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บทน า

การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศ 

และการพัฒนาคนในยุคนี้ ควรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน

สังคม ใช้ความรู้คู่ คุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์สังคม (Maesincee, 2007) ท าให้ระบบการศึกษาไทย

จะต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่กระบวนทัศน์ทางการศึกษาไปจนถึงระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามยุค

สมัย โดยอาศัยการท าความเข้าใจกระบวนทัศน์เก่าที่มีอยู่ก่อน และกระบวนทัศน์ใหม่ที่เข้ามาแทนที่    

จากการศึกษาความหมายของกระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง การก าหนดกรอบ หรือสิ่งที่ควร

ปฏิบัติ ประกอบด้วยทฤษฎี หรือชุดแนวความคิด หรือมโนทัศน์ (Concept) ค่านิยม (Values)                 

ความเข้าใจรับรู้ (Perceptions) การปฏิบัติ (Practice) ของคนรวมกัน หรือชุมชนหนึ่ง และได้ก่อตัวเป็น

แบบแผน หรือทัศนะเกี่ยวกับความจริง (Reality) เป็นฐานคิดของคนในการจัดการชีวิตคน หรือชุมชน

นั้น ๆ (Rugpolmuang, 2014) รายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์เป็นรายวิชาเลือกเอก

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตสัตว์) และเลือกเสรีส าหรับนักศึกษาที่สนใจระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ของชาวบ้าน

ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ 

สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลง      

จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียน    

การสอนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเน้นการท างานเป็นทีม          

ในการศึกษาภูมิปัญญา  การท างานเป็นทีมหมายถึงการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือในการกระท า

สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละ

คนภายในกลุ่มออกมาช่วยกันในการด าเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย (Varaporn, 2006)                

ซึ่ง Tarricone and Luna (2002) รายงานว่าคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้การท างานเป็นทีมประสบ

ความส าเร็จคือข้อตกลงร่วมกันต่อกระบวนการท างานและภาระความรับผิดชอบ เนื่องจากการท างาน

โดยเน้นการท างานเป็นทีมในรายวิชานี้ที่ผ่านมาโดยไม่ได้ก าหนดข้อก าหนดในการปฎิบัติงานท าให้     

การท างานเป็นทีมมีปัญหาและมีข้อสะท้อนจากนักศึกษาต่าง ๆ มากมาย 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม

2. เพื่อศึกษาระดับคะแนนก่อนและหลังการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม

ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัยโดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 9 คน สังกัดสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและ
ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเครือ่งมือท่ีใช้คือ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของการใช้ข้อก าหนดในการ
ปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีมในการลงพื้นที่รายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์         
และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มเดียว (One group Pretest –Post test Design) โดยใช้
สถิติพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

T1 x T2

เมื่อ     T1 แทนการทดสอบก่อนท่ีจะจัดการทดลอง (Pretest)
X แทนการด าเนินกิจกรรมการสอน โดยการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการ

ท างานเป็นทีมในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการใช้ภูมิปัญญา และน าภูมิปัญญาที่ได้มาพัฒนาเป็น
นวัตกรรม

T2 แทนการสอบหลังท าการทดลอง
ผลการวิจัย

จากการให้นักศึกษาท างานเป็นทีมโดยการลงพื้นที่ศึกษาการภูมิปัญญาในการผลิตสัตว์ในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี พบว่า ร้อยละ 33.33 นักศึกษามีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 66.66 

นักศึกษามีความไม่พึงพอใจในการท างานเป็นทีม โดยปัญหาที่พบ คือการที่นักศึกษามีหลายช้ันปีท าให้

การเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีความเกรงใจรุ่นพี่รุ่นน้องโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 5

ที่ร่วมในกลุ่ม การนัดหมายในการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก มีบางคนในกลุ่มไม่ท างาน 

นักศึกษาพยายามแก้ไขโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง social media หลังจากนั้นได้น าข้อก าหนดใน

การปฎิบัติงานมาใช้ในการท างานเป็นทีม โดยมีการจัดท าข้อก าหนดในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิปัญญา

ในการเลี้ยงสัตว์ โดยนักศึกษาท าการแบ่งหน้าท่ีกันออกเป็น 3 บทบาท ดังตารางท่ี 1

ผลการวิจัย (ต่อ)
ตารางที่ 1 แสดงบทบาทหน้าที่และการจัดท าข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม

นอกจากนี้ภายในกลุ่มยังมีการวางบทบาทกันเอง โดยมีผู้น า และผู้ตาม ซึ่ง Tarricone
and Luca (2002) รายงานถึงคุณลักษณะที่ท าให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จดังนี้ (1) 
ข้อตกลงร่วมกันต่อความส าเร็จของทีมและเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน (2) การพึ่งพาอาศัยกัน (3) ทักษะ
ระหว่างบุคคล (4) การสื่อสารแบบเปิดและการให้ผลป้อนกลับเชิงบวก (5) การวางองค์ประกอบของทีม
อย่างเหมาะสม (6) ข้อตกลงร่วมกันต่อกระบวนการท างานของทีม ความเป็นผู้น า และภาระความ
รับผิดชอบ   พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมร้อยละ 100 นักศึกษาทุกคนภายใน
กลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในภาพที่ 1 ซึ่งการท างานเป็นทีม
นั้น Crebert (2011) รายงานถึงทักษะของการท างานเป็นทีม โดยต้องอาศัยทักษะระหว่างบุคคล ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร โดยทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตน มุ่งท างานไปที่เป้าหมายเดียวกัน      
ซึ่งให้ผลลัพธ์มากกว่าการท างานแยกกันเดี่ยว ๆ และน าเสนอนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา ได้แก่ 
แคปซูลยาถ่ายพยาธิในสัตว์ ยาสมานแผลจากขมิ้น สมุนไพรเปลือกไม้ในท้องถิ่น การท าอาหารผสม
ส าหรับสัตว์

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน โดยใช้รูปแบบคลิปวิดีโอ

และจากการท าแบบสอบถามก่อนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของภูมิ

ปัญญาในการเลี้ยงสัตว์ก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) 

ต่ ากว่าหลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)

บทบาทหน้าท่ี คุณสมบัติ ภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย

ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการ

ด าเนินงาน

1.ผู้สัมภาษณ์ สามารถสื่อสารภาษา

มลายูถิ่นได้ดี

สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์

2.ผู้จัดท าข้อมูล มีความเช่ียวชาญในการ

ค้นคว้า และบันทึกข้อมูล

สืบค้นข้อมูล จดบันทึก

ข้อมูล

สรุปรวบรวม เติมเต็ม

ข้อมูล

3.ผู้ท าหน้าที่ใน

การถ่ายภาพ 

บันทึกวิดีโอ ตัด

ต่อวิดีโอ

มีความเช่ียวชาญในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกภาพ บันทึกวิดีโอ 

ตัดต่อวิดีโอ

วิดีโอน าเสนอภูมิปัญญา

ในการเลี้ยงสัตว์ของ

เกษตรกรในปัตตานี

สรุปและอภิปรายผล
จากการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีมรายวิชาภูมิ

ปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ในการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมในกลุ่ม
นักศึกษาท่ีอยู่ในช้ันปีท่ีต่างกัน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น การท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ และมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ 

1) การใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีมรายวิชา
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ ควรมีการจัดกิจกรรมก่อนเรียน
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงความสามารถที่
ตนเองถนัดและความชอบให้นักศึกษาคนอื่นได้ทราบก่อน และแสดงช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

2) ในการใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีม 
อาจารย์สามารถน าไปใช้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการ
ท างานเป็นทีมดียิ่งขึ้น 

3) ควรน าภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ที่ ได้จาก
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาบูรณาการใช้กับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการผลิตสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การผลิต
สัตว์เค้ียวเอื้องขนาดเล็ก และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
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