ถอดบทเรียนการใชนวัตกรรมกับการเรียนการสอนดานการสื่อสาร
ดําเนินการนําเสวนา ผศ.กุลนารี เสือโรจน
สรุป สิทธิเดช สิทธิเดช สิทธิสินทรัพย
และ ผศ.กุลนารี เสือโรจน
นวัตกรรมการศึกษา มีความหมายรวมไปถึงวิธีการสรางสรรคการสอนรูปแบบสื่อการสอนใหม ๆ ที่
แก ป ญ หาการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม ซึ่ ง อาจแตกต า งกั น ไปในแต ล ะสาขาวิ ช า ไม ได เ ฉพาะเจาะจงแค
E-learning หรือในสวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีเทานั้น
ผูเขารวมการเสวนา รวมแลกเปลี่ยนผานการกรณีศึกษา เชน หากตองสอนแบบจําลองการสื่อสาร
S – M – C - R สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจมากกวาทองจํา ผูเขารวม
การเสวนาแลกเปลี่ยนวาสามารถทําไดหลายรูปแบบ เพิ่มเติมจากการบรรยาย ซึ่งผูเรียนอาจจะมีประสบการณ
รวมกับผูสอนไดนอย เชน เสริมการใชวิดีโอเพื่อใหเห็นตัวอยาง หรือสรางความเขาใจผานการเรียนรูโดยการ
จําลองสถานการณหรือบทบาทสมมติ (Role play) ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนลักษณะดังกลาวถือวา
เปนนวัตกรรมได ไมจํากัดแคการใชเทคโนโลยีเทานั้น นวัตกรรมมีความหมายครอบคลุมไปถึงการสรางสรรค
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไปใหถึงวัตถุประสงคในรูปแบบใหมๆที่สามารถแกไขปญหาเดิมได โดยนวัตกรรม
จะสมบูรณเมื่อมีการทดลอง ทําซ้ํา และเกิดแบบแผนที่จะนําไปใชตอ
หัวใจอีกประการหนึ่งของการสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอน ผูสอนยังควรทําความรูจักกับ
ผูเรียนใหลึกซึ้งไมเพียงแตรูจักวาผูเรียนคือใคร หรือเปนนักศึกษาชั้นปใดเทานั้น แตตองพยายามทําความรูจัก
ตนทุนของผูเรียนทั้งกอนเรียน พฤติกรรมการใชสื่อ ความสนใจ รวมถึงทัศนคติที่มีตอเนื้อหาวิชาและผูสอน
ซึ่งการรูจักผูเรียนมีความจําเปนกับการออกแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง การรูจักผูเรียนจะทํา
ใหผูสอนสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะกับศักยภาพกับผูเรียนได กระบวนการทําให
ผูเรียนเปดใจ เปนหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญ นอกจากนี้ในระหวางการเรียนการสอนผูสอนควรมีการสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน ทักษะและระดับการเรียนรู เพื่ อปรับ รูป แบบการเรียนการสอน การมอบหมายงาน และ
การประเมินงานใหมีความเหมาะสม
ตัวอยางกรณี ศึกษาในแตละรายวิชาที่คณาจารยรวมแลกเปลี่ยนตอการถอดบทเรียนในครั้งนี้ อาทิ
ในรายวิช าการผลิต รายการวิทยุ ตอนนี้ไดรับ ความสนใจน อยลง ผูสอนจึงได ป รับ การเรียนการสอนโดยใช
Facebook Live ซึ่งเปนอีกชองทางของการจัดรายการวิทยุอีกรูปแบบหนึ่งในปจจุบันมาทดลองใหนักศึกษา
ปฏิบัติ รวมถึงเพิ่มการลงพื้นที่ในสถานการณจริงใหมากขึ้นเพื่อฝกการจับประเด็น นอกจากนี้อาจารยหลาย
ทาน สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่มักใช Social Media จึงไดมีการสรางกรุป Facebook เพื่อเปนชองทางใน
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น คอมเมนท งาน หรื อตอบคํ าถามนอกชั้ น เรีย น โดยในกรุ ป อาจมี รุ น พี่ หรื อ

2

คนทํางานมืออาชีพคอยแนะนําชิ้นงาน รวมกับอาจารยและเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งชองทางดังกลาวเปนการเรียนรู
ที่ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่แตทั้งนี้ผูสอนและนักศึกษาตองมาตกลงกติกาในการใชพื้นที่รวมกันเพื่อให
เกิดการใชพื้นที่อยางเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล มีอาจารยหลายทานใชภาพยนตรและดนตรีเปนหนึ่ง
ในเทคนิคเพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางการเรียนการสอนและมีคณาจารยหลาย
ทานใชการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Based learning ใหนักศึกษาไดเรียนรูผานการแกปญหาจริงใน
ระหวางทําโจทยโครงงานตางๆ การออกแบบโครงงานจะมีท้ังรูปแบบการควบคุมตัวแปรในการใหโจทย และ
สวนที่ปลอยใหนักศึกษามีอิสระในการคนควา นอกจากนี้การออกแบบโจทยของโครงงานยังควรพิจารณาทั้ง
วัตถุ ป ระสงคการสอน และลั กษณะของนั กศึกษาในแตล ะป ที่จ ะมี ความแตกต างกั น การให โจทยโครงงาน
นอกจากการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นจากการลงมือทํา Learning by doing โดยมอบโจทยที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิด
ความทาทายในการทํางาน เชน การเรียนรูผา นโจทยของลูกคาและตองผานกระบวนการนําเสนองานเสมือจริง
ผู ส อนยั งสามารถอาจออกแบบโครงงานโดยกําหนดบทบาทให เสริมความมั่ น ใจและเติ มเต็ม ตัว ตน (Self
esteem) ของนักศึกษาไดอีกดวย
นอกจากนี้ในวงเสวนายังมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาบางประการที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียนการ
สอน เชน
ป ญ หานั ก ศึ ก ษายึ ด กรอบความคิ ด ของตั ว เองมากเกิ น ไป ทํ า ให เห็ น มุ ม มองในการคิ ด ประเด็ น ที่
หลากหลายคอนขางนอย ผูสอนบางคนจะใชวิธีใหโจทยงานผานคําหนึ่งคํา แลวใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยคิดประเด็นที่หลากหลายจากคําๆนั้น หรือเรียนรูผานการดูงานที่หลากหลาย หรือวิทยากรที่มีความ
ชํานาญแตกตางกัน เปนตน นอกจากนี้การประเมินงานควรทําเปนระยะๆ เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูใน
การปรับปรุงงาน นอกเหนือจากการประเมินผลของงานปลายทางเพียงอยางเดียว
ปญหาเรื่องความเขาใจธรรมชาติผูเรียน ความแตกตางของประสบการณ ระหวางผูสอนและผูเรียน
ผูสอนที่มีประสบการณ ในวิชาภาคปฏิบัติแลกเปลี่ยนวา จํานวนนักศึกษาประมาณ 20 คน ทําใหสังเกตเห็น
พฤติกรรม และพัฒนาการไดอยางชัดเจน ใหคําแนะนําไดลึกซึ้ง ตรวจงานไดเร็ว แกไขงานไดเร็ว อีกทั้งยัง
พบวาการปรับ วิธีการสื่ อสารกับ เด็ก เริ่มจากชมและให ขอเสนอแนะยอมรับ งานนักศึ กษาตามผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี
ปญหาเรื่องการลดความสนใจในตัวสื่อบางประเภท เชน นักศึกษาบางคนเรียนวิชาหนังสือพิมพแตไม
อานหนังสือพิมพ ผูสอนจะมอบหมายงานเพื่อตอบโจทยเติมสวนที่นักศึกษาขาด เชน ใหอานขาว และใหโอกาส
แกงานอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมพัฒนาการ
ป ญ หาความเข า ใจในวิ ช าที่ เนื้ อหาซับ ซอ น เชน ทฤษฏี ผูส อนที่ มีป ระสบการณ ส อนวิช าดังกลาว
ยกตัวอยางกรณีศึกษา การสอนวิชาวิเคราะหสื่อโทรทัศน ผูสอนแลกเปลี่ยนวาการ บรรยายกอนแลวเปดคลิป
ตัวอยางหรือยกกรณีศึกษามาใหผูเรียนรวมแลกเปลี่ยน พบปญหาคือ เกิดการจํากัดความคิดนักศึกษาจึงได
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดังนี้ (1) ฉายตัวอยางกอน โดยอาจารยตั้งโจทยให แลวใหนักศึกษาดูคลิปเพื่อหาคําตอบ
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ตามโจทย เชน ตั้งคําถามเกี่ยวกับเอกลักษณของเกมโชว เทคนิควิธีการสื่อสาร (2) บรรยาย (3) ฉายตัวอยาง
เพิ่ม ผลการปรับรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว พบวา นักศึกษามีความคิดที่อิสระและสามารถวิเคราะหได
ดีมากขึ้น แตอยางไรก็ดีวิธีดังกลาวเหมาะกับผูเรียนที่มีตนทุนมาบางแลว เชน นักศึกษา ป 3
สวนการอบรมเกี่ยวกับการใชอุปกรณ ผูเขารวมการเสวนารวมแลกเปลี่ยนรูวาการจัดกลุมการเรียนรู
เปนกลุมตามหัวขอที่กําหนดโจทยและมีการวิจารณ พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผูเรียนมีทั้งหมด
30คน แบงเป น ฐานการเรีย นรู 3 ฐาน ข อดีคือ ผูเรีย นเกิดการเรีย นรูไดดีผานการปฏิบั ติ จริ งและสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามไดเต็มที่
นอกจากนี้ยังมีผูเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนวา การทํา Google Form เพื่อใหนักศึกษาสงงานออนไลน
พรอมคูมืออธิบายเกณฑ ขอดี คือ มีขอมูลที่ ชัดเจน ประเมินผลเร็ว แมนยํา และลดเงื่อนไขการตอรองบาง
ประการทีเ่ กิดจากความไมชัดเจนของการวัดผลการเรียนรูได
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
o การออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ควรตองมีการผสมผสานระหวางวิธีแบบเดิม เชน
การบรรยาย กับ รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม ที่เหมาะสมกับเนื้อหา วัตถุประสงคการ
สอนและผูเรียน
o ผูสอนควรพัฒนาองคความรูภายในตัวเอง ไมหยุดที่จะเรียนรู เพื่อจะได ปรับประยุกตรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมจากประสบการณได
o นวัตกรรมมาพรอมกับการประเมินผล ดังนั้นกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมการสอนที่ครบ
วงจรตองมีทั้งนวัตกรรมการออกแบบวิธีการสอนและนวัตกรรมการบริหารจัดการ รวมถึงการ
ประเมินผลดวย
o การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพควรตองมีการปรับตัวทั้งสองทาง ทั้งนักศึกษาและอาจารย ใหเกิด
ความเขาใจทั้งสองฝาย
o ผูสอนควรตองสรางสมดุลระหวางการทําหนาที่ในหองเรียน และนอกหองเรียนที่เหมาะสม

