แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่อง ผศ.ดร. พนิตนาฎ ชูฤกษ์

คณะวิชา/หน่วยงาน สถาบันภาษาอังกฤษ

อ.ปาจารี ย ์ ศรี วฒั นพงศ์

คณะวิชา/หน่วยงาน สถาบันภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

อ.ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่อง
อาจารย์ประจา สถาบันภาษาอังกฤษ
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
ประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
เนื่องจากผูเ้ ล่าได้พบปั ญหานักศึกษาไม่สนใจ และรู ้สึกเบื่อเมื่อต้องฝึ กอ่านข้อความ หรื อบทความภาษาอังกฤษ
รวมทั้งนักศึกษาบางคนคิดว่าตนเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอ่านภาษาอังกฤษ จากปั ญหาที่ผเู ้ ล่าพบใน
ชั้นเรี ยนนี้ จึงทาให้ผเู ้ ล่าเกิดความคิดที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา และช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจและรักการอ่านมากขึ้น
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรคหรือ
ปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
6.1 วิธีการในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
6.1.1 ผูเ้ ล่าได้สอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยนในเรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีการพูดคุยกับนักศึกษา
เป็ นกลุ่มย่อยโดยการสัมภาษณ์ และให้นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งทัศนคติของตนเองกับเพื่อนแบบอภิปรายกลุ่ม
ย่อย แล้วผูเ้ ล่าจึงรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป
6.1.2 หลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากนักศึกษาแล้ว ผูเ้ ล่าพบว่านักศึกษาไม่สนใจการอ่านเนื่องจากส่วน
ใหญ่เรื่ องที่อ่านเป็ นเรื่ องที่ผสู ้ อนเป็ นผูเ้ ลือกเพื่อให้นกั ศึกษาอ่าน ดังนั้นผูเ้ ล่าจึงเปลี่ยนให้นกั ศึกษาเป็ นผูเ้ ลือกเรื่ องที่จะอ่านด้วย
ตนเอง โดยเรื่ องส่วนใหญ่นามาจากอินเทอร์เน็ต โดยผูเ้ ล่าจะแนะนาเว็บไซต์ที่น่าสนใจและมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้
เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลให้นกั ศึกษานาไปพิจารณาประกอบการเลือกเรื่ องที่จะนามาใช้อ่านในชั้นเรี ยน และให้นกั ศึกษาช่วยกันหา
และรวบรวมเรื่ องที่สนใจจะอ่านมาแบ่งปั นกันอ่านในชั้นเรี ยน ร่ วมกับเรื่ องที่ผเู ้ ล่าหามา แล้วจึงรวบรวมทาเป็ นคลังเรื่ องอ่าน
สาหรับชั้นเรี ยน
6.1.3 ผูเ้ ล่าจะให้เวลานักศึกษาได้ฝึกอ่านทุกครั้งในชั้นเรี ยน ก่อนเวลาเลิกแต่และคาบเรี ยน โดยให้เวลาอ่าน
แต่ละครั้งประมาณ 10-15 นาที เมื่อนักศึกษาอ่านเสร็จก็จะให้ตวั แทนออกมาเล่าเรื่ องสรุ ปสิ่ งที่ตนเองอ่านให้เพื่อนในชั้นเรี ยน
ฟัง
6.2 เทคนิคหรื อกลยุทธ์ที่ใช้
6.2.1 ผูเ้ ล่าได้ใช้วธิ ีการสอบถาม สัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้เข้าใจปั ญหา
ที่แท้จริ งของนักศึกษา และหาวิธีการแก้ไขที่ตรงประเด็น

6.2.2 ผูเ้ ล่าได้ใช้การทดสอบย่อยทั้งก่อนและหลังการอ่านของนักศึกษาเพื่อประเมินผลว่า การ
แก้ปัญหาได้ทาให้นกั ศึกษามีทกั ษะการอ่านที่ดีข้ ีนหรื อไม่
6.2.3 ผูเ้ ล่าเน้นให้นกั ศึกษามีอิสระทางความคิดและการตัดสิ นใจในการเลือกเรื่ องที่จะอ่านและหาเรื่ องที่
สนใจอ่านมาแบ่งปั นกับเพื่อนในชั้นเรี ยน รวมทั้งเมื่ออ่านเสร็ จก็ให้นกั ศึกษาเลือกที่จะเป็ นตัวแทนในการนาเสนอและสรุ ป
เรื่ องที่อ่านให้เพื่อนในชั้นเรี ยนฟังเอง
6.3 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
6.3.1 ผูเ้ ล่าประสบปั ญหาในเรื่ องของเวลาที่ไม่พอให้นกั ศึกษาฝึ กอ่านในแต่ละคาบเรี ยน เนื่องจากเรื่ องที่
อ่านบางเรื่ องมีความยาวและต้องใช้เวลาอ่านมาก ผูเ้ ล่าจึงให้นกั ศึกษาสามารถอ่านเรื่ องเดิมซ้ าได้ในคาบต่อไป หรื อให้หาเรื่ องที่
สั้นลงเพื่อประหยัดเวลาในการอ่าน
6.3.2 ผูเ้ ล่าพบว่า นักศึกษาบางคนไม่สนใจที่จะฝึ กอ่านเนื่องจากไม่มีคะแนนพิเศษให้ ผูเ้ ล่าจึงใช้วธิ ีในการ
โน้มน้าวนักศึกษา ให้เห็นความสาคัญของการอ่านว่าจะช่วยฝึ กและเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาให้มีทกั ษะในการอ่านที่ดีข้ ีน
รวมทั้งเรื่ องที่อ่านเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และเป็ นความรู ้รอบตัวเสริ มจากการเรี ยนภาษาอังกฤษ รวมทั้งผูเ้ ล่ายังให้ความใส่ใจ
พูดคุยเป็ นการส่วนตัวกับนักศึกษาที่ไม่สนใจฝึ กอ่าน โดยให้กาลังใจและกระตุน้ ให้เห็นว่า นักศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอที่จะ
อ่านได้ และเรื่ องที่ให้ฝึกอ่านก็สามารถเลือกเรื่ องที่อยากอ่านได้ดว้ ยตนเอง จากคลังเรื่ องที่อ่านของชั้นเรี ยน
7. ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
จากการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ องการพัฒนาการอ่านของนักศึกษานั้น ผูเ้ ล่าพบว่านักศึกษามีความสนใจในการอ่านมาก
ขึ้น รวมทั้งผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบย่อยหลังจากได้ฝึกอ่านแล้ว พบว่านักศึกษามีคะแนนดีข้ ึนกว่าแบบทดสอบย่อย
ก่อนฝึ กอ่าน นอกจากนี้นกั ศึกษาบางคนที่ไม่สนใจ และปฏิเสธที่จะฝึ กอ่านในตอนแรกก็ให้ความร่ วมมือในการฝึ กอ่าน รวมทั้ง
การเล่าเรื่ องสรุ ปให้เพื่อนฟังยังทาให้นกั ศึกษามีความกล้าแสดงออก และสามารถพูดหน้าชั้นเรี ยนได้

