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การบูรณาการการวิจัยกับการเรี ยนการสอน
วิทยากร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรี ดากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ : อาจารย์ประจา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
องค์ ความรู้ เรื่อง
การบูรณาการการวิจัยกับการเรี ยนการสอน
การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน คือ การนาความรู้ที่ได้ เกี่ยวกับการวิจยั มาสู่
การเรี ยนการสอน หรื ออาจเริ่ มจากการเรี ยนการสอนที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่แล้ วไป
กาหนดหัวข้ อโครงการวิจยั
 พิจารณาเนื ้อหาความรู้ของงานวิจยั ว่ามีความสอดคล้ องกับรายวิชา/หัวข้ อใด
 วางแผนการนาองค์ความรู้ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนโดย
เขียนรายละเอียดไว้ ใน มคอ.3 ของรายวิชานัน้
คาดหวังให้ เกิดการบูรณการ ใน 2 พันธกิจ คือ การเรี ยนการสอน และ การวิจยั
 แผนการสอนควรมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์จริง
 นาผลงานวิจยั มาสร้ างสื่อ/เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
 สนับสนุนให้ นกั ศึกษาทารายงาน/โครงการ/วิทยานิพนธ์ โดยใช้ ข้อมูลและองค์ความรู้จาก
งานวิจยั ไปพัฒนา/ต่อยอดการบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน
ประโยชน์ของการบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน
 เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้ รับจากการทาวิจยั ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิชาที่
สอนในหลักสูตร
 เพื่อเปิ ดมุมมองใหม่จากโลกของการวิจยั สูโ่ ลกของความรู้ ในลักษณะของการจัดการ
ความรู้ หรื อ KM
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 เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาโดยตรง ในการได้ รับความรู้ที่มีความเป็ นนามธรรมมากขึ ้นกว่า
ตัวเนื ้อหาของวิชา ใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
การบูรณาการงานวิจยั เข้ าสู่บทเรี ยนของคณะเศรษฐศาสตร์
 การบูรณาการงานวิจยั เข้ าสู่บทเรี ยนของวิชาเศรษฐศาสตร์ พื ้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์
จุลภาค เศรษฐศาสตร์ มหภาค
 การบูรณาการงานวิจยั เข้ าสู่บทเรี ยนของวิชาเศรษฐศาสตร์ พื ้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์


ประเภทงานวิจยั ที่อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ทา
 งานวิจยั ทางวิชาการ ที่ใช้ ข้อมูล Time Series data หรื อ Cross section data มาศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 งานวิจยั ทัว่ ไป ที่ต้องการตอบโจทย์การวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม แบบประเมินผล แนว
คาถามเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการบูรณาการการวิจยั กับการสอน
 ใช้ งานวิจยั ในคณะได้ ทงหมดเลยหรื
ั้
อเปล่า หรื อต้ องเป็ นเฉพาะของเราเอง หลักฐาน
เกี่ยวกับ “การเป็ นงานวิจยั ” (สาหรับ SAR) ที่นบั ได้ คืออะไร (งานวิทยานิพนธ์ IS นับได้
ไหม)
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 หากใช้ งานวิจยั ในคณะได้ หมด ต้ องขออนุญาตใคร และเราจะรู้ได้ ยงั ไงว่าใครทางานอะไร
สาระเป็ นอย่างไร
 สามารถทาการแปลงงานวิจยั มาสูก่ ารสอนในรูปแบบใดได้ บ้าง อย่างไร
 การ match งานวิจยั ให้ ตรงกับการสอน มีเทคนิคพิเศษอะไรหรื อไม่ หากต้ องการเน้ นใน
เรื่ อง SAR
ความยากในการบูรณาการงานวิจ้ยเข้ าสู่บทเรี ยน
 งานที่ทากับวิชาที่สอน จะตรงกันได้ ยงั ไง
 ต้ องใช้ เวลาในการทา หากคาดหวังผลได้ ที่มีตอ่ เด็ก การทาเก็บไว้ อย่างดีจะไม่เสียหลาย
เก็บไว้ ใช้ ได้ ปรับข้ อมูลได้ ง่ายแบ่งปั นกันได้
 หากเน้ น SAR อาจต้ องมีการทาอีกแบบหนึง่ ควบคูก่ บั ข้ อ 2 คือ ทาเพื่อให้ ได้ คะแนน ตรง
ตามเกณฑ์กาหนด (เพราะข้ อ 2 อาจ expired)
การคิดเพื่อบูรณาการงานวิจยั เข้ าสูบ่ ทเรี ยน
 คิด...ส่วนของงานวิจยั ที่สามารถนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
 วิธีการศึกษา เชื่อมโยงไปถึงการตังค
้ าถามงานวิจยั ประเด็นการหาคาตอบของ
คาถามเหล่านัน้
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง บทความจากงานวิจยั ต่างประเทศ เอกสารกึ่ง
text ต่างประเทศ
 ส่วนของเนื ้อหาสาระ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเอง ทังเนื
้ ้อหาทัว่ ไป และการใช้ model มา
วิเคราะห์ diamond, SWOT ฯลฯ
 ส่วนของข้ อเสนอแนะ เช่น ในเชิงนโยบาย เชิงแผนกลยุทธ์
 คิด...วิธีการที่จะนางานวิจยั เข้ าสูบ่ ทเรี ยน
 ทาเป็ นกรณีศกึ ษา (Case Study)
 ยกเป็ นกรณีตวั อย่าง (Example)
วิธีการแทรกงานวิจ้ยเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
 การนาเสนออยูใ่ น powerpoint
 ทาเป็ นเอกสารประกอบ separated sheet
 อยูใ่ นเอกสาร/sheet ที่ใช้ ในการสอน อย่างเนียน
การแทรกงานวิจ้ย
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 งานวิจยั ทางวิชาการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หัวข้ อที่สอน: ปั จจัยกาหนดอุปสงค์ (The determinants of demand)
 The ‘own price’ of the good itself (P0)
 The price of substitute goods (Ps)
 The price of complementary goods (Pc)
 The level of advertising expenditure, A, on the product in question, a, as
well as on complementary and substitute product, b,c,…,z (Aa,b,c,…,z)
 The level and distribution of consumers’ disposable income (Yd)
 Wealth effects (W) caused by, for example, stock market booms, rising
house price, windfall gains,etc.
 Change in consumers’ tastes and preferences (T)
 The cost and availability of credit (C)
 Consumers’ expectations concerning future price rises and availability of
the product (E)
 Changes in population (POP), if we are examining the total market
demand
Case Application: Cross-Price Elasticities of demand in the Real World
Estimated cross-price elasticity of demand between selected commodities, Thailand*
Commodity X

Commodity Y

Exy

Margarine

Butter

1.53

Natural gas

Electricity

0.80

European cars

U.S. domestic & Asian cars

0.76

Asian cars

U.S. domestic & European cars

0.61

U.S. domestic cars

European & Asian cars

0.28
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Pork

Beef

0.40

Chicken

Pork

0.29

Clothing

Food

-0.18

Entertainment

Food

-0.72

Cereals

Fresh fish

-0.87

งานวิจยั ทัว่ ไป ที่ต้องการตอบโจทย์การวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม แบบประเมินผล แนวคาถามเชิง
ลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตัวอย่าง 1
งานวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของผู้สง่ ออกไทยจากมาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาด วิชาที่ใช้ : การ
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษา: ผลิตภัณฑ์ยิบซัม่ บอร์ ด: AD กับ
การเป็ นเกมส์ทางการค้ าของบรรษัทข้ ามชาติ ประเทศไทยจัดได้ ว่าเป็ นแหล่งแร่ยิบซัม่ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ดีมาก โดยมีแหล่งแร่ในจังหวัดต่างๆ เช่น พิจิตร นครสวรรค์ นครศรี ธรรมราช บริษัทในประเทศที่
ทาการผลิตยิปซัม่ บอร์ ดและขายมีอยู่ 2 บริษัท คือ บริษัทไทยยิบซัม่ และบริษัทสยามยิบซัม่ บริษัท
ไทยยิบซัม่ บุกเบิกโดยตระกูลกัมปนาทแสนยากร ก่อตังมาก่
้ อนเป็ นเวลานานนับ 30 กว่าปี มี
โรงงานในประเทศ 2 แห่งที่บางปะอินและแหลมฉบัง ในขณะที่บริษัทสยามยิบซัม่ ตังมาได้
้
ประมาณ 15 ปี จากการขยายเครื อข่ายของบริ ษัทสยามซีเมนต์ และมีโรงงานอยู่ 3 แห่งในประเทศ
คือ สระบุรี นวนคร และสงขลา บริษัทผลิตและจาหน่ายยิบซัม่ บอร์ ดในประเทศไทย จึงมีลกั ษณะ

6

เป็ นตลาดแบบผู้ขายสองราย ( duopoly ) ซึง่ ทาให้ สามารถสร้ างอานาจผูกขาดโดยการร่วมมือกัน
กาหนดราคา ประกอบกับรัฐบาลก็ให้ ความคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศโดยกาหนดภาษี
ศุลกากรไว้ ถึง 40% สาหรับการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยิบซัม่ ทาให้ ราคายิบซัม่ บอร์ ดในประเทศมีราคา
สูง ………
ตัวอย่าง 2
งานวิจยั เรื่ อง การสร้ างเครื อข่ายสมาคมการค้ ารายกลุม่ ธุรกิจ
วิชาที่ใช้ : เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
หัวข้ อ การรวมตัวทางธุรกิจ
ตัวอย่างของการรวมตัวทางธุรกิจ
เครื อข่ายสิ่งทอและเสื ้อผ้ าของแคนาดา[1] เครื อข่ายสิ่งทอและเสื ้อผ้ าในเมือง Montreal ประเทศ
แคนาดา เกิดขึ ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรที่มีชื่อว่า the Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) โดยมีการจัดทากลยุทธ์เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ที่ใช้
เครื อข่ายธุรกิจที่มีนวัตกรรมและมีพลวัตรเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ในปี ค.ศ. 2003 CMM ได้
เริ่มทาโครงการที่ระบุได้ ว่าเป็ นการสร้ างเครื อข่ายธุรกิจให้ กบั มหานคร Montreal ถือได้ วา่ เป็ น
ระยะแรกของกระบวนการที่นาไปสูก่ ารพัฒนาและผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างบูรณา
การ และขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมขึ ้น................................
จากรายงานการวิจยั เรื่ อง........................................................................
โดย..................................................................................หน้ า..............

ตัวอย่าง 3
วิชาที่ใช้ : เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
หัวข้ อ อุปทานและห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
งานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากเป้าหมายการเป็ น
ศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และข้ อตกลงภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวอย่างของห่วงโซ่อปุ ทานและห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
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เทคนิคการแทรกงานวิจัยเข้ าสู่บทเรี ยน
 เอาชื่องานวิจยั มาก่อน หัวข้ อค่อยมาพิจารณา
สมมติวา่ เป็ นงานวิจยั ติดตามและประเมินผลโครงการของสถาบันอาหาร มีเรื่ องนวัตกรรม
และวัฒนธรรม
วิชาที่นา่ จะใส่ได้
1. เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
2. นวัตกรรมและการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ
ต้ องเอามาใส่เรื่ องการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อปุ ทานของการประกอบธุรกิจ เช่น .... ยกเป็ นตัวอย่าง
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการการวิจัยกับการเรี ยนการสอน
 คงต้ องมีความชัดเจนในรายละเอียดของรูปแบบในการบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการ
สอน ตามข้ อกาหนด
 คณะหาทางเผยแพร่วา่ ในแต่ละปี มีการทาวิจยั เรื่ องอะไรบ้ าง สาระของงานวิจยั แต่ละเรื่ อง
เป็ นอย่างไร และทาฐานข้ อมูลต่อเนื่อง โดยฐานข้ อมูลควรถูกย่อยแล้ ว เพื่อให้ ง่ายต่อการ
ดึงดูดความสนใจ
 หากมีต้นแบบของการบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยบการสอน ควรนามาแบ่งปั น เป็ น
ต้ นแบบหรื อแนวทางให้ คนอื่น

