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Title of the Best Practice:
การพัฒนานักศึกษาให้เป็ นทั้งครูและนักวิจยั ด้วยวิธีการเรียนรู ้ โดยการปฏิบตั ิและสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเองร่วมกับการให้คาแนะนา (Learning by doing, Constructivism, and Coaching)
Goal:
สร้า ง/พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาซึ่ งเป็ นครู ท้ั ง ระดั บ ประถมและมั ธ ยมให้ส ามารถท าวิ จั ย และใช้
กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรียนรู ้ โดยเน้นการทาและใช้งานวิจัยในชั้นเรี ยน ซึ่ งกระบวนการวิจัย
ประเภทนี้ จะเน้นการพัฒนา ทั้งในด้านความรู ้ เทคนิ คการสอน และการวัดผลการเรียนรู ้ ดังนั้น การที่
นักศึกษาจะเป็ นนักวิจยั และใช้กระบวนการวิจยั ได้น้ัน ต้องเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิเอง (Learning by
doing) เพิ่ มพูนความรูแ้ ละทักษะด้วยตนเอง (Constructivism) รวมทั้งได้รับการ Coaching จากผู ้รู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง
Need for the Best Practice:
การเรียนรูท้ ี่ จ ะนาไปสู่ก ารท างานหรือปฏิบัติได้จริงนั้ น ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่
สาคัญไม่ใช่การบอกความรูใ้ ห้เกิดความจา ความเข้าใจ แล้วจะสามารทาวิจัย แต่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ ได้แก่
การเขียนเค้าโครง หรือการลงมือทาวิจยั เพราะเมื่อลงมือทาจะเกิดปั ญหาความไม่เข้าใจ ทาได้แต่ไม่ถูกต้อง
ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างนักศึกษาให้เป็ นครูนักวิจยั คือการ “พาทา” โดยให้ศึกษา ค้นคว้างานวิจยั เชิง
ประจักษ์ จานวนมากๆ ประกอบกับการเรียนรูท้ ฤษฎี ค้นคว้าเพิ่มเติ ม จึงเป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยการค้นหา
ความรู ้ สร้างความรู ้ และลงมือ ทาด้วยตนเอง ในขณะเดี ยวกันก็จ ะมีผูร้ ูใ้ ห้คาแนะนาช่วยเหลือ แก้ไข
ข้อบกพร่องผิ ดพลาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เที ยบได้กับการเป็ น Coach ก็ จะเกิดความรูค้ วามเข้า ใจ
สามารถเขียน สามารถทางานวิจยั ใช้กระบวนการวิจยั ถูกต้องตามหลักการ ทักษะดังกล่าวจะคงทนอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน

The Best Practice:
การพัฒนานักศึกษาให้เป็ นทั้งครูและนักวิจยั ด้วยวิธีการเรียนรู ้ โดยการปฏิบตั ิและสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเองร่วมกับการให้คาแนะนา มีกระบวนการดังนี้
1. สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการเป็ นครูนักวิจยั
2. ให้นักศึกษาได้ศึกษางานวิจยั จริงๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร เพื่อให้เกิดความคุน้ เคย และเห็นภาพ
ความสาเร็จของงานวิจยั
3. ค้นหา ศึกษากระบวนการวิจยั ตลอดจนผลงานวิจยั จากการศึกษาตารา บทความ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง
4. นาเสนอ ร่วมอภิปราย และสรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ผูส้ อนเป็ น
Coach
5. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบตั ิตามรูปแบบหรือตัวอย่างที่ได้ศึกษามา ตลอดจนออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้วยตนเอง ในเรื่องที่สนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรือ กลุ่ม
6. นั กศึ กษาเสนอผลการวิพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ปรับปรุงแก้ไข ผลงานของตนเอง และ/หรือ
ของกลุ่ม ทั้งนี้ อยูภ่ ายใต้การดูและของอาจารย์ที่เป็ น Coach
7. การเป็ น Coach ของอาจารย์ผูส้ อนอย่างเต็มใจและสมัครใจแบบกัลยาณมิตรของทั้งสองฝ่ าย จะ
ช่วยแก้ปัญหาและเกิ ดทัก ษะในการคิ ดอย่างรอบคอบ จะช่ วยให้นักศึ กษาเกิดความเข้าใจ และสามารถ
แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองมากขึ้ น
Evidence of Success:
ความสาเร็จในการเรียน การพัฒนานักศึกษาให้เป็ นครูนักวิจยั ดูได้จากผลงานการเขียนโครงร่าง
งานวิจยั การอ่านงานวิจยั และท้ายสุดคือการทาวิจยั เป็ นวิทยานิ พนธ์ บางคนมีความสาเร็จตามเป้าหมาย
และบางคนต้องการใช้เวลาในการเรียนรูม้ ากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ในความสาเร็จดังกล่าว เกิดจากการ
ร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยเฉพาะการตั้งใจทาผลงานของนักศึกษาหรือครูนักวิจยั โดย
ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และที่ จาเป็ นอย่างยิ่งต้องอาศัย Coach หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ มีความรู ้
ความสามารถ และให้เวลาในการช่วยแนะนาแก้ปัญหา จนกว่าผูเ้ รียนหรือนักศึกษาจะประสบผลสาเร็จ
จากสภาพความจริ งที่ เ ป็ นอาจารย์ผู ้ส อนวิ ช าวิจัย และเป็ นที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยใช้ Best
Practice ดังกล่าว นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ประสบผลสาเร็จในการทาวิทยานิ พนธ์ แม้วา่ ความสาเร็จใน
การเรียนรูข้ องแต่ละคนอาจแตกต่างกัน น่ าจะเป็ นที่ การลงมือทาด้วยตนเอง การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยอาศัยการ Coaching ของอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ อง และอดทน

Problems Encountered and Solution:
ปั ญหาที่พบคือ การทาวิจยั เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ สอดคล้องสัมพันธ์กนั ทั้งเรื่อง นักศึกษา
ส่วนหนึ่ งไม่เคยฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบ จึงไม่เข้าใจ concept และความสาคัญของหัวข้อในการทาวิจยั ในแต่
ละหัวข้อของการทาวิจยั นั้นจะมีรายละเอียดและวิธีการเฉพาะเรื่อง เช่น “การทบทวนวรรณกรรม” จะมีกล
ยุทธ์ในการอ่าน เขียน จากเรื่องที่อ่านมากกว่าการเขียนเรื่องหรือสรุปเรื่องธรรมดา หรือหัวข้อระเบียบวิธี
วิจยั จะมีหวั ข้อย่อยๆ และมีเทคนิ คเฉพาะเรื่อง เช่น การสุ่มตัวอย่าง และ/หรือ การสร้างเครื่องมือ นักศึกษา
ต้องเรียนรูท้ ฤษฎีและลงมือปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับทฤษฎี เมื่อมีปัญหา อาจารย์จาเป็ นต้องช่วยเหลือ ควร
เป็ นรายบุคคลมากกว่าเป็ นกลุ่ม แต่ในขณะที่มีปัญหาคล้ายๆ กันก็อาจช่วยเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้
Notes:
ข้อสังเกตจากการใช้ Best Practice ตามวิธีนี้ อาจารย์ผูส้ อนต้องมีความรูค้ วามชานาญและทาวิจยั
เป็ น โดยเน้นการ Coaching ได้อย่างถูกต้อง ให้นักศึกษารูจ้ ริง มีอาจารย์เป็ นที่พึ่งได้ โดยเฉพาะการทาวิจยั
ที่เป็ นวิทยานิ พนธ์ ใช้ความศรัทธา ความเชื่อถือและเชื่อใจในตัวครู
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