แบบฟอร์ มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้ านเทคนิดการสอนบนฐานของกิจกรรม การ
แข่ งขัน และความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Activity-Competition-Innovative thinking Learning)

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

3. บทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. เรื่องทีเ่ ล่า
3 เทคนิคการสอน สนุก ถูกใจคนเรี ยน
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
5.1 จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ผา่ นมาผูส้ อนพบว่ามีบางวิชามีเนื้อหาที่ยาก
เนิ้อหาบางช่วงเต็มไปด้วยทฤษฎี ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ให้ความสนใจและผูส้ อนไม่
สามารถกระตุน้ และดึงดูดความสนใจให้เข้าสู่ บทเรี ยนได้
5.2 ในโลกของการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารที่คนรุ่ นใหม่ถูกตรึ งให้จดจ่ออยู่
กับอุปกรณ์ไร้สาย และติดต่อสื่ อสารด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ สมาธิและความสนใจในบทเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนถูกเบี่ยงเบนไปหาสื่ ออื่นที่น่าสนใจมากกว่า และ
5.3 การเรี ยนการสอนในบางรายวิชาที่ผสู้ อนต้องรับผิดชอบสอนเป็ นภาษาอังกฤษ 100 % ตาม
นโยบายของวิทยาลัยที่ตอ้ งการปูพ้นื ให้นกั ศึกษาได้คุน้ เคยกับการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษตามนโยบาย
การขานรับกับ AEC
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มีส่วน
ร่ วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
6.1 วิธีการและกระบวนการที่ทาให้งานสาเร็ จนั้นมาจากปัญหาที่ผสู้ อนที่เฝ้ าสังเกตพฤติกรรม
โดยรวมของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในบทเรี ยนน้อยลงและจดจ่อกับสื่ ออุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น
จึงคิดหาวิธีการสอนที่คาดว่าจะดึงความสนใจของผูเ้ รี ยนมา จากการอ่านวรรณกรรมและศึกษาวิธีการ
สอนในรู ปแบบต่างๆ ของนักการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกับการศึกษาจิดวิทยาการเรี ยน
การสอนพบว่า การเรี ยนด้วยวิธีการลงมือปฏิบตั ิและดาเนิ นการจริ ง ผูเ้ รี ยนจะได้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
มากกว่าการฟังแต่ทฤษฎี กอร์ ปกับกระบวนการแข่งขันที่ผเู ้ รี ยนต้องการชัยชนะและรางวัลทาให้กระตุน้

หรื อเกิดการค้นคว้าหาคาตอบเพื่อจุดมุ่งหมายของการได้รางวัล รวมทั้งการกระตุน้ ให้เกิดการคิดเชิง
สร้างสรรค์จะก่อให้เกิดการทาให้ได้ฝึกคิดเพื่อหานวัตกรรมใหม่ ผูส้ อนจึงทดลองใช้เทคนิคการสอน 3
แบบดังนี้
เทคนิคการสอนบนฐานของกิจกรรม
เทคนิคการสอนแบบเกมการแข่งขัน
เทคนิคการสอนแบบการกระตุน้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์
6.2 เทคนิคและกลยุทธ์ทีทาให้ประสพความสาเร็ จ
6.2.1 เทคนิคแรกคือการสอนบนฐานของกิจกรรม ผูส้ อนได้ใช้กิจกรรมด้วยการเล่นเกมต่างๆ
แทนการสอนตรงๆ ด้วยทฤษฎี หลังจากนั้นให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปว่าได้เรี ยนรู ้อะไรจากเกมที่เล่นไปบ้าง
หลังจากนั้นผูส้ อนสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนกล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่งและเสริ มสิ่ งที่ขาดไป เพื่อให้เห็น
ภาพจากการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด
ตัวอย่าง
ในการสอนวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมการรุ ้จกั ตนเอง ด้วยการ
ประเมินว่าตนเป็ นสัตว์ประเภทใด หรื อด้วยการประเมินว่าวันเกิดตามลัคนาราศีน้ นั ตนเป็ นคนประเภทใด
หลังจากนั้นให้จบั กลุ่มการทาโครงงาน ด้วยกติกาว่า สมาชิกในกลุ่มต้องมีลกั ษณะบุคลิกภาพที่
หลากหลาย
ในเนื้อหาของวิชาสัมมนาฯ มีบทที่วา่ การโต้แย้งแสดงเหตุผล ซึ่ งมีทฤษฎีการโต้แย้ง
(Argumentation Theory) ของ Stephen E. Toulmin ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มแข่งขันกันโต้วาที ด้วย
การตั้งประเด็นที่เป็ นที่โต้แย้งกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นประเด็นขัดแย้งกันในปั จจุบนั
หัวข้อผูน้ าและการทางานเป็ นทีมในวิชาสัมมนาฯ ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแบ่งทีม แข่งขันการวาดรู ป
ที่กาหนดให้ โดยตั้งเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 3 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 ให้แข่งกันวาดรู ป ใครคิดอะไรได้ก็วาด
ไปโดยไม่มีการสื่ อสารกันในกลุ่ม ครั้งที่ 2 ผูส้ อนบอกประเด็นหลักว่าในวาดในประเด็นที่กาหนดโดยแต
ละคนคิดกันเองแบบไม่มีการสื่ อสารกัน และครั้งที่ 3 ผูส้ อนบอกประเด็นโดยให้มีการสื่ อสารกันภายใน
กลุ่มและวาดรู ปออกมา หลังจากนั้นนาการวาดภาพทั้งสามครั้งมาเปรี ยบเทียบกันและให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปว่า
ตนได้เรี ยนรู ้อะไรจากกิจกรรมดังกล่าว เป็ นต้น
6.2.2 เทคนิคที่สองคือการเรี ยนรู ้ดว้ ยการแข่งขัน ผูส้ อนตระหนักว่าเมื่อมีการแข่งขัน ผูร้ ่ วม
แข่งขันมักต้องการเอาชนะและต้องการรางวัล การได้รับรางวัลจะเป็ นการเสริ มแรงทาให้อยากทาในสิ่ ง
นั้นๆ อีก และต้องการทาให้ดีข้ ึน
ตัวอย่าง
การแข่งขันกันตามกิจกรรมในหัวข้อ 6.2.1 ก็มีการแข่งขันกัน

ในรายวิชาแนวคิดระบบฐานข้อมูลที่ผสู้ อนได้รับมอบหมายให้สอนเป็ นภาษาอังกฤษ 100% นั้น
ผูส้ อนได้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแรกก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนในการทายศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรี ยน โดยให้ศพั ท์แต่ละคาค่อยๆ ปรากฎบนจอทีละคา แล้วให้ผเู ้ รี ยแข่งกันบอกคาแปล โดยผูท้ ี่ยก
มือก่อนเป็ นคนแรกมีสิทธิ์ ตอบก่อน ในการตอบคาถามนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้อุปกรณ์การสื่ อสารของตน
เช่น smart phone, tablet หรื อ laptop ในการค้นหาคาศัพท์ออนไลน์ได้ ผูท้ ี่สามารถบอกคาแปลได้
ถูกต้องจะได้รับรางวัลเป็ นกระดาษพับเป็ นรู ปดาว หลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนในแต่ละครั้ง ผูเ้ รี ยนสามารถ
สะสมดาวกระดาษนั้นมาแลกเป็ นคะแนนความสนใจในชั้นเรี ยนได้ตามจานวนดาวกระดาษที่ได้รับไป
6.2.3 เทคนิคที่สามคือการสอนแบบกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
แม้วา่ นักการศึกษาบางคนเชื่ อว่าเรื่ องของความคิดสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะที่ติดตัวมา ฝึ กฝน
กันไม่ได้ แต่ก็ยงั นักศึกษาหลายคนที่คิดต่างว่า ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้
ตัวอย่าง
ในรายวิชา Innovative Thinking (การคิดสร้างสรรค์) ที่ผสู้ อนได้รับมอบหมายให้สอนเป็ นวิชา
เลือกในหลักสู ตรของวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เน้นหลักการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสในการฝึ กคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูส้ อนพบว่าในทุกหัวข้อของบทเรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องทากิจกรรมและกิจกรรมที่ทานั้นเป็ นการฝึ ก
คิดในแนวทางของการคิดสร้างสรรค์แทบทั้งสิ้ น
การกระตุน้ ความคิดขั้นตอนที่ 1: Step out of your comfort zone ผูเ้ รี ยนต้องเริ่ มต้นที่ตอ้ งกล้าพูด
กล้าแสดงความเพื่อเล่าความคิดของตนให้เพื่อนร่ วมชั้นได้ทราบ ผูเ้ รี ยนทุกคนจึงต้องมีการขยับจากที่นงั่
ตนเอง ไปคุยกับเพื่อนร่ วมชั้น และ ออกมาพูดหน้าชั้นเพื่อแนะนาตนเอง และเล่าเรื่ องที่ตนคิดว่าน่าสนใจ
ให้เพื่อนร่ วมชั้นฟัง
การกระตุน้ ความคิดขั้นตอนที่ 2: Brainstorm (how to use brain storm category your ideas)
ผูเ้ รี ยนได้รับประเด็นปั ญหาและรวมกลุ่มกันสนทนา อภิปราย และ หาข้อสรุ ปกับประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อน
กาหนดให้ โดยมีการตั้งผูน้ าการสนทนา เลขานุการกลุ่มในการสรุ ป และการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น เน้นให้เสนอความคิดเห็นที่ต่างจากกลุ่ม
การกระตุน้ ความคิดขั้นตอนที่ 3: Think out of the Box หรื อการคิดนอกกรอบ ผูส้ อนหา
ประเด็นปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนต้องช่วยกันแก้ ซึ่ งวิธีการแก้น้ นั อาจต้องคิดสลับซับซ้อน ที่ไม่ใช่วธิ ี การคิดแบบ
ปกติ วิธีการแก้น้ นั เป็ นวิธีที่ทาได้หลายแบบ
การกระตุน้ ความคิดขั้นตอนที่ 4: Live from other perspective เป็ นการกระตุน้ กระบวนความคิด
โดยสมมุติตนเองเป็ นผูอ้ ื่นและมองปั ญหาจากมุมมองของผูอ้ ื่น กิจกรรมนี้ผสู ้ อนได้สมมุติให้นกั ศึกษาทา
กิจกรรมเป็ นคู่ โดยให้ช่วยกันหาสิ่ งของที่ผสู ้ อนวางไว้ตามจุดต่างๆ ผูเ้ รี ยนคนที่หนึ่งต้องเป็ นใบ้ คือ
มองเห็นของต่างๆ แต่ไม่สามารถพูดได้ ผูเ้ รี ยนคนที่สองถูกปิ ดตาด้วยผ้า โดยสมมุติให้เป็ นคนตาบอด
สามารถพูดและถามปั ญหาต่างๆ ได้ แต่มองไม่เห็นสิ่ งของที่วางไว้ ผูเ้ รี ยนที่สมมุติวา่ เป็ นคนใบ้จะเป็ น

คนนาทางผูเ้ รี ยนที่สมมุติวา่ ตาบอดไปคลาวัสดุต่างๆ ที่วางไว้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนที่สมมุติวา่ ตาบอดได้ตอบ
ผูเ้ รี ยนทั้งห้อง ได้รับการจับคู่และแต่ละคู่จะแข่งขันพาคู่ตนเองไปหาและทายสิ่ งของที่สัมผัสให้ได้มาก
ที่สุด หลังจากนั้นผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนที่ทาบทบาทต่างๆ เหล่านั้นว่ารู ้สึกอย่างไร เมื่อตนได้สวมบทบาทที่
ไม่ใช่ตนเอง และได้เรี ยนอะไรจากกิจกรรมดังกล่าว
การกระตุน้ ความคิดขั้นตอนต่อไป คือการเขียนบันทึกที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ (Writing
Journal) ผูส้ อนจะแจกสมุดบันทึกให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเก็บไว้ เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนแต่ละสัปดาห์ ผูเ้ รี ยน
ต้องบันทึกสิ่ งที่ตนเองรู ้สึก ได้เรี ยนรู ้ เขียนปั ญหา และความต้องการ วิธีน้ ี เป็ น การย้อนสะท้อนความคิด
(reflexive thinking) นอกจากบันทึกสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ รี ยนยังสามารถติดต่อสื่ อสารด้วยวิธีการ
เขียนบันทึกในสมุดบันทึกนี้ มายังผูส้ อน และผูส้ อนก็ใช้วิธีการเขียนโต้ตอบกลับไปในสมุดบันทึกนี้
นอกจากนี้ผสู ้ อนยังได้นาหลักการสอนนี้ไปใช้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ในหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับองค์การ ITM619 ใน 2 หัวข้อได้แก่ 1) หัวข้อการคิดอย่างเป็ นระบบของภาวะผูน้ า ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ฝึกให้คิดในรู ปแบบต่างๆ ตั้งแต่การคิดนอกกรอบ การคิดอย่างมีระบบด้วยวิธีการตั้งประเด็น
โจทย์คาถามแล้วให้นกั ศึกษาหาทางแก้ปัญหานั้นๆ 2) หัวข้อกระบวนการตัดสิ นใจ โดยจาลองชั้นเรี ยน
ในชัว่ โมงเป็ นลักษณะการทา workshop ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่
การทดสอบเรื่ องความคิดและความถนัดของสมองด้านซ้ายและด้านขวา
การให้รายการบุคลิกลักษณะนิสัย แล้วให้ผเู้ รี ยนเลือกเพื่อการรู้จกั ตัวตน
การให้โจทย์คาถามให้แก้เพื่อให้เรี ยนรู ้เรื่ องการคิดอย่างเป็ นขั้นตอน
การฝึ กการคิดเพื่อการตัดสิ นใจด้วยการเน้น 4 มิติได้แก้ เน้นปั จจุบนั เน้นกระบวนการ เน้น
เป้ าหมายและเน้นการให้ขอ้ มูล
การฝึ กการใช้ “กระบวนการตอบสนอง” (feedback) ในที่ทางาน กล่าวคือการมีปฎิกริ ยา
สนองตอบต่อเพื่อนร่ วมงานในองค์การด้วยลักษณะ มีความสมดุลย์ (Balance) ใช้ในเวลาที่ถูกต้อง
(timely) และเจาะจงตรงใจ (specific)
7. ผลลัพธ์ หรื อความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่ งทีผ่ ้ เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดังกล่ าว
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในเชิงบวก มีความสุ ขกับการเรี ยน และสนใจจดจ่อต่อการเรี ยนมากขึ้น ผูส้ อน
ใช้วิธีประเมิ นผูเ้ รี ยนต่อวิธีการสอนนี้ หลายหลายวิธีเช่ น การสังเกต การให้เพื่อนประเมินเพื่อน ให้
ผูเ้ รี ยนประเมินผูส้ อน การสัมภาษณ์ รายบุคคลและการตอบแบบสารวจ ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ รี ยน
ส่ วนใหญ่พึงพอใจต่อวิธีการสอนนี้ และมีความสุ ขกับการเรี ยน ผูเ้ รี ยนคนหนึ่ งเขียนในใบประเมินว่า
“ในหนึ่ งสัปดาห์ ตั้งตาคอยที่ให้ถึงวิชาสัมมนา เพื่อจะได้มาเรี ยนอย่างสนุ ก มีความสุ ขและไม่เครี ยด”
และจากสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยนขณะทากิจกรรม พบว่า นักศึกษาตื่นเต้น แข่งกันยกมือ ยิม้ และ

หัวเราะทั้งเมื่ อตอบคาถามผิดและถู ก ผูเ้ รี ยนในวิชา แนวคิ ดระบบฐานข้อมูล ได้สนทนากับผูส้ อนว่า
“การรู้ศพั ท์ภาษาอังกฤษของผมดีข้ ีนมาก จากการแข่งเล่นทายศัพท์ในวิชาของอาจารย์” สาหรับนักศึกษา
ปริ ญญาโทในรายวิชาภาวะผูน้ าและการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับองค์การกล่าวว่า เป็ นวิธีการสอนที่สนุ กและ
ชอบวิธีการจัด workshop เพื่อฝึ กการคิดในการตัดสิ นใจ
สิ่ งที่ผเู ้ ล่าเรื่ องที่ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ดงั กล่าว คือได้เรี ยนรู้วธิ ีการสอนและเทคนิคการสอน
แบบต่างๆ เป็ นการกระตุน้ เตือนผูส้ อนให้แสวงหากิจกรรมและโจทย์ปัญหาเพื่อฝึ กการคิดในทักษะต่างๆ
ให้แก่ผเู ้ รี ยนและเหนื อสิ่ งอื่นใด ผูส้ อนได้เห็นผูเ้ รี ยนมีความสุ ขส่ งผลให้ตวั ผูส้ อนเองมีความสุ ขกับการ
สอนด้วยวิธีดงั กล่าว

