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บทสรุปประสบการณแ์ละ/หรือความภาคภูมิใจของผูส้อน 
ท่ีสามารถสรา้งแรงจูงใจดา้นการเรียนใหน้กัศึกษา 

 

จากการรวมกลุ่มอาจารย์ที่สนใจในการสร้างแรงจูงใจในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา

จ านวน ๑๖ ท่าน ของคณะมนุษยศาสตร์ ท าให้เกิดคลังความรู้และประสบการณ์ที่สามารถ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัได้ในกลุ่ม และเผยแพร่ให้แก่อาจารย์ท่านอื่นในคณะดังนี้  
 

การสร้างแรงจูงใจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 

๑) ครูผูส้อน 
ครูเป็นหัวใจของการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ครูจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  จาก
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

a. บุคลิกภาพของครู  

  ครูควรยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาอ่อนหวาน เป็นกันเองกับนักศึกษา ขณะเดียวกันก็

ต้องเข้มงวดจริงจัง กบักฎระเบียบ กติกา หรือข้อตกลงร่วมกนัของช้ันเรียน  
  ในกรณีที่นักศึกษามาขอค าปรึกษา  ครูควรรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ให้นักศึกษา

ได้ระบายความในใจ ใช้ความเป็นเพ่ือนสร้างความไว้วางใจ และช่วยแนะน าโดย
ไม่เปล่ียนแปลงชีวิตของนักศึกษามากเกนิไป   

  ครูต้องเป็นแบบอย่างของสุภาพชน ซ่ึงจะท าให้นักศึกษานับถือและเกรงใจ  

เช่น  รักษาเวลา พูดจาดี  แต่งกายเรียบร้อย  มารยาทดี   ฯลฯ 
  ครูต้องมีความจริงใจ  และอดทน ทุ่มเทในการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเห็นเป็น

ตัวอย่าง  เช่น  การเรียกนักศึกษามาอธบิายข้อบกพร่องงานเขียน หรืออ่านออก
เสยีงทลีะคน ซ่ึงจะต้องยอมเหนื่อยและเสยีสละมาก 

  ครูต้องหมั่นประเมินตนเอง หากพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมไม่สนใจการเรียน  

อาจเป็นผลสบืเนื่องมาจากเทคนิคการสอนที่ไม่จูงใจ 
  ครตู้องแสดงให้นักศึกษาเหน็ว่ามีความยุติธรรม และเสมอภาคในช้ันเรียน 
 

๒) ในชั้นเรียน 
a. เทคนคิการสอนและการเรียนรู ้
  ครูต้องมีความรู้   และเตรียมการสอนเป็นอย่างดี  
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  พยายามตั้งค าถามเพ่ือให้นักศึกษาเหน็ความส าคัญ และค านึงถึงประโยชน์ของ

เนื้อหาในคาบนั้น  โดยให้นักศึกษาเขียนบนกระดาน   หากผิด กใ็ห้เพ่ือนๆทุก
คนในห้องเรียน ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง  อาจมีการเสริมแบบฝึกหัดที่ดี และ

เข้มข้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
   เวลาสอน   อย่าสอนเร่ืองง่ายให้เป็นเร่ืองยาก    ใช้ระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์  ตัวอย่างเช่น  น าเอกสารประกอบการสอน    

สไลด์ Power Point ประเดน็ค าถาม และอื่นๆ ขึ้นในระบบไว้ให้นักศึกษาอ่าน
ล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน    

  การเล่าประสบการณ์ตรงของครูหรือของรุ่นพ่ี  โดยเฉพาะการเล่าเร่ืองส่วนตัว
ต้องมีความพอดี  ไม่ยกตนหรือว่าร้ายผู้อื่น  หรืออาจเล่าเหตุการณท์ี่เกดิข้ึนจริง

ในอดีต  เช่นเหตุการณ์ 14 ตุลา  อาจมีการตั้งค าถามให้นักศึกษาขบคิดว่าจะ
แก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไร  

  การเล่าชีวประวัติของผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต เช่น ประธานาธิบดีบารัค       

โอบามา  หรือ ศาสตราจารย์จอห์น แนจ ผู้ได้ รับรางวัลโนเบล สาขา

เศรษฐศาสตร์ ผู้ป่วยด้วยโรคจิตเภท จากภาพยนตร์เร่ือง “A beautiful mind”  
แสดงให้เหน็ถึงการต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต จนประสบความส าเรจ็ได้ 

  การใช้เทคนิคการสอนแบบ Saving Face Strategy  มีการจัดกลุ่มย่อย  และตั้ง
ช่ือกลุ่มเป็นสัญลักษณ์   เวลาครูเรียกให้ตอบ หรือให้ท ากิจกรรม นักศึกษาจะ

เตม็ใจตอบและเตม็ใจท ากจิกรรม มากกว่าเรียกช่ือเป็นรายบุคคล 
  ครูควรพยายามศึกษาค้นคว้าเน้ือหาหรือตัวอย่างใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาพูดคุยกับ

นักศึกษา  
  ให้นักศึกษาเขียนบันทึกการเรียนรู้ ที่นักศึกษาเรียนทุกวัน เพ่ือฝึกทักษะการ

เขียน การจับใจความ และการสะท้อนความรู้สึก รวมทั้งทักษะการค้นคว้าหา

ความรู้ เพ่ิมเติมแก่นักศึกษา  ท าให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเขียนมากขึ้น  

นอกจากนั้น ยังน าตัวอย่างงานที่มีพัฒนาการเขียนที่ดี หรือน่าสนใจไปอ่านให้

นักศึกษาฟังในคาบถัดไป ท าให้นักศึกษามีความพยายามที่จะเรียนรู้มากข้ึน

และได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากเพ่ือนๆในช้ันเรียนมากข้ึน 
  สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ในด้านเน้ือหาวิชาว่าสามารถ

น าไปใช้จริงได้หรือไม่   ควรมีการปรับปรุง  หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
b. การใช้จิตวิทยาในห้องเรียน 
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  เอาการบ้านที่ให้นักศึกษาท า มาเฉลยหน้าห้องและอ่านตัวอย่างการบ้านหรือ

แบบฝึกหัดของนักศึกษาที่ดีที่สุด นักศึกษาจะรู้สึกภาคภมูิใจ อยากเข้าช้ันเรียน

อกี 
  ให้ก าลังใจให้นักศึกษา ภูมิใจในตนเอง เช่นกล่าวช่ืนชมนักศึกษาว่างานที่เขา

เขียนเป็นงานเขียนที่ดี โดยแนะน าให้นักศึกษารวบรวมผลงานตลอดเทอมของ

ตนเอง เป็น portfolio 
  ครูอาจให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ต้ังใจเรียน ด้วยการให้คะแนนหรือมีของรางวัล

พิเศษส าหรับคนหรือกลุ่มที่ได้คะแนนดี ในแต่ละบทเรียนเป็นคราวๆไป 
  เฉลยข้อสอบกลางภาคในช้ันเรียน โดยยกตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้คะแนน

สงูสดุ ครูกล่าวช่ืนชมและให้เพ่ือนๆปรบมือให้ 
  ให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่รู้สึกท้อแท้ในการเรียน หากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาด 

กใ็ห้นักศึกษาพยายามใหม่ในคร้ังต่อไป  
  กล่าวชมเมื่อนักศึกษาให้ความร่วมมือแต่งกายสภุาพเรียบร้อยเข้าช้ันเรียน  
  การให้ “ดาว” เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียนมากขึ้ น การ

ตอบแต่ละคร้ังจะได้ 1 ดาว เพ่ือน าดาวที่สะสมไม่เกินคนละ 12 ดาวไปปรับเป็น
คะแนนการเข้าช้ันเรียนในกรณีที่นักศึกษาขาดเรียนหรือเป็นคะแนนช่วยเมื่อมี

คะแนนเกบ็น้อย วิธนีี้ จะท าให้นักศึกษาสนใจและแย่งกนัตอบค าถามในช้ันเรียน
มากขึ้น 
 

๓) ดา้นเทคโนโลยีและสือ่การสอน 
a. Social Media เช่น Facebook 

การใช้ social media ในการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะเล่น 
facebook เป็นประจ าโดยเฉพาะในเวลาเรียน ครูจึงสร้างกลุ่มของวิชาขึ้ นใน 

facebook นอกจากจะใช้ในการตอบค าถามในช้ันเรียนซ่ึงคนอื่นสามารถเห็น

ค าตอบได้แล้ว ถ้านักศึกษาคนไหนไม่สามารถเข้าเรียนได้ กย็ังสามารถเรียนรู้
จากค าถามและค าตอบใน facebook ณ เวลานั้นหรือร่วมตอบค าถามได้ด้วย
เช่นกัน วิธีน้ียังท าให้นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออก หรือแย่งตอบไม่ทันในช้ัน   

จะรีบเข้ามาร่วมตอบทนัที ครูผู้สอนสามารถให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมในค าตอบแต่
ละข้อได้ทันทีเช่นกัน นอกจากจะใช้ในการเรียนในช่ัวโมงแล้ว การมีกลุ่มใน 



4 

 

facebook ยังท าให้อาจารย์กับนักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้ น สามารถ

ปรึกษาทั้งเร่ืองเรียน การท ารายงานและเร่ืองส่วนตัวได้อกีด้วย อาจารย์บางท่าน 
ใช้ Facebook เพ่ือแจ้งข่าวสาร และเตือนนักศึกษาให้อ่านบทเรียนมาล่วงหน้า
ก่อนอภิปรายกลุ่มในห้อง 
 

b. UTCC e-learning และ google doc 
ครูใช้ UTCC e-learning หรือ google doc เป็นสื่อในการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ค าตอบได้พร้อม ๆ กัน และสามารถแก้ไขงาน
ของคนอื่นแทนการเขียนบนกระดานด าได้  
 

c. IPad และ smartphone 
สามารถแบ่งปันเนื้ อหาหรือแบบฝึกหัด รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และดาวน์

โหลดงานและสื่อต่างๆได้จาก iPad หรือ smartphone ที่นักศึกษาแต่ละคนมี 
ช่วงวันหยุด นักศึกษากย็ังสามารถส่งงานและเห็นงานของเพ่ือนๆ  หรือหาก
ท างานเป็นกลุ่ม กจ็ะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่านักศึกษาคนใดไม่ช่วยท างาน

นอกจากนั้นยังใช้ iPad หรือ smartphone ช่วยในการท ากิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน เช่น ค้นหาค าศัพทจ์ากเวบ็ไซด์พจนานุกรมหลายๆแห่งที่มีคุณภาพดี   

 
d. สือ่ภาพยนตร ์ 
 ใช้สื่อการสอนที่นักศึกษาสนใจเช่น ภาพยนตร์  แอนิเมช่ัน รายการโทรทัศน์ 

และคลิปวีดิโอที่สามารถโยงเข้าสู่บทเรียน  ท าให้กระบวนการเรียนการสอน

น่าสนใจมากขึ้น 
 
 e. สือ่เพลง 

การใช้เสียงเพลงช่วยให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย และเรียนค าศัพท์ไวยากรณ์ไป

พร้อมๆกัน โดยก่อนเลิกสอน ครูจะสอนนักศึกษาร้องเพลง เช่น ถ้าเป็น

นักศึกษาชาวไทยกส็อนเพลงจีน ถ้าเป็นนักศึกษาชาวจีนก็สอนเพลงไทย  เป็น

ต้น 
 

 


