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Title of the Best Practice: 

 การพฒันานักศึกษาใหเ้ป็นทั้งครูและนักวิจยัดว้ยวิธีการเรียนรู ้โดยการปฏิบติัและสรา้งความรูด้ว้ย

ตนเองร่วมกบัการใหค้ าแนะน า (Learning by doing, Constructivism, and Coaching) 

Goal: 

 สร้าง/พัฒนานักศึกษาซ่ึ ง เ ป็นครูทั้ งระดับประถมและมัธยมให้สามารถท าวิ จัยและใช้

กระบวนการวิจยัในการจัดการเรียนรู ้  โดยเน้นการท าและใชง้านวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงกระบวนการวิจัย

ประเภทน้ีจะเน้นการพฒันา ทั้งในดา้นความรู ้เทคนิคการสอน และการวดัผลการเรียนรู ้ ดังน้ัน  การท่ี

นักศึกษาจะเป็นนักวิจยัและใชก้ระบวนการวิจยัไดน้ั้น ตอ้งเรียนรูด้ว้ยการลงมือปฏิบติัเอง (Learning by 

doing) เพ่ิมพูนความรูแ้ละทักษะดว้ยตนเอง (Constructivism) รวมทั้งไดร้ับการ Coaching จากผู ้รู ้

ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 

Need for the Best Practice: 

 การเรียนรูท่ี้จะน าไปสู่การท างานหรือปฏิบัติไดจ้ริงน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมท่ี

ส าคัญไม่ใช่การบอกความรูใ้หเ้กิดความจ า ความเขา้ใจ แลว้จะสามารท าวิจัย แต่ตอ้งลงมือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

การเขียนเคา้โครง หรือการลงมือท าวิจยั  เพราะเม่ือลงมือท าจะเกิดปัญหาความไม่เขา้ใจ ท าไดแ้ต่ไม่ถูกตอ้ง  

ดงัน้ัน วิธีท่ีดีท่ีสุดในการสรา้งนักศึกษาใหเ้ป็นครูนักวิจยั คือการ “พาท า” โดยใหศึ้กษา คน้ควา้งานวิจยัเชิง

ประจักษ์ จ านวนมากๆ ประกอบกับการเรียนรูท้ฤษฎี คน้ควา้เพ่ิมเติม จึงเป็นการเรียนรูด้ว้ยการคน้หา

ความรู ้สรา้งความรู ้และลงมือท าดว้ยตนเอง ในขณะเดียวกันก็จะมีผูรู้ใ้หค้ าแนะน าช่วยเหลือ แกไ้ข

ขอ้บกพร่องผิดพลาดอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา เทียบไดก้ับการเป็น Coach ก็จะเกิดความรูค้วามเขา้ใจ

สามารถเขียน สามารถท างานวิจยั ใชก้ระบวนการวิจยัถูกตอ้งตามหลกัการ ทกัษะดงักล่าวจะคงทนอยู่อย่าง

ยัง่ยืน 



The Best Practice: 

 การพฒันานักศึกษาใหเ้ป็นทั้งครูและนักวิจยัดว้ยวิธีการเรียนรู ้โดยการปฏิบติัและสรา้งความรูด้ว้ย

ตนเองร่วมกบัการใหค้ าแนะน า มีกระบวนการดงัน้ี 

1. สรา้งความตระหนักใหนั้กศึกษาเห็นความส าคญัของการเป็นครนัูกวิจยั 

2. ใหนั้กศึกษาไดศึ้กษางานวิจยัจริงๆ ว่ามีลกัษณะอย่างไร เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคย และเห็นภาพ

ความส าเร็จของงานวิจยั  

3. คน้หา ศึกษากระบวนการวิจยั ตลอดจนผลงานวิจยัจากการศึกษาต ารา บทความ สารสนเทศ 

และเทคโนโลยีต่างๆ ดว้ยตนเอง 

4. น าเสนอ ร่วมอภิปราย และสรุปผล แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละประสบการณ ์โดยมีอาจารยผ์ูส้อนเป็น 

Coach 

5. ใหนั้กศึกษาลงมือปฏิบติัตามรูปแบบหรือตัวอย่างท่ีไดศึ้กษามา ตลอดจนออกแบบสรา้งสรรค์

นวตักรรมดว้ยตนเอง ในเร่ืองท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรือ กลุ่ม 

6. นักศึกษาเสนอผลการวิพากษ์แลกเปล่ียนเรียนรู ้ปรบัปรุงแกไ้ข ผลงานของตนเอง และ/หรือ 

ของกลุ่ม  ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารดแูละของอาจารยท่ี์เป็น Coach  

7. การเป็น Coach ของอาจารยผ์ูส้อนอย่างเต็มใจและสมคัรใจแบบกลัยาณมิตรของทั้งสองฝ่าย จะ

ช่วยแกปั้ญหาและเกิดทักษะในการคิดอย่างรอบคอบ จะช่วยใหนั้กศึกษาเกิดความเขา้ใจ และสามารถ

แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองมากขึ้ น 

Evidence of Success: 

 ความส าเร็จในการเรียน การพฒันานักศึกษาให้เป็นครูนักวิจยั ดูไดจ้ากผลงานการเขียนโครงร่าง

งานวิจยั การอ่านงานวิจยั และทา้ยสุดคือการท าวิจยัเป็นวิทยานิพนธ ์ บางคนมีความส าเร็จตามเป้าหมาย 

และบางคนตอ้งการใชเ้วลาในการเรียนรูม้ากกว่าปกติ  อย่างไรก็ตาม ในความส าเร็จดงักล่าว เกิดจากการ

ร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและอาจารย ์ โดยเฉพาะการตั้งใจท าผลงานของนักศึกษาหรือครูนักวิจยั  โดย

คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง และท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งอาศัย Coach หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และใหเ้วลาในการช่วยแนะน าแกปั้ญหา จนกวา่ผูเ้รียนหรือนักศึกษาจะประสบผลส าเร็จ   

      จากสภาพความจริงท่ีเป็นอาจารย์ผู ้สอนวิชาวิจัย และเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยใช ้Best 

Practice ดงักล่าว นักศึกษามากกวา่รอ้ยละ 80 ประสบผลส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ ์แมว้า่ความส าเร็จใน

การเรียนรูข้องแต่ละคนอาจแตกต่างกัน น่าจะเป็นท่ีการลงมือท าดว้ยตนเอง การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

โดยอาศยัการ Coaching ของอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้ าแนะน า ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง และอดทน 



Problems Encountered and Solution: 

 ปัญหาท่ีพบคือ การท าวิจยัเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัทั้งเร่ือง  นักศึกษา

ส่วนหน่ึงไม่เคยฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จึงไม่เขา้ใจ concept และความส าคญัของหวัขอ้ในการท าวิจยั ในแต่

ละหวัขอ้ของการท าวิจยัน้ันจะมีรายละเอียดและวิธีการเฉพาะเร่ือง เช่น “การทบทวนวรรณกรรม” จะมีกล

ยุทธ์ในการอ่าน เขียน จากเร่ืองท่ีอ่านมากกว่าการเขียนเร่ืองหรือสรุปเร่ืองธรรมดา หรือหวัขอ้ระเบียบวิธี

วิจยัจะมีหวัขอ้ยอ่ยๆ และมีเทคนิคเฉพาะเร่ือง เช่น การสุ่มตวัอย่าง และ/หรือ การสรา้งเคร่ืองมือ นักศึกษา

ตอ้งเรียนรูท้ฤษฎีและลงมือปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี เมื่อมีปัญหา อาจารยจ์ าเป็นตอ้งช่วยเหลือ ควร

เป็นรายบุคคลมากกวา่เป็นกลุ่ม แต่ในขณะท่ีมีปัญหาคลา้ยๆ กนัก็อาจช่วยเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ได ้  

Notes: 

 ขอ้สงัเกตจากการใช ้Best Practice ตามวิธีน้ี อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความรูค้วามช านาญและท าวิจยั

เป็น โดยเน้นการ Coaching ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ใหนั้กศึกษารูจ้ริง มีอาจารยเ์ป็นท่ีพ่ึงได ้โดยเฉพาะการท าวิจยั

ท่ีเป็นวิทยานิพนธ ์ใชค้วามศรทัธา ความเช่ือถือและเช่ือใจในตวัคร ู
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