ างสรรค์ ที่ สร้างขึ้นเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ ใช้ และด้านการวัดและประเมิน เพื่อ
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นาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต้องมีค่า 0.50 ขึ้นไป
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
4.1) ศึ กษารู ปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning)
4.2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based
Learning)โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ซึ่ งถามในประเด็น 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้กิจกรรมเป็ น
ฐาน 2) ด้านสื่ อ 3) ด้านการวัดและประเมินผล และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ 20 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open Ended Form) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง จานวน 1 ข้อ ให้นกั ศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้วดั หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
4.3) นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึ กษา เรี ยนเสนอต่อผูใ้ ห้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence
:IOC )ของเครื่ องมือโดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ≥ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใช้ได้
การดาเนินการทดลองในการวิจยั
ในการดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 6 ขั้นตอน DEECEE ที่สร้าง
ไว้และใช้เครื่ องมือในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เวลาที่ใช้ในการทดลองตามรู ปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน ๆละ
4 ชัว่ โมง รวม 32 ชัว่ โมง
1.2 เนื้ อหาที่ ใช้ทดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่ วยการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิ ควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน
1.3 นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4 ผูว้ จิ ยั ประเมินแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
1.5 ดาเนินการสอน โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนเอง
2.ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการทดลองผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
และให้นกั ศึกษาตอบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู ้การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่ าง
สร้ างสรรค์ ของนักศึกษาครู คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความ
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สนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นที่ 3 ปฏิ บัติกิจกรรม (Engage in activities) ขั้นที่ 4
สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) และขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate
outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) กระตุ ้น ความและสร้ า งความสนใจให้แ ก่ นัก ศึ ก ษา โดยการใช้ค าถาม
ภาพประกอบ หรื อ Clip เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ เพื่อเสริ มประสบการณ์รู้เดิม และเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่
ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ให้ความรู ้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ การวัด
และประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนแก่นกั ศึกษา
ขั้นที่ 3 ปฏิ บตั ิกิจกรรม (Engage in activities) จัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ผ่านเกม การแข่งขัน ที่ มีกฎ กติกา เงื่ อนไข มีการเก็บ
คะแนน แต้ม แบบเดี่ยว คู่ ทีม
ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ลงมือปฏิ บตั ิออกแบบภาระงาน ชิ้นงาน ตามที่ กาหนดเกี่ ยวกับ
หัวข้อที่ ศึกษา ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) นาเสนอ ภาระงาน ชิ้นงาน ตามเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes) อภิปราย ประเมินและแสดงความคิดเห็น วิพากย์ถึงภาระงาน ชิ้นงานเกี่ยวกับ
กิจกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลของตนเองและของเพื่อน พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขผลงานของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น ดัง
รู ปที่ 1

ขั้นที่ 1 สร้ าง
ความสนใจ
(Draw
attention)

ขั้นที่ 2 ให้
ประสบการณ์
(Experience
learning)

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติ
กิจกรรม
(Engage in
activities)

ขั้นที่ 4 สร้ าง
ความรู้ ใหม่
(Construct new
knowledge)

ขั้นที่ 5
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
(Exchange
knowledge)

ขั้นที่ 6
ประเมินผล
(Evaluate
outcomes)

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการสอนกิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) “DEECEE“ 6 ขั้นตอน
2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) พบว่ า
2.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน)
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46. 43 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 รองลงมา มีผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (16-20 คะแนน)
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 32. 15 มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก (26-30 คะแนน) จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และมีผล
คะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง (11-25 คะแนน) จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.15 ตามลาดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระดับคะแนน (30 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
จานวนคน(28)
ร้ อยละ
อันดับ
26-30 คะแนน
ดีมาก
4
14.29
3
21-25 คะแนน
ดี
13
46.43
1
16-20 คะแนน
พอใช้
9
32.15
2
11-15 คะแนน
ปรับปรุ ง
2
7.15
4
รวม

28
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2.2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
มาก มี คะแนนเฉลี่ ย ( = 93.17) จากคะแนนเต็ม 110 คะแนนเป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า
ทุกกลุ่มมีคะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับความสามารถ (105 คะแนน)
รายการประเมิน
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
รวม (21 ข้อ)
96
93
103
88
93
86
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
เฉลี่ยรวม ( )
93.17
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2.3. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE)
อยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยมาก อันดับ 1 ( = 4.34, S.D = 0.63) รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.28, S.D = 0.66) ด้านสื่ อ/
เกม /กิ จกรรม ( = 4.24, S.D = 0.70) และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ( = 4.21, S.D = 0.72) ตามลาดับรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE)
ด้ าน/
ระดับ
รายการประเมิน
ข้ อที่
( )
S.D
ระดับคุณภาพ
1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.34
0.63
มาก
2 ด้านสื่ อ/เกม /กิจกรรม
4.24
0.70
มาก
3 ด้านการวัดและประเมินผล
4.28
0.66
มาก
4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
4.21
0.72
มาก
รวม

4.27

0.68

มาก

สรุ ปผลการวิจัย
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาครู คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า
DEECEE ได้แ ก่ ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) ขั้น ที่ 2 ให้ป ระสบการณ์ (Experience learning) ขั้น ที่ 3 ปฏิ บัติ
กิ จ กรรม (Engage in activities) ขั้น ที่ 4 สร้ า งความรู ้ ใ หม่ (Construct new knowledge) ขั้น ที่ 5 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ (Exchange
knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.43
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3. ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก
มีคะแนนเฉลี่ย ( = 93.17)
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) อยูใ่ นระดับมาก
( = 4.27, S.D = 0.68)

อภิปรายผล
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่
ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) ขั้น ที่ 2 ให้ป ระสบการณ์ (Experience learning) ขั้น ที่ 3 ปฏิ บัติ กิ จ กรรม (Engage in
activities) ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล
(Evaluate outcomes) ซึ่ งในทุกขั้นตอนการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิจริ งและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเองและเป็ นกลุ่ม โดยเน้นให้นกั ศึกษารู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริ ง (Learning by doing) โดยเปิ ดโอกาส
ให้นักศึ กษาได้สร้ างองค์ความรู ้ มี ปฏิ สัมพันธ์ และการร่ วมมื อกัน เรี ยนรู ้ ในความรั บผิดชอบร่ วมกัน แบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบ
โดยผูว้ ิจยั จะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผ่านเกม กิ จกรรมที่ สนุ กสนานมีการแข่งขัน เก็บคะแนน แต้ม และ
ให้นักศึ กษาได้สร้ างสรรค์ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนใหม่ที่น่าสนใจ สื่ อ การสอนที่ สร้ างสรรค์ วิธีวดั และประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ที่นักศึ กษาต้องการให้เกิ ด กับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ กระทรวงศึ กษาธิ การ[5] ที่ ได้กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
รู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริ ง (Learning by doing) จดจาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดี อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ นั
สู ง (High-order thinking skill) อีกด้วย และ Festus (2013) ยังกล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
เป็ น กระบวนการซึ่ งผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้มากกว่าการรับข้อมูลจากการบรรยายของผูส้ อน เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ลงมือทดลอง ทากิจกรรมด้วยตนเองมากกว่าการฟังผูส้ อนเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง Gupte [6] กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ มีความสามารถในการคิดและจัดการข้อมูล
เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
2. ผลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ศึกษาในรายวิชา 462
202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(DEECEE) หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.43 เป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning)
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึ กษาเรี ยนรู ้ให้ภาคทฤษฎี หลักการ แนวคิด ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระก่อน
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมขั้นที่ 3 ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิกิจกรรม (Engage in activities) โดยนาเอาแนวคิดภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
จริ ง จึงทาให้นกั ศึกษาสามารถทาคะแนนทดสอบอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ สกุณี [7] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเน้นลงมือปฏิบตั ิ มีความกระตือรื อร้น และ
เกิดการเรี ยนรู ้และการคิดและการสะท้อนคิดจากสิ่ งที่ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมซึ่งกระตุน้ ความรู ้ ความคิด และเรี ยนรู ้
เนื้ อหา มโนทัศน์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ได้รับความรู ้
ทั้งด้านเนื้ อหา ทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างลึกซึ้ งและคงทน รู ้ขอ้ ผิดพลาดในการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
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3. ผลความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู สาขาวิชาศิ ลปศึ กษาโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย ( = 93.17) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม มานาเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง ว่าในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ วิธีวดั และประเมินผล เป็ นอย่างไร นักศึกษา
แต่ละกลุ่มก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของกลุ่มอื่น และมาสะท้อน เปรี ยบเทียบกับผลงานของกลุ่มตนเอง อีกทั้งในขั้นที่ 6 ประเมินผล
(Evaluate outcomes) ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั คาถามเชิ งประเมินแก่นักศึกษา เป็ นรายกลุ่ม ถึงงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ว่ามีขอ้ ดี และ
ข้อจากัดอย่างไร หากปรับเปลี่ยนกิจกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลใหม่จะทาอะไร อย่างไรบ้าง เป็ นต้น ส่วนนักศึกษา
ก็ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของตนเอง และกลุ่มอื่น แสดงความชื่นชม และเสนอแนะของผลงานกลุ่มอื่น เปิ ดใจรับฟัง น้อมรับ
และเคารพความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข และตัดสิ นใจ สรุ ป เลื อกหลักการ แนวคิ ด และการปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด
เกี่ ยวกับกิ จกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลเพื่อมาปรับปรุ งพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น จึ งทาให้การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแต่ละกลุ่มอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ McGrath and MacEwan [8] ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐานมี ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นเพราะสามารถท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Active) ผ่านการทากิ จกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้และทักษะที่คงทนยาวนาน
รวมถึงการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานยังสามารถฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการทากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมมีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิ่ง และ Limbu [9] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทางานร่ วมกัน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมัน่ ใจให้ผูเ้ รี ยนและพัฒนาความเข้าใจโดยผ่านการทา
กิจกรรมกลุ่มช่วยเพิ่มความสุขในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่กล้าแสดง
ความคิดทางการพูดสามารถแสดงออกทางการทากิจกรรมได้
4. ผลความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการสอนทุกครั้ง ผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมการสอน
โดยใช้คาถาม คลิปตัวอย่างการสอนของครุ ตน้ แบบ และเสนอแนะให้แนวทางการออกแบบกิจกรรม สื่ อ และวิธีวดั ประเมินผลที่
หลากหลายทางเลือกให้แก่นกั ศึกษา รวมทั้งอธิ บาย/สรุ ปเนื้ อหาสาคัญของบทเรี ยนเพิ่มเติมที่นกั ศึกษามีคาถาม เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ทุกกิจกรรมกระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู ้และการคิดวิเคราะห์ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ทาให้นกั ศึกษามีความสุ ขในการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ Limbu [9] ระบุวา่ การเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐานช่วยให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวในชีวติ ประจาวันว่าสามารถมีความเชื่อมโยงกับความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้โดย
ผ่านการลงมือทา สัมผัส จดจา โดยผ่านการทากิจกรรมกลุ่มช่วยเพิ่มความสุ ขในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อน และผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสกสรร สุขเสนา [11] ได้พฒั นากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะพลเมื อ งอาเซี ย นส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อประเมินคุณลักษณะพลเมืองอาเซี ยนและศึ กษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้นหลังทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อ
ส่ งเสริ มคุณลักษณะพลเมือง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อส่ งเสริ มคุณลักษณะพลเมืองอาเซี ยน ดังนี้ ด้านที่ 1 สาระความรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นว่าได้รับ
ความรู ้เพิ่มมากขึ้นจากเนื้ อหาที่เรี ยน ด้านที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีมากจากกิจกรรมที่
ปฏิบตั ิ และด้านที่ 3 การเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่ามีความกล้าแสดงออก มีทกั ษะกระบวนการคิดขั้นสูง และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE) ผูส้ อนต้อง
เลือกเกม กิจกรรม ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน และ สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
1.2 ในการเล่นเกมหรื อทากิจกรรมแต่ละครั้ง ผูส้ อนตั้งอธิบายกติกา กฎเกณฑ์ ข้อตกลงการให้คะแนน หรื อ แต้มใช้
ชัดเจน เพื่อให้การเล่นเกม หรื อกิจกรรมดาเนินการไปด้วยความราบรื่ น
1.3. การใช้การจัด การเรี ย นรู ้ แบบ“DEECEE” ผูส้ อนจะต้อ งมี แ จ้ง จุ ด ประสงค์การเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน ว่าจะมีการนาแผนการสอนไปใช้จริ งที่โรงเรี ยน และเกณฑ์การประเมินผลงาน ให้นกั ศึกษาทราบตั้งแต่ชวั่ โมงแรก
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จัย กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE)
เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาอื่น ๆ
2.2 ควรมี การวิจัย โดยใช้แ นวคิ ด การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based
Learning) (DEECEE) เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักศึ กษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การทางานเป็ นทีม ภาวะผูน้ า และ คุณลักษณะความเป็ นครู เป็ นต้น
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