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ตัวอย2างการใช/เกมิฟXเคชั่น (Gamification)

การสร/างบรรยากาศเรียนรู/แบบ
Accelerated Learning ตอนที่ 1

การใช$เ กมิฟ!เคชั่ นในป_จจุ บันจะเห็ นชัดในแวดวง
ของธุ ร กิ จ ในกิ จ กรรมทางการตลาด การโฆษณา เพื่ อ
กระตุ$ น ทํ าให$ เ กิ ด การบริ โ ภคสิ น ค$ า ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น เนื่ องจาก
ผู$บริโภคมีแรงจูงใจในการบริโภคสินค$านั้น ๆ โดยการให$
ผู$ บ ริ โ ภคมี สP ว นรP ว มในแคมเปญตP า ง ๆ ซึ่ ง มั ก จะใช$
องคประกอบพื้นฐาน ได$แกP กําหนดเปdาหมาย รางวัล หรือ
การเลื่อนระดับ เปOนต$น

เรื่องราวของ การเรียนรู$ เปOนสPวนที่สําคัญของ
บรรดา ผู$ถPายทอด สาเหตุที่ใช$คําวPา ผู$ถPายทอด เพราะวPา
ผมไมPต$องการที่จะกําจัด เพียงแคP ครู อาจารย หรือ
วิทยากร เพราะการเรียนรู$สามารถเกิดขึ้นได$ระหวPาง “พPอ
แมP สอน ลูก” หรือแม$แตP “เพื่อน สอน เพื่อน” หากเรา
ต$องการให$ผู$เรียนรู$สึกรPวมไปกับเรา เรียนรู$ได$เร็ว เกิดการ
พัฒนา หรือจดจําเนื้อหาได$ดี
โดยในระยะหลังมีการให$ความสําคัญอยPางมากกับ
คําวPา “Active Adult Learning” หรือที่รู$จักวPา “การ
เรียนรู$แบบผู$ใหญP” ซึ่งก็เพราะวPามีการศึกษาพบวPา การ
เรียนรู$ของผู$ใหญPนั้นมีความแตกตPางกับการเรียนรู$ของเด็ก
ซึ่งการเรียนรู$ของผู$ใหญPมีหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ
1. The Learner’s Need to Know: คื อ ผู$ ใหญP ต$ อง
ทราบถึ งเหตุ ผ ลวP า เขาจะเรี ยนไปทํ าไม ได$ ป ระโยชน
อะไร ถึงจะเกิดความสนใจ
2. The Learner’s Self-Concept: การเรียนรู$ในผู$ใหญP
ต$องการความอิสระในการควบคุมการเรียนรู$ของตนเอง
ซึ่งจะสร$ างความรPวมมื อและไมP เกิ ดการตPอต$านในการ
เรียนรู$
3. The Role of the Learner’s Experience: ทุกคน
มีประสบการณที่ตPางกันไป ดังนั้นผู$ใหญPต$องการที่จะ
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณเหลPานั้นด$วย
4. The Learner’s Readiness to Learn: เมื่อเนื้อหามี
ประโยชนตPอชีวิตของพวกเขา ผู$ใหญPก็พร$อมที่จะเรียนรู$
5. The Learner’s Orientation to Learning:
ทิศทางการเรียนรู$ที่เหมาะสําหรับผู$ใหญP ซึ่งผู$ใหญPยึด
ติดกับชีวิตเปOนพื้นฐาน ดังนั้นการเรียนรู$ก็ต$องการที่จะ
มีการเรียนรู$ที่เข$าไปมีสPวนในการแก$ไขป_ญหา หรือ เรียนรู$
ในการแก$ไขป_ญหา
6. The Learner’s Motivation to Learn:
ผู$ใหญPจําเปOนต$องสร$างแรงจูงใจ ในการเรียนรู$อยPางมาก
เชPน การเรียนรู$ที่จะนําไปสูPการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การเรียนรู$ที่จะทําให$เขารู$สึกพึงพอใจในงานที่ทํา
หรือเพิ่มคุณคPาในชีวิตของพวกเขาในด$านครอบครัว
หรือการทํางานเปOนต$น

เราสามารถนําหลักการของเกมิฟ!เคชั่น มาประยุกตใช$ใน
ด$ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ชP ว ยในการจั ด การเรี ย นรู$ ให$ มี ค วาม
สนุ ก สนานมากขึ้ น เนื่ อ งจากทํ า ให$ ผู$ เ รี ย นรู$ สึ ก วP า อยูP ใ น
สภาพแวดล$อมที่เปOนเกม มีเปdาหมายในการเรียนรู$ผPานการ
ปฏิสั มพั นธ การมี สPว นรPว ม การสะสมแต$ ม การให$ รางวั ล
การเลื่ อ นระดั บ ผู$ เ รี ย นจะซึ ม ซั บ เนื้ อ หาโดยไมP รู$ ตั ว ผP า น
กิจกรรมที่ใช$กลไกของเกมิฟ!เคชั่น เปOนการเรียนรู$ผPานการ
เลPนและเรียนไปในเวลาเดียวกัน เรียกวPา เพลยแอนดเลิรน =
เพลิน (Play and Learn = Plearn)
ขอบคุณที่มา :
http://touchpoint.in.th/gamification/
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ภาพกิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู/ ด/ า นการสอน เรื่ อ ง
การวางแผนการสอน โดย ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว
พนั ก งานดี เ ด2 น สายวิ ชาการด/ า นการสอน ประจํ า ป
พ.ศ. 2559 (กลุ2 ม ผู/ มี ป ระสบการณการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาตั้งแต2 3 – 10 ป) เมื่อวันพุธที่ 15
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ดังนั้นจึงจําเปOนที่ต$องมีการหาวิธีการเรียนการสอน
หรือ การถPายทอดแบบผู$ใหญP ซึ่ง Active Adult Learning
ก็ คื อ การจั ด การเรี ย นการสอนให$ มี ค วามสอดคล$ อ งกั บ
ลั ก ษณะการเรี ย นรู$ ข องผู$ เ รี ย น ซึ่ ง จะกP อ ให$ เ กิ ด การ
กระตือรือร$นในการเรียน และกPอให$เกิดการเรียนรู$ พัฒนา
ตนเอง ได$ อยP า งรวดเร็ วมากขึ้ น แตP เ รื่ องราวที่ จะหยิ บ ยก
ตPอมาก็สามารถนําไปประยุกตได$กับการเรี ยนรู$ในทุกเพศ
ทุกวั ย ครั บ ไมPได$ จํ ากั ด เฉพาะผู$ ใหญP นั่ นก็ คือ การสร$ า ง
บรรยากาศการเรี ย นรู$ แ บบ AL หรื อ Accelerated
Learning เปO น รู ป แบบแนวคิ ด การสร$ า งบรรยากาศการ
เรี ย นรู$ ใ ห$ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เริ่ ม จากการนํ า ความคิ ด ของ
Dr.Georgi Lozanov เรื่อง Suggestopedia ในป€ 1966 ที่
เน$นความเปOนธรรมชาติในการเรียนรู$ของมนุษย และนํามา
บูรณาการกับการสื่อสารและการสอน โดยภายหลังมีการ
หยิบแนวคิดนี้มาใช$และเปลี่ยนชื่อเรียกเปOน Accelerated
Learning ซึ่ ง การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให$ นP า ติ ด ตาม
อาทิ การเรียนรู$ทางอินเตอรเน็ต การเรียนรู$ผPานเกม ก็ล$วน
แล$วแตPพัฒนามากจากแนวคิดนี้

ภาพกิ จ กรรม การให/ คํ า ปรึ ก ษาการเข/ า สู2 ตํ า แหน2 ง
วิชาการ โดยคุณศรีวิสา ตลับทอง ส2วนการเจ/าหน/าที่
เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห/ อ งประชุ ม สถาน
พัฒนาคณาจารย ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1

ขอบคุณข/อมูล nationtv.tv
ขอบคุณที่มา :
http://blog.eduzones.com/moobo/178616
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