
 54 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2557 

ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้ 
เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนของนักศกึษา 

Effects of Research-Based Learning on Undergraduate Students’  
Knowledge of ASEAN Culture 

 
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

1
  

Thuntuch Viphatphumiprathes 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน โดยออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (Pretest-
Posttest Control-Group Design) ซ่ึงเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
GE140 ประชาคมอาเซียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 52 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และ
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Paired t-test 
Independent t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีความรู้
เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 2) นักศึกษาท่ีเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare students’ knowledge of ASEAN culture 
before and after learning through research-based learning; 2) to compare their knowledge of ASEAN 
culture between research-based learning group and traditional learning group; and 3) to study their 
satisfaction on research-based learning. The pretest-posttest control-group design was used in this 
study by collecting the data from 92 Dhurakij Pundit University students who enrolled in “GE140 
ASEAN Community” course in the first semester of the academic year 2013. They were divided into 
one experimental group (n = 40) and one control group (n = 52). Research instruments consisted of 
assessment form about students’ knowledge of ASEAN culture, questionnaire about students’ 
satisfaction on research-based learning, research-based learning and traditional learning activities, 
and interview form about students’ opinion on research-based learning. Descriptive statistics, paired 

                                            
1 ดร., อาจารย์ประจําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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t-test, independent t-test, and content analysis were used to analyze the data collected. The results 
showed that: 1) after learning through research-based learning, their knowledge of ASEAN culture 
was statistically significantly higher than before learning (p-value< 0.001); 2) research-based learning 
group’s knowledge of ASEAN culture was statistically significantly higher than traditional learning 
group (p-value< 0.05); and 3) their overall satisfaction on research-based learning was at slightly 
high level.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ .2558 นั้น 
นอกจากจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัว 
รวมถึงได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือน
บ้านแล้ว ยังจําเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554; สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555)  
 หมวดวิชา ศึกษา ท่ัว ไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาศึกษาท่ัวไปในปีพ.ศ.2555 และได้เปิดสอนวิชา 
GE140 ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษา โดยมี
เนื้อหาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผน
แม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย และ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็
ตาม การเรียนการสอนท่ีผ่านมาน้ันมักเน้นในลักษณะการ
บรรยาย ทําให้การเรียนรู้เร่ืองอาเซียนของนักศึกษามี
อย่างจํากัดภายในห้องเรียน กล่าวคือ นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซ่ึงทําให้ไม่
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาอาเซียนได้
ตามความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง   
 ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นที่จะปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ เนื่องจากจะ
ทําให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากกว่าการเรียนจากการฟัง

บรรยายจากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ผู้สอน
จะเปล่ียนบทบาทจากผู้บอกวิชามาเป็นผู้จัดการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น การค้นคว้าวิจัย (วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2556) โดยผู้วิจัยได้เลือกการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
มาประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวโดยเฉพาะ
หัวข้อวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจาก 
การให้ผู้เรียนได้ใช้ผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เนื้อหาสาระต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง 
(ทิศนา แขมมณี, 2555)  
 หลักการของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ
ทัศนีย์ บุญเติม, 2545 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2555; Green, 2011) คือ การเปล่ียนแนวคิดจากการ
เรียนรู้โดยการฟังบรรยายและการจํา เป็นการคิดค้น
แสวงหาคําตอบเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่
ผู้เรียน ท้ังนี้ การเรียนรู้โดยใช้วิ จัยเป็นฐานน้ันมี 4 
รูปแบบ ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทําวิจัย การให้
ผู้เรียนร่วมทําวิจัยกับผู้สอน การให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา และการสอนโดยใช้
ผลการวิจัยประกอบ   
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบให้
นักศึกษาเรียนรู้จากผลงานวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรม
อาเซียนซ่ึงเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชานี้ สําหรับสาเหตุที่ใช้
รูปแบบเรียนรู้โดยศึกษาจากผลงานวิจัยเท่านั้น เนื่องจาก 
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาน้ีกําลังศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 1 ซ่ึงไม่ เคยมีทักษะทางด้านการวิจัย 
นอกจากน้ี การให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาจากผลงานวิจัย
ที่ผ่านมายังมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามความ
สนใจของตนเองด้วย  ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบความรู้
เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและ
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หลังเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และเปรียบเทียบความรู้
เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานและเรียนรู้แบบปกติ รวมถึงความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซ่ึง
สุดท้ายแล้วจะนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียนของนักศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ เ ร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียนของนักศึกษา ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานและกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีความรู้
เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักศึกษาที่ เ รียนรู้โดยใช้ วิ จัยเป็นฐานมี
ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนรู้
แบบปกติ 
 

นิยามศัพท์ 
 1. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GE140 ประชาคมอาเซียน โดย
การค้นคว้าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ และนําเสนอข้อค้นพบ การใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย การอภิปรายเช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระซ่ึง
เรียนในช้ันเรียน รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
ในอาเซียน 
 2. การเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา GE140 ประชาคมอาเซียน โดยนักศึกษา

เรียนรู้เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนผ่านการ
สอนแบบปกติหรือเน้นการบรรยายเนื้อหาจากผู้สอน  
 3. ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียน หมายถึง 
ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกในอาเซียนโดยเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็น
วัตถุและไม่ใช่วัตถุ เช่น วิถีชีวิต ศาสนาและความเชื่อ 
รวมถึงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน  
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกพึงพอใจหรือความชอบของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชา GE140 ประชาคม
อาเซียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์
ผู้สอน  ด้ านการจั ด กิ จกรรม  ด้ านแห ล่ง ค้นคว้ า
ผลงานวิจัย ด้านเนื้อหา และด้านการประเมินผล  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ด้านกลุ่มตัวอย่าง: งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา GE140 ประชาคม
อาเซียน ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 2 กลุ่มเรียน รวม 
92 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2556  
 2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย: ตัวแปรอิสระ คือ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ จําแนกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบปกติ 
ส่วนตัวแปรตาม คือ ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน 
และความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในงาน วิ จัยนี้  คื อ  นั ก ศึ กษา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา GE140 ประชาคมอาเซียน ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ประกอบ 
ด้วยนักศึกษาชาวไทย 3 กลุ่มเรียน และนักศึกษาชาวจีน 
1 กลุ่มเรียน รวมทั้ง ส้ิน 214 คน ผู้ วิ จัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาชาวไทย 2 กลุ่มเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชาและภาคการศึกษาดังกล่าว ตลอดจนเป็น
กลุ่มเรียนท่ีผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบสอน โดยกําหนดเป็น
กลุ่มควบคุม 52 คน และกลุ่มทดลอง 40 คน รวม
ทั้งส้ิน 92 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ
ประ เ มิ น ค ว าม รู้ เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง วัฒนธรรมอา เ ซี ย น 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สําหรับ
ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ มีดังนี้ 
 1 .  แบบประเมินความ รู้ความเ ข้าใจเ ร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และแบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน: ผู้วิจัยสร้าง
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน 
จํานวน 20 ข้อ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ
และไม่ใช่ วัตถุของประเทศสมาชิกในอาเซียน ความ
เหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศ
สมาชิกอาเซียนกลุ่มลุ่มน้ําโขง ความเหมือนและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนกลุ่ม
มุสลิม   สําหรับแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จํานวน 17 ข้อ แบ่งเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรม 
ด้านแหล่งค้นคว้าผลงานวิจัย ด้านเนื้อหา และด้านการ
ประเมินผล ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) ซ่ึงมีค่า 
0.67-1.00 และนําเครื่องมือดังกล่าวไปทดสอบความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.87 นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้สร้างแบบสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเสริม
เก่ียวกับข้อคิดเห็น ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเปน็ฐาน  
 2. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ: ผู้วิจัยเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการเรียนรู้
แบบปกติ เร่ือง “วัฒนธรรมอาเซียน” ซ่ึงเป็นหัวข้อหน่ึง
ในวิชา GE140 ประชาคมอาเซียน และให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบรวมถึงแก้ไขรายละเอียดของแผนการจัด
กิจกรรมก่อนที่จะนําไปใช้   
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555; ทิศนา แขมมณี, 
2555; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม, 2545 

อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555; Green, 2011) ซ่ึง
ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนจากวิทยานิพนธ์หรือ
งานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสมาชิก และให้นักศึกษานําองค์ความรู้
ที่ได้มาอภิปรายโดยเช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระที่เรียนในช้ัน
เ รียน และอภิปรายเ ก่ียวกับการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกใน
อาเซียน ส่วนการเรียนรู้แบบปกตินั้น เน้นการบรรยาย
เนื้อหาวัฒนธรรมอาเซียนโดยผู้วิจัยเป็นหลัก และให้
นักศึกษาอภิปรายประโยชน์ของความรู้ที่ได้จากการเรียน 
รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม
และมีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (Pretest-
Posttest Control-Group Design) (ผ่องพรรณ ตรัย
มงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2549; Johnson & 
Christensen, 2004) คือ การศึกษาเปรียบเทียบ 2 
กลุ่มระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซ่ึงในที่นี้ 
หมายถึง การเปรียบเทียบความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน
ระหว่างก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 
ของกลุ่มทดลอง (เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรูปแบบ
การให้นักศึกษาเรียนรู้จากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์) 
และการเปรียบเทียบความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนหลัง
เรียน (Posttest) ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
(เรียนรู้แบบปกติ)   
 สําหรับข้ันตอนการดําเนินการวิจัยกับกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีดังนี้  
 1. กลุ่มทดลอง 

1.1 การทดสอบก่อนเรียน: ในสัปดาห์ที่ 2 
ของการเรียนการสอน ผู้วิจัยให้นักศึกษาทําแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของตนเองเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียน 
(Pretest)  

1.2 การทดลอง: ในสัปดาห์ท่ี 2 ของการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 10 
กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะจับสลากเลือกประเทศสมาชิกของ
อาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ เพ่ือค้นคว้าผลงานวิจัยหรือ
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วิทยานิพนธ์ปัจจุบันที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของ
ประเทศที่นักศึกษาจับสลากได้  โดยผู้วิจัยสาธิตวิธีการ
ค้นค ว้ างาน วิ จัยห รือวิทยา นิพน ธ์จากฐาน ข้อมู ล 
ออนไลน์ (Online Database) ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสมาชิก รวมถึงอธิบายแนวทางการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
และวิธีการประเมินผลงานของนักศึกษา  

ในสัปดาห์ท่ี 3 ของการเรียนการสอน ผู้วิจัย
ให้นักศึกษานําเสนอรายช่ือและบทคัดย่อของงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่ไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้วิจัย
ช่วยคัดเลือกงานท่ีมีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของ
วิชาและมีความทันสมัย รวมถึงแนะนําวิธีการอ่านผล
รายงานการวิจัย และในทุกสัปดาห์ที่ 3-6 ของการเรียน
การสอน ผู้วิจัยให้นักศึกษารายงานผลจากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ ได้จากฐานข้อมูล
ออนไลน์ รวมถึงปัญหาท่ีพบและต้องการให้ ผู้ วิ จัย
ช่วยเหลือ เช่น ปัญหาในการอ่านและแปลงานวิจัยท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการเตรียมนําเสนอผลงาน
การค้นคว้า  
 อย่างไรก็ดี จากการค้นคว้างานวิ จัยหรือ
วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนจาก
ฐานข้อมูลไทย เช่น ThaiLis พบว่า มีเนื้อหาไม่
ครอบคลุมวัฒนธรรมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ หรือมี
เนื้อหาท่ีไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระของวิชา ดังนั้น จึง
แก้ปัญหาด้วยการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ 
เช่น ProQuest ซ่ึงพบว่ามีเนื้อหาครอบคลุมวัฒนธรรม
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ  
 ใ น สั ปดา ห์ที่  7  ของการ เ รี ยนการสอน 
นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่มี เนื้อหาเ ก่ียวข้องกับวัฒนธรรม
อาเซียนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ช่ือเร่ือง วัตถุประสงค์
การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย โดยอภิปราย
ผลการวิจัยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระเร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียนซ่ึง เ รียนในช้ันเ รียน การใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 

1.3 การทดสอบหลังเรียน: นักศึกษาทําแบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองเก่ียวกับเร่ือง

วัฒนธรรมอาเซียน (Posttest) และทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 2. กลุ่มควบคุม 

2.1 การทดสอบก่อนเรียน: ในสัปดาห์ที่ 2 
ของการเรียนการสอน ผู้วิจัยให้นักศึกษาทําแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของตนเองเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียน 
(Pretest)  

2.2 การสอนแบบปกติ: ในสัปดาห์ท่ี 3-4 
ของการเรียนการสอน ผู้ วิจัยสอนเนื้อหาสาระเร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียนของ 10 ประเทศ โดยเน้นการ
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาอภิปรายเน้ือหาสาระ
โดยนําเสนอหน้าช้ันเรียนและเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จาก
การเรียน รวมถึงเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกใน
อาเซียน  

2.3 การทดสอบหลังเรียน: ภายหลังจากการ
จัดกิจกรรมการอภิปรายความรู้หลังการเรียนแบบปกติ
แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาทําแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองเก่ียวกับเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน (Posttest)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ระดับความรู้เร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียนของนักศึกษา ใช้สถิติ เชิ งพรรณนา ได้แ ก่ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์
ประ เมิ นและความหมายของระ ดับความ รู้ ดั งนี้  
1.00 -1.50 (ต่ํา) 1.51-2.50 (ค่อนข้างต่ํา) 2.51-3.50 
(ปานกลาง) 3.51-4.50 (ค่อนข้างสูง) และ 4.51-5.00 
(สูง)  สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ระดับความรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของกลุ่มทดลองใช้สถิติ 
Paired t-test ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ระดับความรู้เ ร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนหลังการเรียน
ร ะห ว่ า ง ก ลุ่ มทดลอง และ ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม  ใ ช้ ส ถิ ติ 
Independent t-test   
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานใช้สถิติค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ประเมินและ
ความหมายของระดับความพึงพอใจดังนี้ 1.00-1.50 (ต่ํา) 
1.51-2.50 (ค่อนข้างต่ํา) 2.51-3.50 (ปานกลาง) 3.51-
4.50 (ค่อนข้างสูง) และ 4.51-5.00 (สูง)   
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 3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการเปรียบเทียบระดับความรู้ เ ร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
พบว่า นักศึกษามีความรู้ ก่อนเรียนระดับปานกลาง  
(Mean = 2.62, S.D. = 0.69) และมีความรู้หลังเรียน
ระดับค่อนข้างสูง (Mean = 3.74, S.D. = 0.42)  เมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ Paired t-test พบว่า นักศึกษามีความรู้
หลังเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
(t = 8.842, Sig. = 0.000) 
 2. จากการเปรียบเทียบระดับความรู้เร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาภายหลังการเรียน
ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนรู้
แบบปกติด้วยสถิติ Independent t-test พบว่า กลุ่มท่ี
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Mean = 3.74, S.D. = 
0.42) มีความรู้สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ (Mean = 
3.53, S.D. = 0.55) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (t = 2.108, Sig = 0.019) 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง (Mean = 
4.20, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
นักศึกษาพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนมากท่ีสุด (Mean = 
4.54, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล 
(Mean = 4.34, S.D. = 0.56) ด้านการจัดกิจกรรม 
(Mean = 4.20, S.D. = 0.48) ด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ผลงานวิจัย (Mean = 4.03, S.D. = 0.39) และด้าน
เนื้อหา (Mean = 4.01, S.D. = 0.67)  ตามลําดับ  
 4. จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบประเด็น
สําคัญ ดังนี้  

4.1 นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้เร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียนได้ตามประเด็นที่สนใจ และทําให้
ได้รับความรู้ใหม่และกว้างกว่าการเรียนรู้จากผู้สอนในช้ัน
เรียน เช่น การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
อาเซียน วัฒนธรรมของชาวคริสต์ในมาเลเซีย และ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์   

“ในฐานข้อมูลมีเร่ือง (งานวิจัย) ให้เลือกเยอะ
มาก พยายามเลือกเร่ืองท่ีดูว่าน่าสนใจ” (นักศึกษาชาย) 

“ได้ รู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ของอาเซียนปกติ
อาจารย์สอนแต่วัฒนธรรมอาเซียนของคนส่วนใหญ่ แต่
งานวิจัยทําให้รู้จักวัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อย (กลุ่มชาติ
พันธ์ุ) ด้วย” (นักศึกษาหญิง)  

“ได้รู้จักวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชีวิตของคนหลายๆ 
กลุ่มในอาเซียน” (นักศึกษาหญิง)  

4.2 เนื่องจากข้อจํากัดของงานวิ จัยหรือ
วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ของไทยมี เนื้ อหาไม่ครอบคลุม
วัฒนธรรมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นักศึกษาจึงต้อง
ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ  
ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการอ่าน
และแปลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ หรือ
กล่าวได้ว่า ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นอุปสรรค
ในการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในคร้ังนี้  

“อ่านยาก บางคําแปลเป็นไทยแล้วก็ยังไม่
เข้าใจอยู่ดี” (นักศึกษาหญิง)  

“ไม่เข้าใจคําศัพท์ พวกศัพท์วิจัยบางคําเปิด
ดิก (ดิกชันนารี) ก็ไม่เจอ เลยต้องแปลข้ามศัพท์บางคํา
ไป” (นักศึกษาชาย)  

4.3 เนื่องจากนักศึกษาไม่เคยเรียนวิชาที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยมาก่อน ดังนั้น นักศึกษา
จึงให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน โดยเน้นให้ผู้สอนอธิบายคําศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
รวมถึงข้ันตอนการทําวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่าน
รายงานผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพ่ือค้นคว้าข้อมูลใน
การเรียนการสอนได้เข้าใจมากข้ึน  
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาอภิปราย
ผลโดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  
 1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาท่ี
เรียนรู้โดยใช้ วิ จัยเป็นฐานมีความรู้เ ร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เป็นไปตามแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2555) กล่าวคือ การสอนด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้
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อย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้เรียนได้พบความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
และได้รับทราบว่าองค์ความรู้ในปัจจุบันของวิชานั้นเป็น
อย่างไร นอกจากน้ี การให้ผู้เรียนได้ใช้ผลการวิจัยเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ยังมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2555)  
หรือกล่าวได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของวิชา 
GE140 ประชาคมอาเซียน สามารถเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจเรื่อวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่นักศึกษาได้อย่าง
ประสบความสําเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียนรู้และร่วมกัน
อภิปรายองค์ความรู้หรือข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัยท่ีเป็น
ปัจจุบัน (Green, 2011)  
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมา (กีรตาพันธ์ุ ฝาชัยภูมิ, 2554; พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ, 2555; พัชรี จันทร์เพ็ง, 2554; Hassan, 
2013) กล่าวคือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน ซ่ึงไม่ จําเป็นต้องใช้ กับวิชาที่มี เนื้อหาเ ก่ียวกับ
ระเบียบวิ ธี วิ จัยเท่านั้น จะช่วยให้ผู้ เ รียนมีความ รู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในวิชานั้นๆ สูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 2. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาที่
เรียนรู้โดยใช้ วิ จัยเป็นฐานมีความรู้เ ร่ืองวัฒนธรรม
อาเซียน สูงกว่านักศึกษาที่ เรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชา GE140 
ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจของนักศึกษา และมีการอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศระหว่าง
กลุ่มในช้ันเรียน จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้เ ร่ือง
วัฒนธรรมอาเซียนสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ  ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2555) กล่าวคือ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเป็นการสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนท่ียึด
ผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
เนื่องจากสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์
ความรู้ใหม่ๆ จึงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้โดยผ่าน
ตัวผู้สอนอย่างเดียวจะไม่ทันและไม่เพียงพอกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยู่ ดังนั้น การเรียนรู้โดยศึกษาจาก
ผลงานวิจัยปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนจึงมี
ส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรม

อาเซียนได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบปกติหรือจากตัวผู้สอนแต่
เพียงอย่างเดียว   
 นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมของวิชา GE140 
ประชาคมอาเซียน โดยให้นักศึกษาเรียนรู้จากผลงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียน 
ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์นั้นยังเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาหลักสูตรการ รู้อาเ ซียน (ASEAN 
Literacy) ของ สําลี ทองธิว (2555) ซ่ึงอธิบายว่า ควร
ให้ ผู้ เ รียนได้ศึกษาทําความเ ข้าใจเ ชิง ลึกเ ก่ียว กับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยจะต้องเลือกสรรเน้ือหาสาระที่ลุ่มลึกจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน  
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กีรตาพันธ์ุ ฝาชัยภูมิ (2554) ซ่ึงพบว่า 
ผู้เรียนที่ ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Cartwright (2012) ที่อธิบายว่า การ
เปล่ียนรูปแบบจากการเรียนรู้แบบเดิมๆ (Chalk and 
Talk) มาเป็นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาได้ดีข้ึน  
 3. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในระดับค่อนข้าง
สูง อย่างไรก็ดี นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาต่ํา
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาต้องอ่านงานวิจัยท่ี
เป็นภาษาอังกฤษ โดยรวมแล้วข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cartwright (2012) ซ่ึงพบว่า 
นัก ศึกษามี ความ พึงพอใจและใ ห้ผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) ต่อการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงกว่าการ
สอนแบบปกติ ทั้ ง ใ น ร ะ ดับ ร าย ข้ อและภาพรวม 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2555) 
ที่พบว่า การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 4. เนื่องจากวิชา GE140 ประชาคมอาเซียน 
ไม่มีเนื้อหาที่สอนเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย จึงทําให้พบ
ปัญหาประการหน่ึงในการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของ
นักศึกษา คือ นักศึกษาไม่เข้าใจคําศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย 
กล่าวคือ งานวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนส่วนใหญ่ท่ี
นักศึกษาค้นคว้ามักใช้ระเบียบวิธี วิ จัยเ ชิงคุณภาพ  
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นักศึกษาจึงพบปัญหาความไม่เข้าใจคําศัพท์ที่ ใช้ ใน
งานวิจัย เช่น Qualitative Data, Anthropological 
Fieldwork, Content Analysis, Ethnographic Research, 
Participant Observation เป็นต้น  ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาด้วย
การอธิบายคําศัพท์ท่ีพบในงานวิจัยให้นักศึกษาเข้าใจ   
 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาอีกประการหน่ึง 
กล่าวคือ แม้ว่านักศึกษามีความสามารถในการใช้คํา
สําคัญ (Keywords) ในการค้นหางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
เนื้อหาสาระวัฒนธรรมอาเซียน แต่เนื่องจากฐานข้อมูล
งานวิจัยที่เป็นภาษาไทย เช่น ThaiLis มีเนื้อหาไม่ครอบ 
คลุมหรือไม่ เ ก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ  ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องค้นคว้าจากฐานข้อมูล
งานวิจัยของต่างประเทศเท่านั้น เช่น ProQuest ซ่ึง
พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการอ่านและการแปลงานวิจัย
ที่เป็นภาษาอังกฤษ  
 ปัญหาดังกล่าวที่พบงานวิจัยนี้ มีความสอด 
คล้องกับงานวิจัยของพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2555) ซ่ึง
พบว่า นักศึกษามักสืบค้นฐานข้อมูลภาษาไทยมากกว่า
ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์บทความ
วิจัยภาษาต่างประเทศได้อย่างถ่องแท้ เนื่องจากมี
ข้อจํากัดด้านภาษาอังกฤษ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพัชรี จันทร์เพ็ง (2554) ซ่ึงพบว่า นักศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจคําศัพท์ทางวิชาการบางคําท่ีปรากฏใน
ผลการวิจัย   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อการนําไปใช้ จากการนํา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาทดลองใช้กับ

หัวข้อวัฒนธรรมอาเซียนในวิชา GE140 ประชาคม
อาเซียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในอนาคตให้แก่นักศึกษาน้ัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่มีส่วนช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่
นักศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจค่อนข้างสูงต่อ
การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้  ดังนั้น จึงควรใช้กิจกรรมดังกล่าว
มาประยุกต์ในหัวข้อหรือเนื้อหาสาระอื่นๆ ของวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับอาเซียนและประชาคม
อาเซียนได้มากข้ึน  

1.2 เนื่องจากวิชานี้ไม่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนั้น ผู้สอนควรอธิบายระเบียบวิธีวิจัย
และคําศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่าน
รายงานผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ได้เข้าใจมากข้ึน  

1.3 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่านและ
แปลรายงานผลการ วิ จัยห รือ วิทยา นิพน ธ์ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะทําให้การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะต่อการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทําวิจัยโดยศึกษาผลของการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อทักษะด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษา 
เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  

2.2 ควรทําวิจัยโดยนําการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานประยุกต์กับรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
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