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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใชก้ระบวนการสร้างความรู้  “SECI” ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานใหก้บันกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 36 
คน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงเกบ็ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ 3 ประเภท คือ 1) แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
2) บนัทึกการสังเกตการสอน และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบวา่  (1) ในขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Socialization) ซ่ึงผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกนั และกิจกรรมการเขียนอยา่งอิสระ
แบบผูส้อนมีส่วนร่วมนั้น ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์ คือ ไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
ไดฝึ้กทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงานร่วมกนั ไดฝึ้กความกลา้แสดงออกทางความคิด และไดพ้ฒันาทศันคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  (2) ในขั้นการสกดัความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้  (Externalization) จาก
การท่ีผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเขียนเล่าเคลด็ลบัความสาํเร็จในการเขียนยอ่ความ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้
ใน Blog และกิจกรรมการผลิตนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสถ่ายทอดความรู้ และทกัษะท่ี
มีอยูภ่ายในตนเองออกมาดว้ยวธีิการพดู หรือเขียนเล่าสู่กนัฟัง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผูอ่ื้น (3) ใน
ขั้นการรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดน้าํความรู้ชดัแจง้มาจดัเกบ็เป็นคลงัความรู้ (Know-
ledge Asset) ในรูปแบบของเอกสารรวมเคลด็ลบัการเขียนยอ่ความ เอกสารรวมความ รู้จาก Blog เอกสาร
รวมเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ และซีดีนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงมีเน้ือหา
ตามท่ีผูเ้รียนไดต้ั้งเป้าหมายในการเรียนไวใ้นตอนเร่ิมเรียน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถนาํไปเผยแพร่เพ่ือเป็น
ประโยชน์ได ้ และ (4) ในขั้นการนาํความรู้ชดัแจง้มาปฏิบติั (Internalization) นั้น ผูเ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้
จากเอกสารรวมความรู้ และการผลิตผลงานนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษของตนเอง  

 
Abstract 

This study aimed at investigating the results of applying the knowledge creating process 
“SECI” to teach a Fundamental English course for 36 participants—all freshmen at Bangkok 
University.  As qualitative research, this study incorporated the following research tools in data 
collection process: 1) a learning log; 2) a teacher observation log; and 3) an in-depth interview. 
The major findings of this study included: (1) The participants, through engaging in two 
socializing activities—setting their own learning goals and teacher-learner freewriting—obtained 
the following benefits: learning English from multiple knowledge resources; practicing process    
or work skills; building confidence in expressing ideas and thoughts; and developing a positive 
attitude towards learning English as a result of participation in and enjoyment of the activities;    
(2) The participants constructed explicit knowledge from tacit knowledge through these  
socializing activities: telling their classmates about tips in summary writing; telling their class-
mates about English learning and practicing tips in Blogs; and producing innovative instructional 
materials; (3) The explicit knowledge was then combined and organized in the form of written 
materials of: summary writing tips, how–to–learn English from a Blog, and techniques for  English 
skill practice from in-class interviewing of guest speakers, and CDs—as products of innovative 
instructional materials. All these materials were kept as knowledge assets which could later be 
made public; (4) The participants internalized the explicit knowledge by applying the information 
from the above written materials and innovative instructional materials.  

 



บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ 

กาํหนดให้ผูส้อนมีบทบาทท่ีหลากหลาย อาทิ การเป็นผูจ้ดั
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้วิธีเรียน 
(Learn How to Learn) โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา
ระบบความคิด รู้จกัการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี บท 
บาทท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของผูส้อน คือ การคน้คิดนวตั-
กรรมการสอน (Teaching Innovation) ซ่ึงหมายถึง แนวคิด 
กระบวนการ วิธีการ หรือส่ือการสอนแบบใหม่เพ่ือส่งเสริม
และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่าง
สูงสุดและต่อเน่ือง 

ดงันั้น เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมการสอนอีก
รูปแบบหน่ึง ผูว้ิจัยจึงบูรณาการศาสตร์การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เขา้กบัการสอนวิชาภาษาองักฤษ 
โดยไดน้าํกระบวนการสร้างความรู้ “SECI” ของ Nonaka & 
Takuchi (1995) มาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน    
รู้ ทั้ งน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียนใช้วิธีการ    
เรียนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การเรียนท่ีตนเองไดต้ั้งไว ้ สาํหรับกระบวนการสร้างความรู้ 
SECI นั้น ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Socialization) การสกดัความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชดัแจ้ง 
(Externalization) การรวมความรู้โดยจดัเก็บความรู้ชดัแจง้
อยา่งเป็นระบบ (Combination) และการนาํความรู้ชดัแจง้นั้น
มาปฏิบติั (Internalization) ซ่ึงจากกระบวนการเหล่าน้ี ผูว้ิจยั

มุ่งหวงัว่า ผูเ้รียนจะสามารถนาํความรู้ภาษาองักฤษท่ีไดรั้บ
จากการลงมือปฏิบัติมารวบรวมจัดเก็บเป็นคลังความรู้ 
(Knowledge Asset) และผลิตนวตักรรม (Innovation) ซ่ึงจะ
ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนรวมทั้ งเห็น   
คุณค่าของการเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย  

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุ 
ประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการนาํกระบวนการสร้างความรู้มา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษให ้
กบัผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 คณะบริหารธุรกิจ มหา- 
วทิยาลยักรุงเทพ จาํนวน 36 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
อก. 111 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 หรือ EN111: Fundamental 
English I เป็นเวลา 14 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบๆ ละ 70 นาที โดย
ในสัปดาห์แรก ผูส้อนซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยวิจยัไดช้ี้แจง
วตัถุประสงค์ของการสอนแก่ผูเ้รียนกลุ่มน้ีว่าจะมีความ
แตกต่างจากการเรียนในรายวิชาเดียวกนัของกลุ่มอ่ืนๆ เน่ือง 
จากเป็นการวิจยัดา้นการสอนท่ีมีการนาํแนวคิดดา้นการจดั 
การความรู้มาประยกุตใ์ช ้ 

ในการดาํเนินงานวิจยัน้ี ขั้นแรกผูว้ิจยัไดน้าํกระบวน 
การสร้างความรู้ SECI Model มาออกแบบกิจกรรมการเรียน 
รู้วิชาภาษาองักฤษ (Learning Activity) ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กับแต่ละขั้นของกระบวนการสร้างความรู้ SECI ตามท่ี
ปรากฏในกรอบแนวคิด (รูปท่ี 1) ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 



1. กิจกรรมการตั้ งเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน 
(Shared Vision) เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์
เก่ียวกบัทกัษะทางภาษาองักฤษของตนเอง และร่วมตั้งเป้า 
หมายในการเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษนั้นๆ กบั
เพ่ือนในกลุ่ม โดยผูเ้รียนจะทาํกิจกรรมน้ีในสัปดาห์แรกของ
การเรียน  

2. กิจกรรมการเขียนอย่างอิสระ (Freewriting) โดยผู้ 
สอนมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยผูส้อนจะร่วมทาํกิจกรรมจินตนาการเขียนเร่ือง
จากกลุ่มคาํศพัทเ์ดียวกนั จากนั้นทั้งผูส้อนและผูเ้รียนจะร่วม
แบ่งปันโดยการอ่านงานเขียนของตนในชั้นเรียน  

3. กิจกรรมการอ่านและเขียนวิจารณ์งานย่อความ 
(Summary) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผูเ้รียนเขียนยอ่ความของ
บทอ่านต่างๆ และฝึกการอ่านและเขียนวิจารณ์งานของเพ่ือน
ตามหลกัการท่ีไดศึ้กษาไป หลงัจากนั้นผูเ้รียนท่ีมีผลงานการ
เขียนยอ่ความท่ีดีจะเขียนเล่าเคลด็ลบัของตนเองท่ีใชใ้นการ
เขียนยอ่ความ ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ฝังลึก (Tacit Know-
ledge) ออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และ
ผูเ้รียนทั้ งหมดร่วมกนัสรุปเคล็ดลบัเพ่ือจัดทาํเป็นเอกสาร
รวมเคล็ดลบัการเขียนยอ่ความ และนาํเคล็ดลบันั้นไปใชใ้น
การเขียนยอ่ความในคร้ังต่อไป 

4. กจิกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขียนเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา 
องักฤษ และเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษของตนเองใน 
Blog ของรายวิชาน้ี หลงัจากนั้นผูเ้รียนจะรวบรวมเทคนิค
การเรียนรู้หรือเคลด็ลบัการฝึกฝนภาษาองักฤษในดา้นต่างๆ 
จากขอ้มูลท่ีแบ่งปันใน Blog เพ่ือเรียบเรียงเป็นเอกสารรวม
ความรู้จาก Blog ซ่ึงผูเ้รียนสามารถนาํเทคนิคการเรียนรู้ท่ีได้
จากเพ่ือนไปทดลองหรือประยุกตใ์ชก้บัการเรียนรู้และการ
ฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษของตนเองได ้

5. กิจกรรมการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ เป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีเป็นนักศึกษาจากสถาบัน  
อ่ืนเขา้มาร่วมแบ่งปันความรู้ โดยผูเ้รียนจะใชภ้าษาองักฤษ
สัมภาษณ์แขกรับเชิญซ่ึงเป็นผูป้ระสบความสําเร็จในการ
เรียนภาษาองักฤษ จากนั้นผูเ้รียนจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการสัมภาษณ์ และเรียบ
เรียงเป็นเอกสารรวมความรู้จากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ 
เพ่ือผูเ้รียนจะไดน้าํเทคนิคท่ีแขกรับเชิญทาํไดส้ําเร็จมาใช ้
ในการเรียนรู้ 

6. กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมส่ือการเรียนรู้  เป็น
กิจกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนเลือกหัวขอ้ท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงผูเ้รียนจะได้
สกดัความรู้ฝังลึกภาษาองักฤษออกมา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกนัสรุปวา่ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใดเพ่ิมเติมจากความรู้เดิมท่ี
มีอยู่น้ี จากนั้นผูเ้รียนสืบคน้ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
เพ่ือนาํมาสังเคราะห์ เรียบเรียง และสร้างกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ รวมทั้ งบันทึกผลงานนวตักรรมดังกล่าวลง  
ในแผน่ซีดี เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้และทาํกิจกรรม
ในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษในดา้นต่างๆ 

กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบั 4 ขั้นตอน
ของกระบวนการสร้างความรู้  SECI ทุกกิจกรรม ยกเวน้
กิจกรรมลาํดบัท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด  
ในขั้นแรก คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Socialization) เท่านั้น 
และเม่ือผูเ้รียนผ่านการทาํกิจกรรมทั้ ง 6 กิจกรรมตามขั้น 
ตอนการสร้างความรู้ท่ีเปล่ียนความรู้ฝังลึก (Tacit Know-
ledge) เป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) แลว้ คาดวา่
ผูเ้รียนจะสามารถสร้างคลงัความรู้ (Knowledge Asset) ใน
รูปแบบของเอกสารรวมความรู้ และผลิตนวตักรรมส่ือ    
การเรียนรู้ (Innovation) ในรูปแบบของซีดี ซ่ึงผูเ้รียนจะได้
นาํความรู้ท่ีไดรั้บน้ีไปปฏิบติัให้เกิดเป็นความรู้ฝังลึกต่อไป 
(Internalization) 

สาํหรับขั้นตอนของการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
ผูเ้รียนทาํกิจกรรมตามท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไวใ้นแผนการสอน 
และเขียนสะทอ้นความคิดหลงัจากการทาํกิจกรรมทั้งในและ
นอกหอ้งเรียนในแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Learning Log) ใน
ขณะเดียวกนั ผูว้ิจยัสังเกตการสอนและเขียนบนัทึกในแบบ
บนัทึกการสังเกตการสอน (Teacher Observation Log) เก่ียว 
กบักระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ซ่ึงรวม 
ถึงกิจกรรมการสอน บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนตลอดจน
ปัญหาท่ีพบในระหวา่งการสอนดว้ย 

ในขั้นตอนต่อไปหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมครบ
ทั้งหมดแลว้ ในสัปดาห์ท่ี 14 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ผูเ้รียนทั้ง 36 คน เก่ียวกบัความคิดเห็นและ
ความรู้สึกเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 
องักฤษของรายวชิาน้ี โดยใชค้าํถามต่อไปน้ี 

 
 
 



  

• นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมต่างๆ คือ 
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญ การแบ่งปันความรู้ใน Blog การ
แสดงความคิดเห็นต่อ Blog ของเพ่ือน การผลิตนวตักรรม 
ส่ือการเรียนรู้ และการรวบรวมความรู้เป็นเอกสารเผยแพร่ 

• นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเอกสารรวมความรู้
อยา่งไร 

• นกัศึกษาคิดวา่บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวก่้อนเรียน
หรือไม่ อยา่งไร 

• นักศึกษามีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรกับการ
เรียนการสอนในรายวชิาน้ี 

ในขั้ นตอนสุดท้าย  ผู ้วิ จัยได้จัดหมวดหมู่ ข้อมูล 
(Grouping) ท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการเรียนรู้และการสัมภาษณ์
เชิงลึก จากนั้นไดว้ิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
สรุปประเดน็ท่ีสาํคญัเพ่ือนาํมาอภิปรายผล 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวความคดิเกีย่วกบัความรู้และการจัดการความรู้  

ความรู้สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ฝัง
ลึก (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้แบบนามธรรมในตวั
บุคคลเพราะเป็นความรู้ท่ีได้มาจากประสบการณ์ การลง    
มือปฏิบัติ  ทักษะในการทํางาน สัญชาติญาณ หรือจาก             
พรสวรรค ์และความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงเป็น
ความรู้แบบรูปธรรมท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดเ้พราะ
ไดผ้่านการรวบรวม หรือถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
ผา่นวิธีต่างๆ เช่น การจดบนัทึก การเขียนหนงัสือ ตาํรา หรือ
คู่มือ เป็นตน้ (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

ดังนั้ น การจัดการความรู้ทั้ งสองประเภทเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสูดจึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมมูลค่าของกิจการ      
ขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือ
องค์กร เน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแปรขอ้มูล (Data) เป็นขอ้สนเทศ (Information) แปร
ขอ้สนเทศเป็นความรู้ (Knowledge) และใชค้วามรู้เพ่ือปฏิบติั 
การ (Action) โดยไม่หยุดอยูท่ี่ระดบัความรู้เท่านั้นแต่จะยก 
ระดบัไปถึงปัญญา (Wisdom) (สถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพ่ือสังคม [สคส.] (ม.ม.ป.)  

Nonaka and Takeuchi (1995) ไดอ้ธิบายโมเดลของ   
การจดัการความรู้ SECI ท่ีสามารถสังเคราะห์หรือหลอมรวม
ความรู้ท่ีฝังลึกยกระดบัข้ึนไปเป็นความรู้ท่ีสูงข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน
และเป็นองคร์วมยิง่ข้ึนโดยผา่นกระบวนการ 4 ขั้น คือ  

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Socialization) เป็น
จุดเร่ิมต้นของการแลกเปล่ียนประสบการณ์  ข้อคิดเห็น 
ระหวา่งบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานความสนใจท่ีสอดคลอ้งกนั  

2. การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลึก (Exter-
nalization) เป็นการสกดัความรู้ฝังลึกในตวับุคคลออกไปเป็น
ความรู้ชดัแจง้ท่ีผูอ่ื้นสามารถเขา้ถึงได ้โดยผ่านการสนทนา 
และแลกเปล่ียนระหวา่งกนั 

3. การรวมความรู้  (Combination) เป็นการรวบรวม
ความรู้ท่ีชดัแจง้มาบนัทึก จดัหมวดหมู่หรือสร้างเป็นความรู้
ท่ียกระดบัข้ึน 

4. การนาํความรู้ท่ีชัดแจ้งมาปฏิบติั (Internalization) 
เป็นผลของการเช่ือมโยงแลว้นาํความรู้มาปฏิบติั เป็นการ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ หรือเป็นการสร้างนวตักรรม ซ่ึงก่อให ้
เกิดเป็นความรู้และประสบการณ์ฝังในตวับุคคลกลายเป็น
ความรู้ฝังลึก เพ่ือนาํไปสู่การถ่ายทอดหมุนเวยีนต่อไป 

กล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้เป็นการนาํความรู้ฝัง
ลึกภายในตวับุคคล และจากแหล่งความรู้ชดัแจง้ต่างๆ ซ่ึง
เป็นท่ีประจกัษ ์มาผา่นกระบวนการสร้างความรู้โดยเร่ิมจาก
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั จากนั้นรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลเหล่าน้ี  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จดัเรียบเรียงขอ้มูล บนัทึกและจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือนาํความรู้ชดัแจง้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัหรือไปสร้างเป็น
นวตักรรม ทั้งน้ีความรู้ชดัแจง้จากการปฏิบติัน้ีจะถูกเปล่ียน 
เป็นความรู้ฝังลึกในตวับุคคลต่อไป ทั้งหมดน้ีคือวงจรความรู้
ท่ีก่อให้เกิดการต่อยอดความรู้และเกิดความรู้ใหม่ไดอ้ย่าง  
ไม่มีท่ีส้ินสุด  

 
2.  แนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สําคญั 

ประเวศ  วะสี (2543, อา้งอิงจากคณะอนุกรรมการปฏิรูป 
การเรียนรู้, 2543) ใหค้วามหมายของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัวา่ เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และเน่ืองจาก
สถานการณ์จริงของผูเ้รียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั 
การเรียนรู้จึงตอ้งยึดผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกัสําคญั ดงันั้น 
ผูส้อนจึงมีหน้าท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกบัผูเ้รียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น คือ ทาง
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคม และจิตวญิญาณ 

ก่ิงฟ้า  สินธุวงษ ์และ สุลดัดา  ลอยฟ้า (2545) อธิบายวา่ 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นการจดักระบวนการ



  

เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผา่นการทาํกิจกรรมท่ี
ตอ้งใชค้วามคิด การลงมือปฏิบติัจริง และจากการสะทอ้น
ความคิด จึงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายข้ึน นอกจากน้ี 
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองซ่ึงจะ
นาํไปสู่การใหอ้าํนาจแก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัน้ีมีรากฐาน
แนวคิดมาจากทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ (Constructionism) 
ของ Semour Papert (1960, อา้งอิงจาก Papert & Harel, 1991) 
ท่ีให้ความสําคญัดา้นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
จากการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมในตวัของผูเ้รียนกบั
ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ นอกจากน้ี ทฤษฎีน้ีเนน้วา่ความรู้มาจากการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ดว้ยการลงมือปฏิบติั แกไ้ขปัญหา 
และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความหมายกบัตนเอง 

อาจกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
หมายถึง การใชว้ิธีการใดๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่ง
หมายให้กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน กล่าวคือ 
สนับสนุนให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสร้างสรรค์ความรู้จากการ
คน้ควา้ ดาํเนินการ ตดัสินใจ และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ทั้งน้ี ผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้แนวทาง ให้คาํ 
ปรึกษา และช่วยเหลือให้ผูเ้รียนซ่ึงมีความแตกต่างกันได้
พฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างสูงสุด และสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ไดต้ามท่ีตั้งไว ้

 
3.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีบูรณาการเร่ืองการจดัการความรู้กบัการเรียน
การสอน มีดงัน้ี 

ขจิต  ฝอยทอง (2552) ศึกษาเก่ียวกบัการใชก้ระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ืออบรมครูสอนภาษาอังกฤษจาํนวน 100   
คน ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ครูนาํวิธีและเทคนิคการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตน ผูว้ิจัยได ้   
ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ในการอบรมโดยใหค้รูทั้งหมด  
ทาํกิจกรรมเหล่าน้ี  คือ  1) แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัท่ีดีของตน (Best Practice)  2) เล่าเร่ืองราวของตน 
(Story Telling) 3) ใชว้ิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) และ 4) 
แลกเปล่ียนเรียนรู้แบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) นอกจาก 
น้ีผูว้ิจยัไดใ้ช ้Blog เป็นเคร่ืองมือในการใหผู้เ้ขา้อบรมแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ กิจกรรมท่ีใชมี้ประโยชน์ต่อ
ครู นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูเ้ขา้อบรมสามารถใช ้Blog ในการ
แลกเปล่ียนความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

องัคณา  อ่อนธานี (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูป 
แบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการ
จดัการความรู้ สาํหรับนิสิตครู มหาวทิยาลยันเรศวร ชั้นปีท่ี 3 
จาํนวน 37 คน โดยจดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ 
โดยมีขั้นตอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ 2) ขั้น
แสวงหาความรู้ 3) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) ขั้นสร้างความรู้ 
5) ขั้นจดัเกบ็ความรู้ 6) ขั้นถ่ายโอนความรู้และใชป้ระโยชน์ 
และ 7) ขั้นประเมินผลความรู้ซ่ึงมีสาระสาํคญัในแต่ละองค-์
ประกอบ ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจ มีเจต-
คติ และมีทักษะในการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    

เม่ือพิจารณาจากงานวิจัยดังท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
พบวา่ เป็นการวิจยัดา้นการจดัการศึกษาเก่ียวกบัการนาํแนว 
คิดและกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการอบรมเพ่ือ
พฒันาครูผูส้อน และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถของผูส้อนในการเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนาํแนวคิดดา้นการจดัการความรู้มาประยกุต ์
ใช้เพ่ือพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 
และจากการไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้และการเรียนการสอน อาจกล่าวไดว้า่กระบวน 
การสร้างความรู้เป็นส่ิงท่ีสําคัญในการเรียนรู้แบบเน้นผู ้ 
เรียนเป็นสาํคญั ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ผลลพัธ์จากการนาํแนวคิดดา้นการจดัการความรู้ โดยประยกุต ์
ใชก้ระบวนการสร้างความรู้ SECI มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนวชิาภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา 

 
ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนเขียนสะท้อนความคิดเก่ียวกับประโยชน์และส่ิงท่ี   
ตนไดเ้รียนรู้จากการทาํกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม และจากการ
สังเกตการสอนของผูว้ิจัย รวมทั้ งการสัมภาษณ์ผูเ้รียน ซ่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการสร้างความรู้ SECI 4 ขั้นตอน
สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 



  

กระบวนการสร้างความรู้ขั้น Socialization (การแลก 
เปลีย่นเรียนรู้) 

ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ 2 กิจกรรม คือ 1) การตั้งเป้าหมายในการเรียน
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงของการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ กล่าวคือ การได้ทํา
กิจกรรมน้ีทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสวิเคราะห์เก่ียวกบัความ 
สามารถทางภาษาองักฤษของตนเองก่อนเร่ิมการเรียนใน
รายวชิาน้ี และพดูคุยกบัเพ่ือนๆ ในกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความ 
คิดและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการปลูกฝังทศันคติของการเรียนท่ีมิได้
เน้นการสอบ แต่เป็นการเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นการเรียนท่ีมีความหมายมากข้ึน และ 2) การ
เขียนอยา่งอิสระ (Freewriting) ซ่ึงผูส้อนร่วมทาํกิจกรรมกบั
ผูเ้รียนในการเขียนเร่ืองจากกลุ่มคาํศพัทเ์ดียวกนั จากนั้นทั้ง
ผูส้อนและผูเ้รียนจะแบ่งปันความคิดและจินตนาการโดยการ
อ่านงานเขียนของตนในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นโอกาสให้ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและนาํความรู้มาพฒันาทกัษะการ
เขียนของตน 

จากการสะท้อนความคิดของผูเ้รียนในบันทึกการ
เรียนรู้ของทั้ง 2 กิจกรรม สรุปประเดน็สาํคญัท่ีผูเ้รียนแสดง
ถึงการมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนรวมทั้ง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรม ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี  

1. กจิกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน (ขอ้มูล
จากแบบบนัทึกการเรียนรู้คร้ังท่ี 2) 

จากการทาํกิจกรรมน้ี ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสะทอ้นปัญหา
การเรียนของตนเอง และเสนอแนะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกลา้แสดงความคิดเห็น
มากข้ึน 

- ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือน
ในกลุ่มยงัช่วยให้ความรู้บางอย่างท่ียงัไม่รู้ (ผูเ้รียนเลขท่ี 1)  

- ได้รู้จักกล้าแสดงออก เสนอความคิดเห็นของตน 
เองแก่ผู้ อ่ืน (ผูเ้รียนเลขท่ี 12) 

- ได้มีการใช้ความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม และได้รับ
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายทาํให้สามารถ เลือกหัวข้อท่ีดีท่ีสุด
ในการเรียนรู้เพ่ือผลิตเป็นนวตักรรม (ผูเ้รียนเลขท่ี 13) 

- ได้รู้ปัญหาของตนเองและเป็นแรงกระตุ้นในการ
หาความรู้ให้ตัวเอง (ผูเ้รียนเลขท่ี 35)  

 

นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัดว้ย   

- ได้ฝึกกระบวนการคิดในการทํางานเป็นกลุ่ ม 
(ผูเ้รียนเลขท่ี 16)  

- มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีในกลุ่มของตน (ผูเ้รียน
เลขท่ี 17) 

- ทาํให้ได้ฝึกทาํงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ และ
ทาํให้รู้จักวิธีแก้ปัญหา (ผูเ้รียนเลขท่ี 22)  

2. กิจกรรมการเขียนอย่างอิสระ (Freewriting) โดย
ผู้สอนมส่ีวนร่วม (ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรียนรู้คร้ังท่ี 8) 

กิจกรรมน้ีเปิดโอกาสให้ผูส้อนและผูเ้รียนไดน้าํผลงาน
การเขียนของตนมาแบ่งปันกนั จึงทาํให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึง
ความคิดและจินตนาการท่ีผูส้อนส่ือผา่นในงานเขียน และยงั
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเขียนประโยครูปแบบต่างๆ จากงาน
เขียนของผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถนาํไปปรับปรุงการเขียน
ของตนได ้

- ทาํให้เราได้ฟังความคิดท่ีแปลกใหม่จากเร่ืองท่ีครู
แต่งและได้รับรู้การเขียน การเรียงประโยคท่ีถูกต้องของครู 
รวมท้ังคาํศัพท์ท่ีแปลกใหม่ท่ีเรายงัไม่รู้ (ผูเ้รียนเลขท่ี 34) 

- ทาํให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและจินตนาการกับอาจารย์ผู้สอน
อีกทางหน่ึงด้วย (ผูเ้รียนเลขท่ี 38) 

นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัเกิดความรู้สึกท่ีดีเน่ืองจากการท่ี
ผูส้อนมิได้ทาํหน้าท่ีเพียงให้ความรู้หรือแค่มอบหมายให้
ผูเ้รียนทาํกิจกรรมเท่านั้น แต่ไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
นั้นดว้ยจึงทาํให้บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกนัเอง 
สนุกสนาน และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 

- ทาํให้เรามีความสัมพันธ์กับครูมากขึน้ ทาํให้ฉันกล้า
ท่ีจะพูดจะถามครู สนุกค่ะไม่กดดัน (ผูเ้รียนเลขท่ี 25) 

- ทําให้รู้สึกเป็นกันเอง  ไม่เกร็งเวลาเรียน  ทําให้
บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน  เรียนแล้วมีความสุข  
(ผูเ้รียนเลขท่ี 40) 

และจากผลการสังเกตการสอนของผูว้ิจัย พบว่า ใน
ระหวา่งท่ีมีการทาํกิจกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วม 
กนันั้น ผูเ้รียนไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยผูส้อนไดท้าํ
หน้าท่ีเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีผูเ้รียน
บางคนยงัไม่สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันา 
 



  

ตนเองไดใ้นช่วงแรก แต่หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บฟังความคิด
และวิธีการแสดงความคิดจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ ผูเ้รียนคนท่ีมี
ปัญหาในช่วงแรกก็สามารถวิเคราะห์ตนเองไดใ้นท่ี สุด ซ่ึง
ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัในการช่วยเหลือผูเ้รียนเหล่าน้ีโดยการ
ใช้คาํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด รวมถึงการแสดงท่าทีใส่ใจ
และให้ความเป็นกนัเองในการพูดคุยกบัผูเ้รียน ซ่ึงสามารถ
ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกผ่อนคลายข้ึน และกลา้ท่ีจะพูดวิเคราะห์
ความตอ้งการของตนโดยใชภ้าษาองักฤษไดโ้ดยไม่กงัวลว่า
จะพดูผดิ  

กล่าวสรุปได้ว่าการทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํ  
ให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่างๆ คือ ไดเ้รียนรู้ภาษา 
องักฤษจากแหล่งความรู้หลากหลาย ไดฝึ้กทกัษะท่ีจาํเป็นใน
การทาํงานร่วมกนั ไดฝึ้กความกลา้แสดงออกทางความคิด 
และไดพ้ฒันาทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เน่ือง 
จากเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการไดร่้วม
ทาํกิจกรรมแบ่งปันความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนั
และกนั ทั้งน้ีปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
การไดท้าํกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัเช่นน้ี คือการท่ีผูส้อนสร้าง
โอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างเต็มท่ีใน
บรรยากาศท่ีเป็นกันเองและสนุกสนาน เอ้ือต่อการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประพนธ์  ผาสุก-
ยดื (2547) ท่ีอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัเร่ืองเวลา เวทีและไมตรี ท่ี
สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรมการเรียนรู้ได ้

กระบวนการสร้างความรู้ขั้น Externalization (การ
สร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลกึ)  

ในขั้นตอนการสร้างความรู้ชดัแจง้จากความรู้ฝังลึกน้ี  
ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม คือ 1) การเขียน
เล่าเคลด็ลบัความสาํเร็จในการเขียนยอ่ความ 2) การแบ่งปัน
ความรู้ใน Blog และ 3) การผลิตนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ โดย
ทั้ง 3 กิจกรรมไดก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนสะทอ้นความรู้ท่ีมีอยูภ่าย 
ในตนเองออกมาดว้ยวิธีการพูด และเขียนเล่าอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองในเร่ือง
ของการทบทวนความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ยงัสามารถเป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นท่ีไดรั้บฟังหรือไดอ้่านอีกดว้ย 

ข้อมูลต่อไปน้ีเป็นการสะท้อนความคิดของผูเ้รียน
เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ หลงัจากการทาํกิจกรรมดงักล่าว 
ซ่ึงสรุปประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี  

 
 

1. กิจกรรมการเขียนเล่าเคล็ดลับความสําเร็จ ในการ
เขียนย่อความ (ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรียนรู้คร้ังท่ี 10) 

ในกิจกรรมน้ีผูส้อนไดค้ดัเลือกผลงานการเขียนยอ่ความ
ท่ีดีของผูเ้รียนจาํนวน 12 คน เพ่ือนาํมาเป็นตวัอยา่งใหผู้เ้รียน
อ่ืนๆ ไดศึ้กษา ซ่ึงผูเ้รียนเจา้ของผลงานจะตอ้งสกดัความรู้  
ฝังลึกของตนเองโดยการเขียนเล่าในบนัทึกการเรียนรู้เก่ียว 
กบัเคลด็ลบัท่ีตนเองใชใ้นการเขียนยอ่ความ จากนั้นนาํเสนอ
หน้าชั้นเรียน พร้อมกบัอธิบายวิธีการให้เพ่ือนๆ รับทราบ
ดว้ยกนั เช่น 

- เคลด็ลับในการเขียน  Summary ท่ีดีของดิฉัน กคื็อ  
ก่อนอ่ืนต้องอ่านเนือ้หาหรือบทความท่ีเราจะสรุปให้เข้าใจ
เสียก่อน อ่านหลายๆ รอบ เพ่ือจับเอาแต่ประเดน็สําคัญ เม่ือ
เร่ิมเขียนต้องบอกแหล่งท่ีมาของเร่ืองหรือผู้แต่งใช้ภาษาของ
เราเอง ควรเขียนประโยคแรกให้มี Main Idea และพยายามใช้ 
Transitional Words เพราะจะทาํให้  Summary ของเราดู
สวยงามและล่ืนไหลมากขึน้ มีความต่อเน่ือง ท่ีสําคัญอย่าใส่
ความคิดเห็นลงไปเวลาเขียน Summary สุดท้ายกอ็ย่าลืมกล่าว 
ถึงท่ีมาหรือผู้แต่งด้วยในตอนต้นตอนเร่ิมเขียนประโยคแรก 
เพียงเท่านีก้จ็ะทาํให้ Summary ของคุณกลายเป็น Summary ท่ี
ดีได้แล้วค่ะ (ผูเ้รียนเลขท่ี 2) 

- ก่อนอ่ืนต้องอ่านให้ เข้าใจให้หมด  จําคําขึ้นต้น
ประโยคก่อนแล้วอธิบายว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไรเป็นหลัก
สาํคัญ และจาํคาํขึน้ต้นประโยคให้ได้ด้วย จากน้ันเวลาเขียน 
Summary จะต้องใช้สํานวนของเราเอง จะไม่ลอกประโยค
ตามโจทย์ อาจใช้คาํบางคาํตามในบทความก็ได้แต่ต้องใส่
เคร่ืองหมายคาํพูด นอกจากนี ้เวลาอ่าน ให้อ่านเร่ืองท้ังหมด 
แล้วเขียนสรุปแต่ประเดน็สาํคัญเท่าน้ัน (ผูเ้รียนเลขท่ี 36) 

ในบันทึกการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้เล่าเคล็ดลบัความ 
สาํเร็จซ่ึงเป็นความรู้ฝังลึกท่ีแต่ละคนสกดัออกมาและสร้าง
เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเคล็ดลบัการเขียนย่อ
ความบางประการมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ การเร่ิมตน้
จากการอ่านเน้ือเร่ืองให้เขา้ใจใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงอาจตอ้งอ่าน
หลายรอบ จากนั้นพยายามจบัใจความสาํคญัของเร่ืองใหไ้ด้
ก่อนจะเขียนสรุปย่อความ ทั้ งน้ี การท่ีผูเ้รียนหลายคนมี
เคล็ดลับอย่างเดียวกันจึงสามารถจัดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) ของการเขียนยอ่ความได ้

2. กจิกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog (ขอ้มูลจาก Blog 
คร้ังท่ี 1 และ 2) 

 



  

กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog เป็นกิจกรรมหน่ึง
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้กดัความรู้ฝังลึกของแต่ละบุคคล
ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง โดยการถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษของตนจากการเขียน 
Blog คร้ังท่ี 1 และการเล่าเคลด็ลบัในการเรียนรู้ทกัษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษ จากการเขียน Blog คร้ังท่ี 2 ดงัตวั 
อยา่งต่อไปน้ี 

-  Previously, I was confused about the different 
pronunciation between desert” and “dessert.” I always 
pronounced them wrongly. Then, I asked my mom, and 
she told me that the pronunciation of desert is “dez-ert” 
and dessert is pronounced “di-zurt”. And they have 
different meanings. The noun“desert” means a barren or 
desolate area, and the verb ‘desert” means to leave (a 
person, place, etc), whereas the noun “dessert” means a 
sweet dish such as fruit, ice cream, or pastry served at the 
end of a meal. Now, I understand, but I think it’s so 
strange to pronounce them. Do you think so, my pals? 
P.S. I found this website http://dictionary.reference.com/. 
It can help me to write this passage and I think it’s very 
useful. Well, I hope it will be useful for you too. (ผูเ้รียน
เลขท่ี 12: Blog คร้ังท่ี 1) 

 
ในตวัอยา่งน้ีผูเ้รียนเลขท่ี 12 ไดเ้ขียนเล่าเก่ียวกบัความ

สับสนของตนเองระหวา่งคาํ 2 คาํ คือ “desert” กบั “dessert” 
เน่ืองจากปัญหาคือ ผูเ้รียนมกัจะออกเสียงคาํทั้งสองสลบักนั 
ดงันั้นผูเ้รียนจึงไดถ้ามจากคุณแม่ และยงัไดค้น้ควา้ขอ้มูล
จากพจนานุกรมออนไลน์ดว้ยตนเอง และเม่ือเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างของตวัสะกด รวมทั้งความหมายของคาํทั้งสองแลว้
จึงไดน้าํความรู้น้ีมาแบ่งปันใหเ้พ่ือนๆ รับทราบโดยการเขียน 
Blog 

-  Last month I wanted to order new clothes from the 
internet. When I searched for the clothes in some 
websites, words and sentences on the webpage told me 
that I must improve my reading skill because there are a 
lot of words that I have never seen before. Those words 
made me confused, and I didn’t understand any 
information on the web. Accordingly, my mother asked 
her foreign friend who lives abroad to help me. That was 

too bad for me because I couldn’t communicate with him. 
So, my brother helped me explain to this foreign guy that 
I would write a letter to him. It took me a very long time 
to finish just one letter. As a result, I realized that I need 
to improve my English skills. I practice reading English 
magazines, memorizing the vocabulary, writing 
sentences, listening to English music and watching movie. 
I also practice speaking English by learning from the 
cassette tapes. Now, I am ready to order new clothes from 
the internet again. I think that my experience will be an 
example for somebody who wants to communicate with 
foreigners and some techniques to improve an English 
skill. (ผูเ้รียนเลขท่ี 34: Blog คร้ังท่ี 2) 

ในตวัอยา่งน้ีผูเ้รียนเลขท่ี  34 เล่าประสบการณ์ของตน
ในการซ้ือเส้ือผา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่มีอุปสรรคดา้น
คาํศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆ ท่ีไม่เคยทราบมาก่อน จึงเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยมีเคลด็ลบัในการ
ฝึก คือ อ่านนิตยสารภาษาองักฤษ พยายามจดจาํคาํศพัท์ ฝึก
แต่งประโยค ฝึกฟังเพลงและชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งฝึกพดูภาษาองักฤษจากเทปท่ีสอนเก่ียวกบัวิธีการออก
เสียงและการสนทนา ซ่ึงจากการฝึกทกัษะต่างๆ เหล่าน้ีทาํ 
ให้ผูเ้รียนกล่าวว่าตนมีความพร้อมท่ีจะสั่งซ้ือเส้ือผา้ทาง
อินเทอร์เน็ตแลว้ 

3. กจิกรรมการผลตินวตักรรมส่ือการเรียนรู้ 
ในขั้นตอนแรกของการทาํกิจกรรมการผลิตนวตักรรม

ส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตอ้งตั้งเป้าหมายร่วมกนัก่อน
วา่กลุ่มมีความประสงคจ์ะพฒันาภาษาองักฤษดา้นใด จากนั้น
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตอ้งสกดัความรู้ภาษาองักฤษท่ีเป็น
ความรู้ฝังลึกของตนออกมาและแบ่งปันโดยการเขียนให้
เพ่ือนคนอ่ืนไดรั้บทราบว่าความรู้ภาษาองักฤษท่ีแต่ละคนมี
อยู่นั้ นคืออะไรบ้าง เพ่ือท่ีจะได้ตกลงร่วมกันว่าจะทาํการ 
ศึกษาหรือคน้ควา้ความรู้ใหม่อะไรต่อไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

กลุ่ม The Puzzle Game ประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน 
ตอ้งการศึกษาดา้นคาํศพัท์ภาษาองักฤษเก่ียวกบักลุ่มอาชีพ 
และไดส้รุปคาํศพัทท่ี์เป็นความรู้ฝังลึกของสมาชิก ดงัน้ี 

welder, computer graphic, engineer, carpenter, 
merchant, barber, soldier, postman, politician, nurse, 
doctor, dentist, salesman,  air-hostess,  secretary,  
manager 



  

กลุ่ม Fantastic 4 ประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ตอ้งการ
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดจากเพลงและภาพยนตร์ และ
ไดส้กดัความรู้ฝังลึก ดงัน้ี   

-  การออกเสียงคาํต่างๆ จากเพลง 4 เพลง คือ 
1. Way Back into Love: shadow, trap, without, 

direction, suggestion, negotiation, lonely, corner  
2. One Moment in Time: finest, broke, destiny, 

eternity, lifetime, seize, racing, rise, taste 
3. Tears in Heaven: heaven, strong, peace, beg, 

through, strong, beyond, please  
4. Close to You: appear, create, sprinkle, angel, 

together, every time, suddenly, starlight 
-  การพดูสาํนวนในบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ คือ 

Do you have a reservation?, What would you like?, 
What do you want for breakfast, sir? 

What’s your order, madam?, How would you like 
your coffee?, Menu, please. Check, please. 

Here’s your change. 
จากขอ้มูลทั้งหมดอาจกล่าวสรุปไดว้่าการสกดัความรู้

ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งนั้ นเกิดข้ึนได้จากการทาํ
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้หลายรูปแบบ ซ่ึงการสกดัความรู้
ฝังลึกดงักล่าวทาํให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ท่ีมีอยู่ภายใน
ตนเองออกมาดว้ยวธีิการพดู หรือเขียนเล่าสู่กนัฟัง เช่น เคลด็
ลบัในการเขียนยอ่ความ ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตน 
เองในเร่ืองของการทบทวนความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ยงัสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นท่ีไดรั้บฟังหรือไดอ้่านอีกดว้ย นอกจากน้ี
การท่ีผู ้เรียนแต่ละคนได้เขียนเล่าเก่ียวกับเคล็ดลับและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษใน Blog จึงนบัเป็นการ
สร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” สาํหรับผูท่ี้สนใจในเร่ืองเดียว 
กันท่ีจะได้มีโอกาสมาพูดคุย แบ่งปัน และต่อยอดความรู้   
กนัไดอี้กดว้ย 

กระบวนการสร้างความรู้ขั้น Combination (การรวม
ความรู้) 

การรวมความรู้เป็นขั้นตอนของการนาํความรู้ชดัแจ้ง  
มาบนัทึก หรือจดัหมวดหมู่ หรือสร้างเป็นความรู้ท่ียกระดบั
ข้ึน ซ่ึงในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานน้ี ผูเ้รียนได ้ 
ผ่านขั้นตอนการรวมความรู้จากการทาํกิจกรรม 4 ประเภท 
คือ 1) การรวมความรู้จากการเล่าเคลด็ลบัการเขียนยอ่ความ 
2) การรวมความรู้จากการเขียน Blog 3) การรวมความรู้จาก

การสัมภาษณ์แขกรับเชิญ และ 4) การรวมความรู้จากการ
ผลิตนวตักรรมส่ือการเรียนรู้  

1. กิจกรรมการรวมความรู้จากการเล่าเคล็ดลับการ
เขียนย่อความ ในกิจกรรมน้ีผูเ้รียนทุกคนจะร่วมกนัสรุป
เคล็ดลบัการเขียนย่อความของเพ่ือนท่ีมีผลงานดีเด่นและ
ไดรั้บการคดัเลือก จาํนวน 12 คน และจดัทาํเป็นเอกสาร
รวมเคลด็ลบัการเขียนยอ่ความเพ่ือเผยแพร่ เช่น 

1.   ทาํความเข้าใจช่ือเร่ืองท่ีอ่านจะช่วยให้เดาเร่ือง
ได้ง่ายขึน้ 

2.   ใช้สาํนวนเกร่ินนาํในการเขียน Summary 
3.   เขียนประโยคแรก เป็นประโยคท่ีมีใจความหลัก

หรือ Main Idea 
4.  ใช้ Transitional Words เพ่ือให้เร่ืองเช่ือมโยงกัน 
5.   ทาํเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ หรือ Highlight ประโยค

สาํคัญ 
2.  การรวมความรู้จากการเขียน Blog ในกิจกรรมน้ีผู ้

เรียนแต่ละกลุ่มจะรวบรวมเทคนิคการเรียนรู้หรือการฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษในแต่ละด้านจากข้อมูลท่ีอยู่ใน Blog 
ทั้งหมด จากนั้นทาํการแปลและเรียบเรียงเป็นเอกสารภาษา 
ไทยเพ่ือเผยแพร่ เช่น 

ดา้นการฟัง:  
1. จินตนาการเร่ืองตามท่ีได้ฟัง 
2. ดูรายการการ์ตูนภาษาอังกฤษ เพราะใช้ภาษาท่ีไม่

ยาก ฟังง่าย 
3. แอบฟังชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษเม่ือมีโอกาสได้

ยินเขาคุยกัน 
ดา้นการพดู:  
1. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตัวเอง ได้ท้ังการพูดและฟัง

เสียงตัวเองด้วย 
2. ดูรายการทีวีภาษาอังกฤษ จดโน้ตประโยค หรือ

สาํนวนท่ีได้ฟัง จากน้ันนาํมาฝึกพูดตาม  
3. เป็นนักศึกษาอาสาสมัคร Liaison ทาํงานต้อนรับ

ชาวต่างชาติในโอกาสสาํคัญต่างๆ 
ดา้นการอ่าน:  
1. อ่านป้ายภาษาอังกฤษตามข้างทางหรือตามสถานท่ี

ต่างๆ  
2. อ่านข้อมูลเร่ืองต่างๆ ท่ีตนสนใจจาก Website เช่น 

www.yenta4.com 
3. ก่อนอ่านภาษาอังกฤษอะไรกแ็ล้วแต่ ให้ถามตัวเอง



  

ก่อนว่าจุดประสงค์ของการอ่านคืออะไร จะช่วยให้การอ่าน
มีความหมายกับตัวเองมากขึน้ 

ดา้นการเขียน:  
1. เล่น MSN กับเพ่ือนต่างชาติ ทาํให้สนุกและได้

เรียนรู้วิธีเขียนภาษาอังกฤษด้วย 
2. ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษจากหนังสือภาษาอังกฤษ ทาํ

ให้ได้เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษท่ีถกูต้อง 
3. เขียน Diary เป็นภาษาอังกฤษ 
ดา้นคาํศพัท:์  
1. ฝึกแต่งประโยคจากคาํศัพท์ 
2. ติดป้ายคาํศัพท์ท่ีใช้เรียกส่ิงของต่างๆ ในบ้าน 
3. ท่องคาํศัพท์ต่อหน้าคนท่ีรักทุกวนั 
3. การรวมความรู้จากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ ใน

กิจกรรมน้ีผูเ้รียนแต่ละคนจะจดบันทึกในสมุดโน้ตของ
ตนเองเก่ียวกบัเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในระหว่างท่ี
แขกรับเชิญเล่าประสบการณ์ให้ผูเ้รียนฟัง จากนั้นผูเ้รียนจะ
รวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีเพ่ือสรุปเป็นเอกสารแจกเพ่ือนในภาย 
หลงั เช่น 

1.   ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ อย่าคิดว่าภาษา
เป็นเร่ืองยาก ไม่เช่นน้ันแล้วจะเป็นการปิดก้ันตนเองในการ
เรียนรู้ภาษา 

2.   พยายามทําให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจาํวัน โดยใช้ประโยชน์จากส่ือทุกทาง ไม่ว่าจะเป็น
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทย ุส่ือโทรทัศน์ หรือส่ือออนไลน์ 

3.   ควรมีสมุดโน้ตติดตัวเพ่ือจดศัพท์ใหม่ทุกวัน 
และต้องท่องคาํศัพท์ด้วยไม่เช่นน้ันแล้วกจ็ะไม่มีประโยชน์
อะไร 

4.   ควรจด Lecture ท่ีเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ โดยใช้
ศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีตนรู้เพ่ือเป็นการทบทวนคาํศัพท์ 

5.   พยายามหาแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้ตนเองใฝ่รู้
ภาษาอังกฤษ เช่น การมีเพ่ือนชาวต่างชาติ การไปเรียนต่อต่าง 
ประเทศ การประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ภาษา และการไปเท่ียว
ต่างประเทศ เป็นต้น  

4. การรวมความรู้จากการผลิตนวัตกรรมส่ือการเรียนรู้ 
ในกิจกรรมน้ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาค้นควา้ และ
รวบรวมความรู้ภาษาองักฤษ 3 ดา้น คือ ดา้นคาํศพัท์ ดา้น 
การฟังและการพูด และดา้นไวยากรณ์ตามท่ีกลุ่มตนได้
ตั้งเป้าหมายไวใ้นสัปดาห์แรก จากนั้นผูเ้รียนจะสังเคราะห์
ความรู้ และนํามาเรียบเรียงเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และ

ออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัและบนัทึกผลงานทั้งหมดลงในแผ่น
ซีดี เพ่ือนาํ เสนอในชั้นเรียนใหเ้พ่ือนๆ ร่วมกนัทาํกิจกรรม 
ดงัตวัอยา่ง เช่น 

ดา้นคาํศพัท ์
กลุ่ม Vocabulary for Fun ประกอบดว้ย สมาชิก 5 

คน กลุ่มน้ีไดร้วบรวมกลุ่มคาํศพัท์ท่ีเก่ียวกบัประเภทและ
อุปกรณ์กีฬา อาชีพ ผลไม ้และสัตวช์นิดต่างๆ เพ่ือให้เพ่ือน
ไดฝึ้กสะกดคาํ โดยมีภาพเป็นส่ือ และทายคาํศพัท์ ผูเ้รียน
ตอ้งพิมพต์วัอกัษรเขา้ไปในโปรแกรมท่ีออกแบบมา นอก 
จากน้ี ในการทายตวัอกัษรของแต่ละคาํ ผูเ้รียนสามารถทาย
ผดิไดจ้าํนวน 7 คร้ัง  

ดา้นการฟังและการพดู 
กลุ่ม Perfect Animation ประกอบดว้ย สมาชิก 6 คน 

กลุ่มน้ีไดน้าํบทสนทนาประกอบการใชภ้าพการ์ตูนเคล่ือน 
ไหว (Animation) มาจดัเป็นบทเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ฟังเสียงบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํ 
วนั ส่วนในขั้นการฝึกมีการนาํบางตอนของบทสนทนามา  
ตั้งเป็นคาํถามให้ตอบ เช่น การพูดคุยเร่ืองการรับประทาน
อาหาร ก็จะมีเร่ืองราวท่ีให้ฟังจากบทสนทนาในการ์ตูนบาง 
ส่วน แลว้ใหเ้พ่ือนต่อบทสนทนาส่วนท่ีเหลือโดยใชป้ระโยค
ท่ีได้เรียนรู้ในตอนแรก ทาํให้ได้เรียนรู้คาํศพัท์และจดจาํ
สํานวนการพูดซ่ึงผูเ้รียนสามารถคลิกฟังไดห้ลายคร้ังก่อน 
จะตอบคาํถาม 

ดา้นไวยากรณ์ 
กลุ่ม English Grammar in Use ประกอบดว้ย 

สมาชิก  4 คน กลุ่มน้ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ   
จดับทเรียนเร่ือง Tense โดยมีการทดสอบก่อนเรียน และมี
แบบฝึกหัดให้ทาํทา้ยบททนัทีหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้กฎเกณฑ์
ทางไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นแต่ละ Tense 
นวตักรรมช้ินน้ีเป็นบทเรียนสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมเพ่ือใช ้   
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นวตักรรมของกลุ่มน้ีมีคาํอธิบาย
ประกอบบทเรียนเป็นภาษาไทย และสามารถทบทวนดว้ย
ตนเองไดห้ลายคร้ัง  

กล่าวสรุปไดว้า่ในงานวจิยัน้ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสรวบรวม 
ความรู้ชดัแจง้และจดัเรียบเรียงทั้งในรูปแบบซีดี และเอกสาร
รวมความรู้ ซ่ึงการทาํกิจกรรมทั้ งหมดเหล่าน้ีเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดสังเคราะห์ จดัหมวดหมู่ 
และเรียบเรียงขอ้มูล เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการจดัทาํ



  

เป็นเอกสารท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย และจัดเก็บเป็นคลัง
ความรู้ (Knowledge Asset) ท่ีสามารถนาํไปเผยแพร่ต่อไปได ้
ทั้งน้ี นบัเป็นความภาคภูมิใจของผูเ้รียนอีกดว้ยท่ีไดมี้โอกาส
สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น นอกจาก 
น้ี อาจกล่าวไดว้่ากิจกรรมการรวมความรู้สนับสนุนการจดั 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เน่ืองจากส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดแ้กไ้ข
ปัญหา และไดส้ร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความหมายกบัตนเอง
ตามแนวคิดการสร้างองคค์วามรู้ของ Semour Papert (1960, 
อา้งอิงจาก Papert & Harel, 1991) ดว้ย 

กระบวนการสร้างความรู้ขั้น Internalization (การนํา
ความรู้ทีชั่ดแจ้งมาปฏิบัต)ิ  

ขั้นการนาํความรู้ท่ีชดัแจง้มาปฏิบติั เป็นกระบวนการ
เปล่ียนความรู้ชดัแจง้เป็นทกัษะหรือความสามารถของผูเ้รียน 
และกลายเป็นความรู้ฝังลึกในตวัผูเ้รียนต่อไป ซ่ึงในการวิจยั
น้ี ผู ้เรียนได้นําความรู้ชัดแจ้งไปปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้
ความรู้จากเอกสารรวมความรู้ในการเขียนยอ่ความ เอกสาร
รวมความรู้จาก Blog และจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ รวม 
ทั้งการผลิตนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการประยุกต์ใช้ความรู้ดัง 
กล่าวในการให้สัมภาษณ์และจากการเขียนสะทอ้นความคิด
ในแบบบนัทึกการเรียนรู้คร้ังท่ี 11 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ได้คาํศัพท์เพ่ิมเติมมากขึน้ ทาํให้เรารู้ช่ือภาษาอังกฤษ
ของผลไม้ท่ีเรารู้จักกันดีในภาษาไทย และรู้เร่ืองการแต่ง
ประโยคมากขึน้ เพ่ือใช้เป็นคาํอธิบายหรือคาํใบ้ให้เพ่ือน
ทายช่ือผลไม้น้ันๆ (ผูเ้รียนเลขท่ี 1/บนัทึกการเรียนรู้) 

- ชอบเร่ืองใน Blog ท่ีเพ่ือนใช้เทคนิคสัญญากับแฟนว่า
จะท่องศัพท์ เลยลองเอามาใช้บ้าง เวิร์คดี ค่ะเพราะหนูกับ
แฟนชอบภาษาอังกฤษกันท้ังคู่ ตอนนีเ้รากเ็ลยเลียนแบบท่อง
ศัพท์ให้ฟังก่อนวางหูตอนนอนค่ะ (ผูเ้รียนเลขท่ี 8/สัมภาษณ์) 

-  หนูได้แรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญและใน  Blog ท่ี
บอกว่า การอ่านเร่ืองท่ีเราสนใจใน Internet ทาํให้เราเก่งขึน้ 
หนูกเ็ลยไปอ่านเร่ือง B-Boy ค่ะ เพราะหนูชอบเต้นและหนู
อยากรู้ว่ามนัมาจากไหน (ผูเ้รียนเลขท่ี 14/สัมภาษณ์) 

 - ทําให้หนูเขียน Summary ดีขึ ้นเพราะได้รู้เคล็ดลับ
ของเพ่ือน เวลาอ่านอย่าอ่านอย่างเดียวแต่ควร Highlight 
ข้อความสําคัญไปด้วย เพ่ือตอนหลังจะได้ง่ายต่อการย่อ
เฉพาะใจความสาํคัญได้ เร็ว (ผูเ้รียนเลขท่ี 26/สัมภาษณ์) 

 

กล่าวสรุปไดว้า่การนาํความรู้ชดัแจง้ไปปฏิบติัเป็นการ
สนบัสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ Carl 
Rogers (1969, อา้งอิงจาก Neil, 2006) ท่ีเนน้ความสาํคญั
ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ ซ่ึงในกระบวน 
การสร้างความรู้ SECI ขั้น Internalization น้ี ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัสร้างผลงานนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ รวมทั้ งไดน้าํ
ความรู้จากเอกสารรวมความรู้ไปใชจ้ริง ทั้งน้ี จากประสบ-
การณ์ตรงเหล่าน้ีทาํให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเปล่ียนความรู้    
ชัดแจ้งเป็นความรู้ฝังลึกของตนเองต่อไป ซ่ึงเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการสร้างความรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยน้ี  ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจจะเป็น
ประโยชน์สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษา 
องักฤษ จาํนวน 3 ดา้น คือ 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  
1.1 มีกิจกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกนั

โดยอาจเร่ิมให้ผูเ้รียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตน รวม 
ถึงวิธีการท่ีจะปรับปรุงหรือแกไ้ขให้ดีข้ึน ทั้งน้ีส่ิงสาํคญัคือ 
ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจกบัผูเ้รียนใหช้ดัเจนวา่ เป้าหมายใน
การเรียนมิใช่เพ่ือการสอบให้ไดค้ะแนนท่ีดีเท่านั้น แต่ควร
เป็นการเรียนเพ่ือพฒันาตนเองทั้งดา้นการเรียนภาษาองักฤษ 
และทกัษะวิธีการเรียนรู้ นอกจากน้ี ผูส้อนควรใชรู้ปแบบ
การประเมินผลการเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติ (Performance-
based Assessment) และการติดตามผลพฒันาการ (Progress 
Check) ของผูเ้รียนมากกว่าการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เท่านั้น  

1.2 มีเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแบ่งปันความรู้ของ
ตนเองใหก้บัผูอ่ื้นทั้งในและนอกชั้นเรียน กล่าวคือ มีการจดั
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Learners) ท่ีผูเ้รียน
สามารถมาแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะการเรียนรู้ และประสบ-
การณ์ หรือเร่ืองราวต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้ในรูปแบบ 
ดงัน้ี 

1.2.1 ชุมชนใหญ่ ประกอบดว้ย ผูเ้รียนจาํนวน
มากจากคณะวิชาต่างๆ ท่ีตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน
ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีBlog เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยให้สมาชิกได้มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้ โดยผูเ้รียน
จะตอ้งร่วมกนัเขียน Blog ตามหัวขอ้เร่ืองท่ีผูส้อนแนะนาํไว ้
 



  

ในแผนการสอน (Course Syllabus) หรือสามารถเลือกหวัขอ้
อ่ืนๆ ไดต้ามความสนใจ แต่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเร่ืองการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือฝึกฝนทกัษะการเขียน และในส่วนของ
การวดัและประเมินผล ผูส้อนควรกาํหนดเกณฑต่์างๆ อยา่ง
เป็นระบบ เช่น เกณฑด์า้นเน้ือหา (Content) เกณฑด์า้นการ
ใชภ้าษา (Language Use) และเกณฑเ์ก่ียวกบัจาํนวนคร้ังของ
การเขียน Blog เป็นตน้  

1.2.2  ชุมชนย่อย เป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกไม่มาก
นัก และเกิดข้ึนจากการท่ีมีกลุ่มผูส้นใจเฉพาะเร่ืองตอ้งการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัเร่ืองเดียวกนั การจดักลุ่มเรียนรู้แบบ
ชุมชนยอ่ยน้ีอาจทาํได ้2 รูปแบบ คือ 1) การจดัพ้ืนท่ีเสมือน
โดยใชเ้ทคโนโลย ีBlog เช่นเดียวกบัของชุมชนใหญ่ แต่อาจ 
จะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนในชุมชนยอ่ยร่วมกนักาํหนดเกณฑ์
การประเมินผล Blog ของตนเองได ้และ 2) การจดัพ้ืนท่ีทาง
กายภาพโดยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงทั้งในและ
นอกห้องเรียน เช่น การจัดเสวนาแบ่งปันความรู้เร่ืองแนว
ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ของการฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน
หรือเขียนภาษาองักฤษ จากนั้นผูเ้รียนร่วมกนัจดัทาํเอกสาร
หรือคู่มือเคลด็ลบัความสาํเร็จในการฝึกทกัษะต่างๆ เกบ็เป็น
คลงัความรู้ต่อไป  

1.3 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัดว้ยไมตรีจิต เช่น การท่ีผูส้อนร่วม
ทาํกิจกรรมกบัผูเ้รียน เพ่ือเปล่ียนบทบาทของผูส้อนให้สอด 
คลอ้งกบัแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” การเชิญบุคคล 
ภายนอกมาร่วมทาํกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนการ
แบ่งปันความรู้ และการจดัห้องเรียนให้อยูใ่นสภาพเหมือน
ห้องปฏิบติัการ (Workshop) เพ่ือเอ้ือให้เกิดความสะดวกใน
การทาํกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์  

2. ด้านการพฒันาผู้สอน 
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีประยุกต์แนวคิดการจัดการ

ความรู้มาใชน้ั้น ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนใน
ฐานะ “คุณอาํนวย” ตามท่ี วิจารณ์  พานิช (2549) ไดก้ล่าว
ไว ้หรืออีกนัยหน่ึง คือ ผูเ้อ้ืออาํนวยการเรียนรู้ (Facilitator) 
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดย
ตอ้งมีทัศนคติท่ีดีในการเปิดรับแนวคิด และวิธีการแบบ
ใหม่ๆ ในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงอาจทาํได ้ดงัน้ี 

2.1 การจัดตั้ งชุมชนแห่งการเรียนรู้ในหมู่ผู ้สอน    
แต่ละรายวิชาในสถานศึกษาเ ดียวกันหรือระหว่ าง
สถานศึกษา ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Smith 

and Sutherland (2009) ท่ีอธิบายวา่การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียน รู้ของการเป็นทั้ งผูส้อนและผูเ้รียน หรือ Community   
of Teacher-Learners แยกตามกลุ่มผูส้อนท่ีชอบการสอนแบบ
ต่างๆ มาร่วมเรียนรู้เร่ืองเดียวกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้   
จะช่วยทาํให้ผูส้อนมีมาตรฐานท่ีดีในดา้นการพฒันาตนเอง
ทางวชิาชีพได ้

2.2 การจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือนสังเกตเพื่อน (Buddy 
Observer) โดยอาจให้ผูส้อนจับคู่ตามความสมัครใจเพื่อ
สังเกตการสอนและเขียนสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการสังเกตการสอน จากนั้นอาจจดักิจกรรมแลก 
เปล่ียนความรู้ เพ่ือใหผู้ส้อนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และ
ทาํกิจกรรมท่ีสามารถต่อยอดความรู้ได ้เช่น จดัทาํคู่มือการ
สอนเพ่ือเกบ็เป็นคลงัความรู้ และเผยแพร่ต่อผูส้อนอ่ืน  

2.3 การจดัให้มีมุมแบ่งปันความรู้  (KM Sharing 
Corner) ในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง เพ่ือเป็นเวทีสาํหรับผูส้อน
ในการแลกเปล่ียน ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เก่ียว 
กบัความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวจากการทดลองปฏิบติัตาม
แนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาํไปสู่แนว
ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ดา้นการสอนภาษาองักฤษ  

3. ด้านการทาํวจิัย 
3.1 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดด้านการจัดการความรู้

อ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

3.2 ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษา 
องักฤษของผูเ้รียน โดยนาํหลกัการจดัการความรู้มาใช ้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือสํารวจว่ามีวิธีการใดบา้งท่ีสามารถ 
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic Motiva-
tion) ท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

3.3 ศึกษาเก่ียวกบัการนาํกลยุทธ์การจดัการความรู้
มาพฒันาผูส้อน เพ่ือให้ไดแ้นวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) 
ดา้นการสอนภาษาองักฤษในระดบัมหาวทิยาลยั 

3.4 ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน
การใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนวชิาภาษาองักฤษ 

3.5 ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนหรือผูส้อน และปัจจัยสําคัญท่ีจะทาํให้
ชุมชนดาํเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดแ้นวปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practice) ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นภาษา 
องักฤษต่อไป 
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