
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิดการสอนบนฐานของกิจกรรม  การ
แข่งขัน และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Activity-Competition-Innovative thinking Learning) 
  
 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      ผศ. ดร. โกวทิ รพีพิศาล    วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ        คณะกรรมการการจดัการความรู้ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

3 เทคนิคการสอน สนุก ถูกใจคนเรียน 
 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

5.1   จากประสบการณ์การสอนในรายวชิาต่างๆ ท่ีผา่นมาผูส้อนพบวา่มีบางวชิามีเน้ือหาท่ียาก   
เน้ิอหาบางช่วงเตม็ไปดว้ยทฤษฎี   ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่ใหค้วามสนใจและผูส้อนไม่
สามารถกระตุน้และดึงดูดความสนใจใหเ้ขา้สู่บทเรียนได ้   

5.2   ในโลกของการเปล่ียนแปลงการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีคนรุ่นใหม่ถูกตรึงให้จดจ่ออยู่
กบัอุปกรณ์ไร้สาย   และติดต่อส่ือสารดว้ยส่ือสังคมออนไลน์   สมาธิและความสนใจในบทเรียนของ
ผูเ้รียนถูกเบ่ียงเบนไปหาส่ืออ่ืนท่ีน่าสนใจมากกวา่ และ 

5.3   การเรียนการสอนในบางรายวชิาท่ีผูส้อนตอ้งรับผดิชอบสอนเป็นภาษาองักฤษ 100 % ตาม
นโยบายของวทิยาลยัท่ีตอ้งการปูพื้นใหน้กัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษตามนโยบาย
การขานรับกบั AEC 

 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1  วธีิการและกระบวนการท่ีท าใหง้านส าเร็จนั้นมาจากปัญหาท่ีผูส้อนท่ีเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
โดยรวมของผูเ้รียนส่วนใหญ่ท่ีใหค้วามสนใจในบทเรียนนอ้ยลงและจดจ่อกบัส่ืออุปกรณ์ไร้สายมากข้ึน  
จึงคิดหาวธีิการสอนท่ีคาดวา่จะดึงความสนใจของผูเ้รียนมา  จากการอ่านวรรณกรรมและศึกษาวธีิการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ของนกัการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกบัการศึกษาจิดวทิยาการเรียน
การสอนพบวา่  การเรียนดว้ยวธีิการลงมือปฏิบติัและด าเนินการจริง  ผูเ้รียนจะไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้
มากกวา่การฟังแต่ทฤษฎี   กอร์ปกบักระบวนการแข่งขนัท่ีผูเ้รียนตอ้งการชยัชนะและรางวลัท าใหก้ระตุน้



 
 

หรือเกิดการคน้ควา้หาค าตอบเพื่อจุดมุ่งหมายของการไดร้างวลั   รวมทั้งการกระตุน้ใหเ้กิดการคิดเชิง
สร้างสรรคจ์ะก่อใหเ้กิดการท าใหไ้ดฝึ้กคิดเพื่อหานวตักรรมใหม่   ผูส้อนจึงทดลองใชเ้ทคนิคการสอน 3 
แบบดงัน้ี 

เทคนิคการสอนบนฐานของกิจกรรม 
เทคนิคการสอนแบบเกมการแข่งขนั 
เทคนิคการสอนแบบการกระตุน้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 

6.2   เทคนิคและกลยทุธ์ทีท าใหป้ระสพความส าเร็จ 

6.2.1   เทคนิคแรกคือการสอนบนฐานของกิจกรรม   ผูส้อนไดใ้ชกิ้จกรรมดว้ยการเล่นเกมต่างๆ 
แทนการสอนตรงๆ ดว้ยทฤษฎี หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนสรุปวา่ไดเ้รียนรู้อะไรจากเกมท่ีเล่นไปบา้ง   
หลงัจากนั้นผูส้อนสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนแต่ละคนกล่าวมาแลว้อีกคร้ังหน่ึงและเสริมส่ิงท่ีขาดไป เพื่อใหเ้ห็น
ภาพจากการเรียนรู้ทั้งหมด 

ตวัอยา่ง 

 ในการสอนวชิาสัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมการรุ้จกัตนเอง  ดว้ยการ
ประเมินวา่ตนเป็นสัตวป์ระเภทใด  หรือดว้ยการประเมินวา่วนัเกิดตามลคันาราศีนั้นตนเป็นคนประเภทใด  
หลงัจากนั้นใหจ้บักลุ่มการท าโครงงาน  ดว้ยกติกาวา่ สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีลกัษณะบุคลิกภาพท่ี
หลากหลาย 

ในเน้ือหาของวชิาสัมมนาฯ มีบทท่ีวา่การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล  ซ่ึงมีทฤษฎีการโตแ้ยง้ 
(Argumentation Theory) ของ Stephen E. Toulmin ผูส้อนใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มแข่งขนักนัโตว้าที ดว้ย
การตั้งประเด็นท่ีเป็นท่ีโตแ้ยง้กนัในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นประเด็นขดัแยง้กนัในปัจจุบนั 

หวัขอ้ผูน้ าและการท างานเป็นทีมในวชิาสัมมนาฯ  ผูส้อนใหน้กัศึกษาแบ่งทีม แข่งขนัการวาดรูป
ท่ีก าหนดให ้  โดยตั้งเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั 3 คร้ังไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ข่งกนัวาดรูป ใครคิดอะไรไดก้็วาด
ไปโดยไม่มีการส่ือสารกนัในกลุ่ม  คร้ังท่ี 2 ผูส้อนบอกประเด็นหลกัวา่ในวาดในประเด็นท่ีก าหนดโดยแต
ละคนคิดกนัเองแบบไม่มีการส่ือสารกนั และคร้ังท่ี 3 ผูส้อนบอกประเด็นโดยใหมี้การส่ือสารกนัภายใน
กลุ่มและวาดรูปออกมา   หลงัจากนั้นน าการวาดภาพทั้งสามคร้ังมาเปรียบเทียบกนัและใหผู้เ้รียนสรุปวา่
ตนไดเ้รียนรู้อะไรจากกิจกรรมดงักล่าว   เป็นตน้ 

6.2.2   เทคนิคท่ีสองคือการเรียนรู้ดว้ยการแข่งขนั   ผูส้อนตระหนกัวา่เม่ือมีการแข่งขนั   ผูร่้วม
แข่งขนัมกัตอ้งการเอาชนะและตอ้งการรางวลั   การไดรั้บรางวลัจะเป็นการเสริมแรงท าใหอ้ยากท าในส่ิง
นั้นๆ อีก และตอ้งการท าใหดี้ข้ึน 

ตวัอยา่ง 

การแข่งขนักนัตามกิจกรรมในหวัขอ้ 6.2.1 ก็มีการแข่งขนักนั 



 
 

ในรายวชิาแนวคิดระบบฐานขอ้มูลท่ีผูส้อนไดรั้บมอบหมายใหส้อนเป็นภาษาองักฤษ 100% นั้น   
ผูส้อนไดใ้ชเ้วลาประมาณ 15-20 นาทีแรกก่อนเขา้สู่บทเรียนในการทายศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทเรียน  โดยใหศ้พัทแ์ต่ละค าค่อยๆ ปรากฎบนจอทีละค า  แลว้ใหผู้เ้รียแข่งกนับอกค าแปล  โดยผูท่ี้ยก
มือก่อนเป็นคนแรกมีสิทธ์ิตอบก่อน   ในการตอบค าถามน้ี ผูเ้รียนสามารถใชอุ้ปกรณ์การส่ือสารของตน  
เช่น smart phone, tablet หรือ laptop ในการคน้หาค าศพัทอ์อนไลน์ได ้  ผูท่ี้สามารถบอกค าแปลได้
ถูกตอ้งจะไดรั้บรางวลัเป็นกระดาษพบัเป็นรูปดาว   หลงัจากส้ินสุดการเรียนในแต่ละคร้ัง  ผูเ้รียนสามารถ
สะสมดาวกระดาษนั้นมาแลกเป็นคะแนนความสนใจในชั้นเรียนไดต้ามจ านวนดาวกระดาษท่ีไดรั้บไป 

6.2.3   เทคนิคท่ีสามคือการสอนแบบกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

แมว้า่นกัการศึกษาบางคนเช่ือวา่เร่ืองของความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีติดตวัมา  ฝึกฝน
กนัไม่ได ้  แต่ก็ยงันกัศึกษาหลายคนท่ีคิดต่างวา่  ความคิดสร้างสรรคฝึ์กฝนกนัได ้

ตวัอยา่ง 

ในรายวชิา Innovative Thinking (การคิดสร้างสรรค)์ ท่ีผูส้อนไดรั้บมอบหมายใหส้อนเป็นวชิา
เลือกในหลกัสูตรของวทิยาลยันานาชาติสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เนน้หลกัการ
คิดเชิงสร้างสรรค ์ เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสในการฝึกคิดเพื่อสร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผูส้อนพบวา่ในทุกหวัขอ้ของบทเรียนนั้นผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งท ากิจกรรมและกิจกรรมท่ีท านั้นเป็นการฝึก
คิดในแนวทางของการคิดสร้างสรรคแ์ทบทั้งส้ิน 

การกระตุน้ความคิดขั้นตอนท่ี 1: Step out of your comfort zone ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตอ้งกลา้พดู
กลา้แสดงความเพื่อเล่าความคิดของตนใหเ้พื่อนร่วมชั้นไดท้ราบ  ผูเ้รียนทุกคนจึงตอ้งมีการขยบัจากท่ีนัง่
ตนเอง ไปคุยกบัเพื่อนร่วมชั้น และ ออกมาพดูหนา้ชั้นเพื่อแนะน าตนเอง และเล่าเร่ืองท่ีตนคิดวา่น่าสนใจ
ใหเ้พื่อนร่วมชั้นฟัง 

การกระตุน้ความคิดขั้นตอนท่ี 2: Brainstorm (how to use brain storm category your ideas) 
ผูเ้รียนไดรั้บประเด็นปัญหาและรวมกลุ่มกนัสนทนา  อภิปราย  และ หาขอ้สรุปกบัประเด็นปัญหาท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้ โดยมีการตั้งผูน้  าการสนทนา  เลขานุการกลุ่มในการสรุป  และการใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น  เนน้ใหเ้สนอความคิดเห็นท่ีต่างจากกลุ่ม 

การกระตุน้ความคิดขั้นตอนท่ี 3: Think out of the Box หรือการคิดนอกกรอบ  ผูส้อนหา
ประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งช่วยกนัแก ้ ซ่ึงวธีิการแกน้ั้น  อาจตอ้งคิดสลบัซบัซอ้น  ท่ีไม่ใช่วธีิการคิดแบบ
ปกติ  วธีิการแกน้ั้นเป็นวธีิท่ีท าไดห้ลายแบบ 

การกระตุน้ความคิดขั้นตอนท่ี 4: Live from other perspective เป็นการกระตุน้กระบวนความคิด
โดยสมมุติตนเองเป็นผูอ่ื้นและมองปัญหาจากมุมมองของผูอ่ื้น   กิจกรรมน้ีผูส้อนไดส้มมุติใหน้กัศึกษาท า
กิจกรรมเป็นคู่   โดยใหช่้วยกนัหาส่ิงของท่ีผูส้อนวางไวต้ามจุดต่างๆ   ผูเ้รียนคนท่ีหน่ึงตอ้งเป็นใบ ้ คือ
มองเห็นของต่างๆ  แต่ไม่สามารถพดูได ้  ผูเ้รียนคนท่ีสองถูกปิดตาดว้ยผา้ โดยสมมุติใหเ้ป็นคนตาบอด  
สามารถพดูและถามปัญหาต่างๆ ได ้แต่มองไม่เห็นส่ิงของท่ีวางไว ้   ผูเ้รียนท่ีสมมุติวา่เป็นคนใบจ้ะเป็น



 
 

คนน าทางผูเ้รียนท่ีสมมุติวา่ตาบอดไปคล าวสัดุต่างๆ ท่ีวางไว ้ แลว้ใหผู้เ้รียนท่ีสมมุติวา่ตาบอดไดต้อบ   
ผูเ้รียนทั้งหอ้ง  ไดรั้บการจบัคู่และแต่ละคู่จะแข่งขนัพาคู่ตนเองไปหาและทายส่ิงของท่ีสัมผสัใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด    หลงัจากนั้นผูส้อนให้ผูเ้รียนท่ีท าบทบาทต่างๆ เหล่านั้นวา่รู้สึกอยา่งไร  เม่ือตนไดส้วมบทบาทท่ี
ไม่ใช่ตนเอง และไดเ้รียนอะไรจากกิจกรรมดงักล่าว 

การกระตุน้ความคิดขั้นตอนต่อไป คือการเขียนบนัทึกท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสัปดาห์ (Writing 
Journal)  ผูส้อนจะแจกสมุดบนัทึกใหผู้เ้รียนแต่ละคนเก็บไว ้  เม่ือส้ินสุดการเรียนแต่ละสัปดาห์ ผูเ้รียน
ตอ้งบนัทึกส่ิงท่ีตนเองรู้สึก  ไดเ้รียนรู้  เขียนปัญหา และความตอ้งการ วธีิน้ี เป็น การยอ้นสะทอ้นความคิด 
(reflexive thinking)  นอกจากบนัทึกส่ิงต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  ผูเ้รียนยงัสามารถติดต่อส่ือสารดว้ยวธีิการ
เขียนบนัทึกในสมุดบนัทึกน้ีมายงัผูส้อน  และผูส้อนก็ใชว้ิธีการเขียนโตต้อบกลบัไปในสมุดบนัทึกน้ี 

นอกจากน้ีผูส้อนยงัไดน้ าหลกัการสอนน้ีไปใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาโท ในหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในรายวชิาภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ
เก่ียวกบัองคก์าร ITM619 ใน 2 หวัขอ้ไดแ้ก่ 1)  หวัขอ้การคิดอยา่งเป็นระบบของภาวะผูน้ า  ตวัอยา่ง
กิจกรรมท่ีฝึกใหคิ้ดในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การคิดนอกกรอบ  การคิดอยา่งมีระบบดว้ยวธีิการตั้งประเด็น
โจทยค์  าถามแลว้ใหน้กัศึกษาหาทางแกปั้ญหานั้นๆ  2) หวัขอ้กระบวนการตดัสินใจ  โดยจ าลองชั้นเรียน
ในชัว่โมงเป็นลกัษณะการท า workshop ตวัอยา่งกิจกรรมไดแ้ก่   

การทดสอบเร่ืองความคิดและความถนดัของสมองดา้นซา้ยและดา้นขวา 

การใหร้ายการบุคลิกลกัษณะนิสัย แลว้ใหผู้เ้รียนเลือกเพื่อการรู้จกัตวัตน 

การใหโ้จทยค์  าถามใหแ้กเ้พื่อใหเ้รียนรู้เร่ืองการคิดอยา่งเป็นขั้นตอน 

การฝึกการคิดเพื่อการตดัสินใจดว้ยการเนน้ 4 มิติไดแ้ก ้เนน้ปัจจุบนั  เนน้กระบวนการ เนน้
เป้าหมายและเนน้การใหข้อ้มูล 

การฝึกการใช ้“กระบวนการตอบสนอง” (feedback) ในท่ีท างาน  กล่าวคือการมีปฎิกริยา
สนองตอบต่อเพื่อนร่วมงานในองคก์ารดว้ยลกัษณะ มีความสมดุลย ์(Balance)   ใชใ้นเวลาท่ีถูกตอ้ง 
(timely)  และเจาะจงตรงใจ (specific) 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

ผูเ้รียนมีพฒันาการในเชิงบวก มีความสุขกบัการเรียน และสนใจจดจ่อต่อการเรียนมากข้ึน ผูส้อน
ใช้วิธีประเมินผูเ้รียนต่อวิธีการสอนน้ีหลายหลายวิธีเช่น  การสังเกต  การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  ให้
ผูเ้รียนประเมินผูส้อน  การสัมภาษณ์รายบุคคลและการตอบแบบส ารวจ  ผลการประเมินพบว่า  ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อวิธีการสอนน้ี และมีความสุขกบัการเรียน   ผูเ้รียนคนหน่ึงเขียนในใบประเมินว่า  
“ในหน่ึงสัปดาห์ ตั้งตาคอยท่ีให้ถึงวิชาสัมมนา  เพื่อจะไดม้าเรียนอย่างสนุก  มีความสุขและไม่เครียด”  
และจากสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนขณะท ากิจกรรม  พบว่า  นกัศึกษาต่ืนเตน้  แข่งกนัยกมือ  ยิม้ และ



 
 

หัวเราะทั้งเม่ือตอบค าถามผิดและถูก   ผูเ้รียนในวิชา แนวคิดระบบฐานขอ้มูลได้สนทนากบัผูส้อนว่า  
“การรู้ศพัทภ์าษาองักฤษของผมดีข้ีนมาก จากการแข่งเล่นทายศพัทใ์นวิชาของอาจารย”์  ส าหรับนกัศึกษา
ปริญญาโทในรายวิชาภาวะผูน้ าและการตดัสินใจเก่ียวกบัองค์การกล่าวว่า  เป็นวิธีการสอนท่ีสนุกและ
ชอบวธีิการจดั workshop เพื่อฝึกการคิดในการตดัสินใจ 

ส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว คือไดเ้รียนรู้วธีิการสอนและเทคนิคการสอน
แบบต่างๆ  เป็นการกระตุน้เตือนผูส้อนใหแ้สวงหากิจกรรมและโจทยปั์ญหาเพื่อฝึกการคิดในทกัษะต่างๆ 
ใหแ้ก่ผูเ้รียนและเหนือส่ิงอ่ืนใด ผูส้อนไดเ้ห็นผูเ้รียนมีความสุขส่งผลใหต้วัผูส้อนเองมีความสุขกบัการ
สอนดว้ยวธีิดงักล่าว 

 
 

 

 


