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บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนภาษาอังกฤษในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ดำาเนินการวิจัยโดยการระดมสมองของชุมชนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูของครูภาษาอังกฤษจำานวน 67 คน จาก 18 โรงเรียน เพื่อค้นหาปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยนำาเอากระบวนการ
จัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ BAR  
“มองเด็ก” “มองครู” และ AAR ผลการวิจัยพบว่า ในขั้นตอน BAR ครูคาดหวังวิธีการสอนให้นักเรียน 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่กลัว ชอบและรักการเรียนภาษาอังกฤษ อยากได้รูปแบบการสอนที่สามารถ
นำาไปใช้ได้จริง อยากรู้วิธีแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและเรียนอ่อน และต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในขั้นตอนการ “มองเด็ก” ครูระบุ 5 ปัญหาสำาคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชัน้มัธยมศกึษา ไดแ้ก ่1) พ้ืนฐานด้านภาษาองักฤษไมด่ ีไม่รู ้ไมจ่ำาคำาศพัทพ์ืน้ฐาน 2) ไมส่นใจเรยีน ไมใ่ห้
ความรว่มมอื 3) ไมก่ลา้พูด ไมก่ลา้แสดงออก 4) ไมส่ามารถออกเสยีงไดถ้กูตอ้ง และ 5) ไมม่ทีกัษะการคดิ
วเิคราะห ์ในข้ันตอนการ “มองคร”ู ครนูำาเสนอวธิกีารแกป้ญัหา 5 ประการ ไดแ้ก ่1) เพิม่คำาศพัทด์ว้ยกจิกรรม
และเทคนิคต่างๆ 13 วิธีการ2) ทำาให้นักเรียนเห็นความสำาคัญและมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ  
3) ครูเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาอังกฤษ 4) ใช้กระบวนการเรียนรู้บูรณาการกับการใช้ภาษาในชีวิต
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ประจำาวัน โดยเน้นการออกเสียงคำาศัพท์อย่างถูกต้อง และ 5) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการ 
วิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน การทำากระบวนการ AAR ในข้ันตอนสุดท้ายครูเขียนสะท้อนถึง 
การบรรลุผลตามความคาดหวงัทกุประการ และเกดิแรงบนัดาลใจในการนำาเอาความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของตนเอง

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการความรู้ ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

Abstract
In studying the problems and solutions to improve English skills of students under 

the supervision of Khon Kaen Provincial Administrative Organization, the research was  
conducted by the Professional Learning Community of English teachers of Khon Kaen  
Provincial Administrative Organization, consisting of 67 English teachers from 18 schools, 
coming together and brainstorming to identify the problems and possible solutions to improve 
secondary school students’ English skills. The Knowledge Management (KM) process was 
used as a tool in designing the show and share activities. The activities were divided into 
four stages: 1) BAR (Before Action Review), 2) “Looking at the Students”, 3) “Looking at 
the Teachers”, and 4) AAR (After Action Review). It was found that in the BAR stage, the 
teachers expected to learn how to encourage their students to be brave in speaking English 
and expressing themselves and how to encourage them to like and enjoy studying English. 
They also wanted practical teaching ideas as well as solutions to solving students’ illiteracy 
and weak academic performance. Furthermore, they wanted to know ways of improving 
students’ learning achievement. In the second stage, “Looking at the Students”, the teachers  
identified five important problems in studying English for secondary school students as 
follows: 1) their basic knowledge of English is not very good, including not knowing and 
unwilling to memorize basic vocabulary; 2) they do not pay attention to their study and are 
uncooperative; 3) they are afraid to speak English and express themselves; 4) they are  
unable to pronounce words correctly; and 5) they do not have analytical skills. In the third 
stage of “Looking at the Teachers”, the teachers suggested five practical solutions as follows: 
1) increase the students’ vocabulary knowledge through 13 various activities and techniques; 
2) make the students see the importance of and have a clear goal in studying English;  
3) teachers should set good examples in using English; 4) integrate the learning process 
with the use of English in daily-life, with emphasis on correct pronunciation of words; and  
5) develop the students’ analytical thinking skills by analyzing the Ordinary National Educational 
Test (O-NET) items. In the last stage, AAR, the teachers reflected that their expectations were 
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บทนำา
ชมุชนเรยีนรูท้างวชิาชีพคร ู(Professional 

Learning Community: PLC) เป็นการรวมตัวกัน
ของครผููม้เีปา้หมายเดียวกนัตอ่การเรียนรูข้องศษิย์ 
เพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองโดยอาศัย
การเรียนรู้ร่วมกัน (ชวลิต ชูกำาแพง, 2560) ร่วม
มือกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเพื่อยกระดับความสำาเร็จร่วมกันในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ โดยให้ความสำาคัญกับ
การเรียนรู้ของครู ผ่านการลงมือปฏิบัติเองและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์กันอย่าง
เต็มใจ การสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูขึ้นใน
โรงเรียนหรือองค์กรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การจัดการเรียนการสอนของครู เปลี่ยนวิถีการ
ทำางานของครูจากการทำาเด่ียวเป็นการทำาร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้านการศึกษา
ใหเ้น้นความรว่มมอืโดยเอานกัเรยีนเปน็ตวัตัง้และ
มีระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของครู
อย่างเป็นระบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(อบจ.ขอนแกน่) มนีโยบายสง่เสรมิใหโ้รงเรียนสรา้ง
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ในระดับโรงเรียน อบจ.ขอนแก่น ได้
สนับสนุนให้ผู้อำานวยการโรงเรยีนสรา้งชุมชนเรยีน
รู้ทางวิชาชีพครู ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เดียวกัน และชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของครู
ทั้งโรงเรียน พร้อมๆ กับการสร้างชุมชนเรียนรู้
ทางวชิาชพีครู ของครกูลุม่สาระการเรยีนรูเ้ดียวกนั
หรือเฉพาะวิชาเดียวกันระหว่างโรงเรียน โดยมี
ศึกษานิเทศก์และวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้ทำา

หน้าที่เป็นผู้อำานวยการเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจากทุกโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น เป็นตัวอย่างหน่ึงของการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
ของครูกลุ่มสาระเดียวกันระหว่างโรงเรียน เฉพาะ
วชิาภาษาองักฤษเรยีกวา่ “ชมุชนเรยีนรูท้างวชิาชพี
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด อบจ.ขอนแก่น” 
หรือเรียกโดยย่อว่า ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ออกแบบและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้จากครู 
ผู้สอน เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ อบจ.ขอนแก่น  
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียน

รู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยการระดมสมองของ
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น

2. เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยการระดมสมองของ
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น

3. เพื่อกำาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น

4. เพือ่ศกึษาผลการใชก้ระบวนการระดม
สมองของชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษา
อังกฤษในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

all met and that they had inspirations to apply the knowledge and experience they gained 
in improving students’ learning at their own schools. 

Keywords: english learning, knowledge management, professional learning community
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัในครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชิงคุณภาพ

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
กลุม่เปา้หมาย เก็บขอ้มลูโดยการสงัเกตการณข์อง
ผู้วิจัย บันทึกภาพ เสียง และผลงานหรือชิ้นงาน
จากการระดมสมองในลักษณะงานกลุ่ม 

กลุ่มเป้�หม�ยของก�รวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีคือครู
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระวิชาภาษา
ต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
จำานวน 67 คน จาก 18 โรงเรียน โดยกำาหนดเปน็ก
ลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของ อบจ.
ขอนแก่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เครื่องมือและก�รดำ�เนินก�รวิจัย

PLC เปน็รปูแบบหน่ึงของชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice: CoP) ของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) ที่มีผู้ปฏิบัติคือครู ซึ่งมีเป้าหมาย
เดียวกันในการจัดการเรียนรู้ มีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติต่อกัน
และกัน โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้ต่างๆ เช่น 
การทบทวนก่อนการปฏิบัติงาน (Before Action  
Review: BAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติ
งาน (After Action Review: AAR) (ฤทธิไกร  
ไชยงาม, 2561) การถอดบทเรียน การเล่าเรื่อง  
(Storytelling) สนุทรยีสนทนา (Dialogue) เปน็ตน้ 
ในการจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พ่ือระดม
สมองครูให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงใช้
เคร่ืองมือจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐาน ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) BAR  
2) “มองเด็ก” 3) “มองครู” และ 4) AAR โดยมี
รายละเอียดแต่ละช่วง ดังนี้ 

1. BAR ด้วยคำาถาม 2 คำาถาม ได้แก่ 

1) คาดหวังอะไร และ 2) อยากเห็นอะไรในวันนี้ 
แลว้ชวนใหค้รเูขยีนคำาตอบลงในกระดาษขนาด ¼ 
ของ A4 ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ก่อนที่ทีม
กระบวนกรจะรวบรวม สรุป และนำาเสนอให้เชื่อม
โยงกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

2. “มองเด็ก” เป็นการระดมสมองเพ่ือ
ศึกษาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยแบ่งครู
เป็นกลุ่มๆ ละ 5-8 คน จำานวน 12 กลุ่ม แล้วให้
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุให้การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษไม่บรรลุผลลงใน
กระดาษปรู๊ฟ โดยจำาแนกปัญหาออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ฐานคิด หรือ
หวัคดิ (Head) เชน่ ความรู้จำา ความเขา้ใจการรูค้ดิ 
ฯลฯ 2) ปญัหาทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรูฐ้านใจ (Heart) 
เช่น เจตคติ ความต้องการของนักเรียน ฯลฯ และ 
3) ปัญหาที่เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติฐานกาย 
(Hand) เช่น การพูด การลงมือทำา เป็นต้น โดย
ให้ทุกกลุ่มวาดรูปเด็กยืนวางมือแนบลำาตัวลงใน
กระดาษปรู๊ฟ และช่วยกันระบายสีด้วยสีชอล์ค 
เขียนผลการระดมสมองแยกไว้แต่ละด้าน ด้าน 
Head ให้เขยีนคำาตอบไวใ้กล้ๆ  สว่นหวั ดา้น Heart 
เขยีนคำาตอบไวข้า้งลำาตวั สว่นดา้น Hand ใหเ้ขยีน
คำาตอบไวใ้กล้ๆ  มอืทีว่างขา้งลำาตวัมาทางด้านลา่ง 

3. “มองครู” เป็นการระดมสมองเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากช่วง “มองเด็ก” 
เริ่มด้วยการให้ครูในแต่ละกลุ่มทำาสุนทรียสนทนา 
เล่าประสบการณ์ที่สำาเร็จและภาคภูมิใจ แลก
เปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีของตนเองกับเพื่อนครูใน
กลุ่ม ก่อนจะเลือกปัญหาที่กลุ่มเห็นว่าสำาคัญและ
ตรงกับประสบการณ์ของสมาชิกที่สุด แล้วระดม
สมองบูรณาการความรูแ้ละประสบการณข์องกลุม่
เพือ่กำาหนดแนวทางการแกป้ญัหานัน้ โดยมหีลกัใน
การเลอืกปญัหา 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่1) เปน็ปญัหาที่
แก้ไขได้ ปฏิบัติได้ 2) เป็น “เหตุ” ของปัญหา ไม่ใช่ 
“ผล” และ 3) เปน็ปญัหาทีต่อ้งแกก้นัเปน็ทมีจงึจะ
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สำาเร็จ ข้ันสุดท้ายของช่วง “มองครู” เป็นการจัด
กิจกรรมนำาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show 
& Share) ด้วยกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” โดย
จำาลองสถานการณต์ลาดใหม้ผู้ีขายและผู้ซือ้ สนิค้า
คือองค์ความรู้จากการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม 
ครูทุกคนมีตั๋วเงินใบละ 1 บาท จำานวน 3 ใบ เพื่อ
มอบให้กลุ่มที่ตนเองประทับใจที่สุด 3 กลุ่ม 

4. AAR ด้วยคำาถาม 2 คำาถาม ได้แก่  
1) ไดเ้รยีนรู้อะไรใหม ่หรอืประทบัใจอะไรบ้าง และ 
2) จะนำาอะไรไปปรับใช้ และสำารวจข้อเสนอเพื่อ
เป็นประโยชน์สำาหรับการขับเคลื่อนชุมชนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพคร ต่อไปของต้นสังกัด ด้วยหัวข้อ  
“ข้อเสนอแนะต่อต้นสังกัด” 

ผลการวิจัย
การดำาเนินการวจิยัตามกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ 4 ขั้นตอน สรุปผลในแต่ละขั้นตอน
ได้ดังนี้ 

BAR (Before Action Review)

ครูส่วนใหญ่คาดหวังตรงกันคือ มารวม
ตวักนัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้และหาวธิจีดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ สิ่งที่อยากได้คือ แนวทาง
ที่ชัดเจนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อยากได้วิธี
การสอนที่หลากหลาย อยากได้เทคนิคการสอน
ใหม่ๆ อยากเห็นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น อยากเห็น
นักเรียนรัก/ชอบภาษาอังกฤษ อยากได้วิธีสอน
ที่ทำาให้เด็กม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าพูด 
กล้าแสดงออกอยากได้วิธีสอนที่ทำาให้เด็กสนใจ 
ชอบ รักการเรียนภาษาอังกฤษ แก้ปัญหาสมาธิ
สั้น อยากได้วิธีแก้ปัญหานักเรียนกลัวการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยากได้รูปแบบวิธีการสอนที่นำาไป
ใช้ได้จริง อยากรู้วิธีแก้ปัญหาการเรียนอ่อนและ
อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออก ครูส่วนใหญ่มุ่ง

ไปทีก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สะทอ้น
ถึงความตระหนักร่วมกันของครูไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันแล้ว

“มองเด็ก”

ในชว่ง “มองเดก็” ปญัหาของนกัเรยีนดา้น
ภาษาองักฤษในโรงเรยีนสงักดั อบจ.ขอนแกน่ สรปุ
จากผลการระดมสมองของครูทุกกลุ่ม แบ่งตาม
แต่ละด้าน Head Heart และ Hand ได้ดังนี้ 

Head: จำาคำาศัพท์ไม่ได้ ไม่เข้าใจคำาสั่ง  
คำาถาม เด็กขาดความรู้และคำาศัพท์พื้นฐาน 
ไมส่ามารถคดิวเิคราะห ์คดิไมเ่ชือ่มโยง ขาดทกัษะ
การวิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ได้ไม่ชัดเจน ขาด
ความรู้พื้นฐานทั้งคำาศัพท์และไวยากรณ์

Heart: อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความ
มั่นใจ กลัวผิด กลัวถูกตำาหนิ ไม่เห็นความสำาคัญ 
ไมส่นใจ ไมอ่ยากทำางาน ไมก่ลา้แสดงออก ไมช่อบ
ทำาข้อสอบที่เป็นกราฟหรือรูปภาพ ไม่มีเป้าหมาย  
เบื่อหน่าย ท้อแท้ คิดว่ายาก คิดว่าทำาไม่ได้ ไม่มี
ความพากเพียร มองอุปสรรคเป็นปัญหาใหญ่  
ส่งผลให้หนีเรียน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และมี
ทัศนคติเชิงลบต่อภาษาอังกฤษ

Hand: ขาดความรู้พื้นฐาน อ่านไม่ออก 
แปลไม่ได้ พึ่งพาแต่เทคโนโลยี ไม่เกิดความรู้  
ความจำา ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทั้งสิ้น ไม่พูด  
ไมเ่ขยีน ไมช่อบคน้ควา้ ไมส่ามารถออกเสยีงคำาศพัท ์
ได้อย่างถูกต้อง พูดติดอ่าง ขาดทักษะท้ัง 4 คือ  
ฟัง พูด อ่าน เขียน และขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

กระบวนกรสรุปภาพรวมของปัญหาที่ครู
ระบุ โดยแบ่งออกเป็น 5 ปัญหาของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
ไม่ดี ไม่รู้ ไม่จำาคำาศัพท์พื้นฐาน 2) ไม่สนใจเรียน 
ไมใ่ห้ความร่วมมอื 3) ไมก่ลา้พดู ไมก่ล้าแสดงออก  
4) ไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ติดสำาเนียง
ภาษาถิ่น และ 5) ไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
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“มองครู”

ในช่วง “มองครู” ปัญหาที่กลุ่มครูเลือก
มากที่สุดคือ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ดี โดย
เฉพาะการไม่รู้คำาศัพท์ ไม่จำาคำาศัพท์พื้นฐาน มี
ครูถึง 3 กลุ่ม ที่เลือกที่จะวิเคราะห์และหาทาง
แก้ไขปัญหานี้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ เลือกปัญหาที่แตก
ตา่งกัน โดยนำาเสนอวธิกีารแกไ้ขปญัหาและพัฒนา
นักเรียน ดังนี้ 

การเพิ่มคำาศัพท์พื้นฐาน: ครูเห็นตรงกัน
ถึงความสำาคัญของการรู้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน วิธีการที่ร่วมกันเสนอคือ การเพิ่มคำา
ศัพท์ให้กับนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ฐาน (Activity-based Learning) และนำาเสนอ 
13 กิจกรรมในการเพิ่มคำาศัพท์ ได้แก่ 1) Hit the 

Words โดยให้นักเรียนพูดซ้ำา 7 ครั้ง 2) วิเคราะห์
รากศัพท์ 3)คัดคำาศัพท์ซ้ำาไปซ้ำามา 4) Puzzle 
Games 5) จำาคำาศัพท์ผ่านรูปภาพ 6) เรียนรู้คำา
ศัพท์ผ่านสื่อ 7) การเชื่อมเสียง เรียนคำาศัพท์แบบ
คำาคลอ้งจอง 8) Tongue Twister ลดความเครยีด
ในการจำาคำาศัพท์ 9) เรียนคำาศัพท์จากผังภาพ 
(Graphic Organizer) 10) ใช้สื่อนวัตกรรม CAI 
แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้คำาศัพท์เฉพาะเรื่อง  
11) Mind Mapping เพื่อทบทวนคำาศัพท์  
12) เรียนรู้คำาศัพท์จากข้อสอบ O-NET และ  
13) สมุดคำาศัพท์ โดยครูสามารถเลือกใช้กิจกรรม 
ใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม เว้นแต่การให้
นักเรียนทำาสมุดศัพท์ที่ควรเป็นกิจกรรมบังคับ
สำาหรับนักเรียนเพื่อบันทึกการเรียนรู้คำาศัพท์

การวิเคราะหขอสอบ วิเคราะหไดไมชัดเจน ขาด
ความรูพ้ืนฐานทั้งคําศัพทและไวยากรณ 

Heart: อาย ไมกลาแสดงออก ไมมีความ
มั่นใจ กลัวผิด กลัวถูกตําหนิ ไมเห็นความสําคัญ 
ไมสนใจ ไมอยากทํางาน ไมกลาแสดงออก ไม
ชอบทําขอสอบที่เปนกราฟหรือรูปภาพ ไมมี
เปาหมาย เบ่ือหนาย ทอแท คิดวายาก คิดวาทํา
ไมได ไมมีความพากเพียร มองอุปสรรคเปน
ปญหาใหญ  ส งผลใหหนี เรียน ไม เข ารวม
กิจกรรม และมีทัศนคติเชิงลบตอภาษาอังกฤษ 

Hand: ขาดความรูพ้ืนฐาน อานไมออก 
แปลไมได พ่ึงพาแตเทคโนโลยี ไมเกิดความรู 
ความจํา ไมใหความรวมมือใดๆ ทั้งสิ้น ไมพูด 
ไมเขียน ไมชอบคนควา ไมสามารถออกเสียง
คําศัพทไดอยางถูกตอง พูดติดอาง ขาดทักษะทัง้ 
4 คือ ฟง พูด อาน เขียน และขาดปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือน 

กระบวนกรสรุปภาพรวมของปญหาที่ครู
ระบุ โดยแบงออกเปน 5 ปญหาของการเรียนรู

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ไ ด แ ก  1)  พ้ื น ฐ า น ด า น
ภาษาอังกฤษไมดี ไมรู ไมจําคําศัพทพ้ืนฐาน 2) 
ไมสนใจเรียน ไมใหความรวมมือ 3) ไมกลาพูด 
ไมกลาแสดงออก 4) ไมสามารถออกเสียงได
ถูกตอง ติดสําเนียงภาษาถิ่น และ 5) ไมมีทักษะ
การคิดวิเคราะห 

“มองครู” 
ในชวง “มองครู” ปญหาที่กลุมครูเลือก

มากที่สุดคือ พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษไมดี 
โดยเฉพาะการไมรูคําศัพท ไมจําคําศัพทพ้ืนฐาน 
มีครูถึง 3 กลุม ที่เลือกที่จะวิเคราะหและหาทาง
แกไขปญหานี้ สวนกลุมอ่ืนๆ เลือกปญหาที่
แตกตางกัน โดยนําเสนอวิธีการแกไขปญหาและ
พัฒนานักเรียน ดังนี้  

การเพิ่มคําศัพทพื้นฐาน: ครูเห็น
ตร ง กันถึ งความสํ า คัญของการ รู คํ าศั พท
ภาษาอังกฤษของนักเรียน วิธีการที่รวมกันเสนอ
คือ การเ พ่ิมคําศัพท ให กับนักเรียนโดยใช

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดง 13 กิจกรรม ชวยใหนักเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมากข้ึน 
ภ�พที่ 1 13 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนรู้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
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ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่ให้ความ
ร่วมมือ: ในการนำาเสนอวิธีแก้ปัญหา ครูทุกกลุ่ม
ให้ความสำาคัญกับปัญหาการไม่สนใจเรียนและไม่
ให้ความร่วมมือของนักเรียน โดยกำาหนดวิธีแก้ไข
ไปในทางสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจ
ให้นักเรียนสนใจ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้เกมในการ
เพิ่มคำาศัพท์ ใช้แอพพลิเคชั่น (Application) ใน
โทรศัพท์มือถือชื่อ Thai Fast เพื่อเพ่ิมคำาศัพท์ 
เป็นต้น กลุ่มที่เลือกวิเคราะห์ปัญหานี้โดยตรง 
นำาเสนอแนวทางการแก้ไขซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านสภาพห้องเรียน ตกแต่งห้องให้มี
สีสันสวยงาม ติดบัตรคำาภาษาอังกฤษ ใช้สื่อการ
สอนที่น่าสนใจ มีป้ายหรือโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ 
มีส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) ด้านครู แต่งกาย 
ทันสมัย สุภาพ เหมาะสม ดูดี 3) ด้านเทคนิคการ
สอน ใช้เกม ใช้เพลง ใช้รูปภาพ ใช้สื่อมัลติมิเดีย 
ใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ และ 4) ด้าน
นักเรียน ให้คัดกรองและแยกนักเรียนท่ีมีปัญหา 
พื้นฐานไม่ดี มาปรับพื้นฐานให้เพียงพอ 

ปัญหานัก เรียนไม่กล้ าพูด ไม่กล้ า
แสดงออก: ครูเสนอให้แก้ไขและพัฒนานักเรียน
ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นที่บทบาทของครู 
4 ประการ ได้แก่ 1) ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน ครูต้องเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษา

องักฤษ 2) ใชค้ำาศพัทท์ีง่า่ยและใกลต้วั สามารถนำา
ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง 3) ครูต้องออกแบบ
การเรียนรู้ หรือสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ใหน้กัเรียนไดฝ้กึใชภ้าษาองักฤษอย่างตอ่เน่ืองและ
สนุกสนาน ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และ 4) ครู
ตอ้งทำาใหน้กัเรยีนมเีปา้หมายและเหน็ความสำาคญั
ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ปัญหานักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง: กลุ่มครูที่เน้นเร่ืองการออกเสียง
ให้ถูกต้องนำาเสนอวิธีแก้ไขการออกเสียงโดย
เน้นที่การออกเสียงคำาศัพท์อย่างถูกต้อง ด้วย
กระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการกับ
การใช้ภาษาในชีวิตประจำาวัน 5 ขั้นตอน ดังภาพ
ที่ 2 ได้แก่ 1) คัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
กลาง กลุ่มอ่อน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน และเพื่อ
การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน 2) 
เล่นเกมหรือใช้กิจกรรมเพื่อเพิ่มการรู้คำาศัพท์
ให้กับนักเรียน เช่น เกมใบ้คำา เกมนับคู่คำาศัพท์  
เกมบิงโก ท่องคำาศัพท์คล้องจอง เป็นต้น 3) ฝึก
อา่นออกเสยีง โดยครเูปน็ผูส้ะทอ้นแกไ้ขใหถ้กูต้อง 
4) แตง่ประโยค และ 5) ฝกึสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปัญหานักเรียนไม่มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์: ครูกลุ่มนี้นำาเสนอแนวทางในการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประเมินจากคะแนนทดสอบ O-NET ด้วยการ
วางแผนการเตรียมนกัเรยีนโดยใช้ผลการวเิคราะห์
ข้อสอบ O-NET ที่ผ่านมา รายละเอียดแสดง
ดังภาพท่ี 3 โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
วิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบ O-NET ทั้ง 8 ประเภท 
ได้แก่ Situations, Dialogues, Vocabulary, 
Sentence completion, Cloze test, Non-text, 

Reading, และ Error recognition 2) วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในข้อสอบกับหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ทั้งระดับ ม.4 
ม.5 ม. 6 และ 3) สรุปความคิดรวบยอดหรือหลัก
การที่สำาคัญและจำาเป็นที่ผู้เรียนจำาเป็นต้องรู้และ
เข้าใจก่อนจะเริ่มดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ความคิดรวบยอดเหล่านั้นต่อไป โดยจัดให้มี PLC 
ครกูลุม่สาระภาษาองักฤษในโรงเรยีน เพือ่รว่มกนั
พัฒนาทั้งครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการเรียนรู เปนฐาน (Activity-based 
Learning) และนําเสนอ 13 กิจกรรมในการเพ่ิม
คําศัพท ไดแก 1) Hit the Words โดยให
นักเรียนพูดซ้ํา 7 ครั้ง 2) วิเคราะหรากศัพท 3)
คัดคําศัพทซ้ําไปซ้ํามา 4) Puzzle Games 5) จํา
คําศัพทผานรูปภาพ 6) เรียนรูคําศัพทผานสื่อ 7) 
การเชื่อมเสียง เรียนคําศัพทแบบคําคลองจอง 8) 
Tongue Twister ลดความเครียดในการจํา
คําศัพท 9) เรียนคําศัพทจากผังภาพ (Graphic 
Organizer) 10) ใชสื่อนวัตกรรม CAI แกไข
ปญหาในการเรียนรู คําศัพทเฉพาะเรื่อง 11) 
Mind Mapping เพ่ือทบทวนคําศัพท 12) เรียนรู
คําศัพทจากขอสอบ O-NET และ 13) สมุด
คําศัพท โดยครูสามารถเลือกใชกิจกรรมใดๆ ก็

ไดตามความเหมาะสม เวนแตการใหนักเรียนทํา
สมุดศัพทที่ควรเปนกิจกรรมบัง คับสําหรับ
นักเรียนเพ่ือบันทึกการเรียนรูคําศัพท 

ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน ไมให
ความรวมมือ: ในการนําเสนอวิธีแกปญหา ครู
ทุกกลุมใหความสําคัญกับปญหาการไมสนใจ
เรียนและไมใหความรวมมือของนักเรียน โดย
กําหนดวิธีแกไขไปในทางสรางแรงบันดาลใจ 
กระตุนความสนใจใหนักเรียนสนใจ ดวยวิธีตางๆ 
เชน ใชเกมในการเพ่ิมคําศัพท ใชแอพพลิเคชั่น 
(Application) ในโทรศัพทมือถือชื่อ Thai Fast 
เพ่ือเพ่ิมคําศัพท เปนตน กลุมที่เลือกวิเคราะห
ปญหานี้โดยตรง นําเสนอแนวทางการแกไขซึ่ง
ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) ดานสภาพหองเรียน 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการเรียนรูคําศัพทแบบบูรณา   
            การ 5 ข้ันตอน 

ภ�พที่ 2 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ด้วยการเรียนรู้คำาศัพท์แบบบูรณาการ 5 ขั้นตอน
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AAR (After Action Review)

การ AAR ด้วย 2 คำาถาม คือ 1) ได้
เรียนรู้อะไรใหม่ หรือประทับใจอะไรบ้าง และ  
2) จะนำาอะไรไปปรบัใช้ สะท้อนวา่การจดัการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ครั้ง
นี้ ประสบความสำาเร็จตามเป้าประสงค์ของทีม 
ขับเคลื่อน PLC ของ อบจ.ขอนแก่น ดังปรากฏ 
ในตัวอย่างข้อคำาตอบต่อไปนี้ 

ได้เรียนรู้อะไรใหม่/ประทับใจอะไรบ้าง: 
ได้ทราบปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษา
อังกฤษของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ซึ่ง
พบทั้งปัญหาที่แตกต่างกันและที่คล้ายคลึงกัน 
ได้เรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียน
รูภ้าษาอังกฤษแบบ CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) ได้
เรียนรู้เทคนิคการพูดจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ  
ได้เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างจาก

ตนเอง ได้เรียนรู้แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การทำางานเป็นทีม และการแสดงออกตาม
ศักยภาพของทีม มีกำาลังใจในการทำางานมากขึ้น 

จะนำาไปอะไรไปปรบัใช:้ ครทูกุคนตอบว่า  
จะนำาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำางาน 
ของตน มีครูจำานวนหนึ่งระบุรายละเอียดของสิ่งที่
จะนำาไปใช ้เชน่ จะเปน็แบบอยา่งท่ีดใีหก้บันกัเรยีน
ในการใช้ภาษาอังกฤษ จะสร้างบรรยากาศการ
เรียนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ 
จะนำาเอากจิกรรมตลาดนดัความรูไ้ปใชก้บันกัเรยีน 
จะนำาเอากิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
นักเรียน จะหาสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ จะใช้ปัญหาที่ใกล้ตัวเพื่อ
ความเขา้ใจทีค่งทนและนำาไปใชไ้ดจ้รงิ จะคดักรอง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ จะนำาข้อสอบ O-NET มาให้
นกัเรยีนฝกึทำา และจะวางแผนจดัทำาหลกัสูตรเพือ่
ยกระดับคะแนน O-NET

ตกแต งหอง ใหมีสี สั นสวยงาม ติ ด บัตร คํา
ภาษาอังกฤษ ใชสื่อการสอนที่นาสนใจ มีปาย
หรือโปสเตอรภาษาอังกฤษ มีสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม 2) ดานครู แตงกายทันสมัย สุภาพ 
เหมาะสม ดูดี 3) ดานเทคนิคการสอน ใชเกม ใช
เพลง ใชรูปภาพ ใชสื่อมัลติมิเดีย ใชกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ และ 4) ดานนักเรียน ใหคัด
กรองและแยกนักเรียนที่มีปญหาพ้ืนฐานไมดี มา
ปรับพ้ืนฐานใหเพียงพอ  

ปญหานักเรียนไมกลาพูด ไมกลา
แสดงออก: ครูเสนอใหแกไขและพัฒนานักเรียน
ดวยวิธีการหลากหลาย โดยเนนที่บทบาทของครู 
4 ประการ ไดแก 1) ครูตองใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ครูตอง เปนแบบอยางในการใช
ภาษาอังกฤษ 2) ใชคําศัพทที่งายและใกลตัว 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 3) ครู
ตองออกแบบการเรียนรู หรือสรางสถานการณ
และสิ่งแวดลอมใหนักเรียนไดฝกใชภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่องและสนุกสนาน ใชสื่อการสอนที่
น าสนใจ  และ  4) ครู ต องทํ า ใหนั ก เ รี ยนมี

เปาหมายและเห็นความสําคัญของการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  

ปญหานักเรียนไมสามารถออกเสียง
ไดอยางถูกตอง: กลุมครูที่เนนเรื่องการออก
เสียงใหถูกตองนําเสนอวิธีแกไขการออกเสียง
โดยเนนที่การออกเสียงคําศัพทอยางถูกตอง 
ดวยกระบวนการพัฒนานักเรียนอยางบูรณาการ
กับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 5 ข้ันตอน ดัง
ภาพที่ 2 ไดแก 1) คัดกรองนักเรียนเปนกลุมเกง 
กลุมกลาง กลุมออน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนาตามความเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน 
และเพ่ือการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน 2) เลนเกมหรือใชกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการรู
คําศัพทใหกับนักเรียน เชน เกมใบคํา เกมนับคู
คําศัพท เกมบิงโก ทองคําศัพทคลองจอง เปน
ตน 3) ฝกอานออกเสียง โดยครูเปนผูสะทอน
แกไขใหถูกตอง 4) แตงประโยค และ 5) ฝก
สนทนาในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  

ปญหานักเรียนไมมีทักษะในการคิด

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงข้ันตอนการระดมสมองเพ่ือวิเคราะหขอสอบ O-NET ภ�พที่ 3 ขั้นตอนการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET
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สรุปและอภิปรายผล
การแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ แ ละ ระดม

สมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนานักเรียน ด้วย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน ในการทำา PLC ครูภาษา
อังกฤษ อบจ.ขอนแก่น บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้

ปัญห�ก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�ภ�ษ�
อังกฤษ 

ครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนใน
สงักัด อบจ.ขอนแกน่ ระบ ุ5 ปญัหาสำาคัญของการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่รู้  
ไมจ่ำาคำาศัพทพ์ืน้ฐาน 2) ไมส่นใจเรยีน ไมใ่หค้วาม
ร่วมมือ 3) ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก 4) ไม่
สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ติดสำาเนียงภาษาถิ่น 
และ 5) ไมม่ทีกัษะการคดิวเิคราะห์ ปญัหาทีพ่บทัง้ 
5 ประการ สอดคล้องกับปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสว่นใหญข่องประเทศไทย 
(วรางคณา เค้าอ้น, 2560) โดยเฉพาะปัญหา 
เกี่ยวกับ Heart ข้อ 2) ไม่สนใจเรียน ไม่ให้ความ
ร่วมมือ และข้อ 3) ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก

แนวท�งก�รแกปั้ญห�ก�รเรียนรู้ร�ยวิช�
ภ�ษ�อังกฤษของครูผู้สอนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น

ครูร่วมกันนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา 5 
ประการ ตามลำาดบัดังตอ่ไปนี ้1) เพ่ิมคำาศพัทด้์วย
กิจกรรมต่างๆ โดยออกแบบกจิกรรมใหเ้หมาะสม 
กับศักยภาพของนักเรียน และเน้นการนำาไปใช้
จริงในชีวิตประจำาวัน 2) ทำาให้นักเรียนเห็นความ
สำาคัญและมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ 
3) ครูเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยใช้คำาศัพท์ที่ง่ายและ
ใกล้ตัว 4) ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจร เพื่อ
พฒันาทักษะในการออกเสยีง เริม่จากการคัดกรอง
นักเรียน เพิ่มการรู้คำาศัพท์ด้วยกิจกรรมหรือเกม 

ฝึกออกเสียง แต่งประโยค และนำาไปฝึกใช้ในชีวิต
ประจำาวัน และ 5) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน และการสรุป
ความคิดรวบยอดด้านภาษาตามหลักสูตรฯ ปี 
พ.ศ. 2551 

การแกไ้ขปญัหาขอ้ 2) การทำาใหนั้กเรยีน
เห็นความสำาคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น
สำาคัญที่สุด หากครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาข้อน้ี  
ผู้เรียนจะมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครูจะต้องใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการ
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน นอกจากต้องเป็นแบบ
อย่างท่ีดีแล้ว ครูจะต้องมีความเมตตา ห่วงใย 
ใสใ่จ ในการดแูลและพฒันานกัเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 
ออกแบบการเรียนรู้และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสม ชวนให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เสริมแรงด้วยการช่ืนชมเมื่อนักเรียนทำาสำาเร็จแม้
เปน็ความสำาเรจ็เลก็นอ้ยในแตล่ะขัน้ตอน และคอย
ชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถทำาไดด้ว้ยตนเอง ซึง่การใช้
จิตวิทยาเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนี้ 
ก็เป็นสิ่งที่วง PLC ครูอื่นๆ เช่น ครูผู้สอนภาษา
อังกฤษในโครงการศูนย์ PEER ได้ระบุไว้ว่า เป็น
คุณลักษณะที่ดีของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเช่นกัน  
(นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย, 2560)

แนวท�งก�รขับเคลื่อนชุมชนเรียนรู้ท�ง
วิช�ชีพครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น

PLC ครูภาษาอังกฤษ อบจ.ขอนแก่น ได้
กำาหนดกจิกรรมทีจ่ะดำาเนนิตอ่ไปอยา่งชดัเจน คอื 
ให้ครูนำาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน และมีกำาหนดจะจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น และเรียนรู้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณครูจิตวีร์ จรัญวัน ซึ่ง
ผู้วิจัยประเมินให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practice) ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
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ผลก�รใช้กระบวนก�รระดมสมองของ
ชุมชนเรียนรู้ท�งวิช�ชีพครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษ
ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

การระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) BAR 2) “มอง
เด็ก” 3) “มองครู” และ 4) AAR บรรลุผลสำาเร็จ
ตามเปา้หมายของชมุชนเรยีนรูท้างวชิาชีพครผููส้อน
ภาษาอังกฤษในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ทุกประการ 
สังเกตได้จากการเขียนสะท้อนผลหลังการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความคาดหวังที่ครูกำาหนดไว้ใน
ช่วง BAR

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยน้ีได้จากการระดมสมอง

ของ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น ดังนั้น PLC ของครูในสังกัดอื่นจึง 

ไม่ควรนำาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในงานวิจัยนี้ไปใช้โดยตรง ควรนำาเอาเฉพาะ
กระบวนการระดมสมอง 4 ขัน้ตอน ไปใชก้บั PLC 
เพื่อศึกษาปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไขที่
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

2. ควรมีการวิจัยและถอดบทเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนำาเอาผลงานวิจัยนี้ไปลงมือปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกำาหนด เช่น การศึกษาดูงานของ  
PLC ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสงักัด อบจ.ขอนแก่น  
ที่จะไปที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รวมถึง 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน PLC ของครู อบจ.
ขอนแก่น

3. ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือถอดบทเรียนของ PLC ครู ควรมีการจัดการ 
ความรูใ้นระดบัโรงเรยีนหรอืกลุม่ยอ่ยกอ่น เพือ่เปน็ 
การเตรยีมความพรอ้ม ซึง่จะส่งผลใหก้ระบวนการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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