
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเดน็ความรู้เทคนิคการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      อาจารยเ์กวลี อินมูลนอ้ย คณะวชิา/หน่วยงาน วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        อาจารยเ์กวลี อินมูลนอ้ย คณะวชิา/หน่วยงาน วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยเ์กวลี อินมูลนอ้ย สาขาการจดัการการท่องเท่ียว 
 อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา การจดัการการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ (TRM368) 

4. เร่ืองทีเ่ล่า    
เทคนิคการสอนใหน้กัศึกษากลา้แสดงความคิดเห็นและความรู้เชิงสร้างสรรค ์พร้อมสู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว

เรือส าราญ 
5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญเร่ิมไดรั้บความนิยมและเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลกัดนัให้การท่องเท่ียวเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ไม่วา่เศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไร จากความนิยมของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกท่ีช่ืนชอบการพกัผ่อนและหลงใหลกบั
การผจญภยั ซ่ึงเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของการเดินทาง ดว้ยตวัของธุรกิจน าเท่ียวเรือส าราญ เป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานประกอบการมากมาย ไม่วา่จะเป็นธุรกิจดา้นสายการบิน  โรงแรม ร้านอาหาร สินคา้ท่ีระลึก สถานบริการ
ดา้นต่าง ๆ ตลอดจนมีหลากหลายอาชีพเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกมากมาย  โดยเป็นผูร้วบรวมใหเ้กิดผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปขายต่อผูรั้บบริการเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ  

ซ่ึงในหลาย ๆ รายวิชา ของสาขาการจัดการการท่องเท่ียว  จะมุ่งเน้นเน้ือหาเก่ียวกับการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ ต่างๆ จากทางวชิาชีพในธุรกิจท่องเท่ียว และน ามาประยกุตใ์ชก้บัวิชาการ ซ่ึงมกัมีระดบัความยากต่อการท า
ความเขา้ใจของนักศึกษา ส่งผลให้แค่นักศึกษาเห็นค าอธิบายบางรายวิชา  เรียกไดว้่า  อยากจะไปถอนวิชานั้น ๆ ออก
ทนัที  หรือถา้จ าเป็นตอ้งเรียนก็เกิดการรวมตวัเป็นคติรวมหมู่เช่ือกนัวา่วิชาน้ีตอ้งยากแน่นอน  ไม่อยากเรียนเลย  และ
หากอาจารยย์งัคงมีวิธีการสอนแบบดั้งเดิม  โดยยึดหลกัตามทฤษฎีของตนแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่ใส่ใจหรือสนใจตวั
นกัศึกษา ขาดการรับรู้ความรู้สึกของนกัศึกษาและสังเกตท่าทางการแสดงออก ตลอดจนบรรยากาศในห้องเรียน การ
เรียนการสอนแบบน้ีคงใชไ้ม่ไดก้บันกัศึกษาอยา่งแน่นอน  ดงันั้นเม่ือลกัษณะนิสยัเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษามีความพร้อม
ท่ีจะแสดงความคิดเห็น มีพลงัทางความคิดอนัเตม็เป่ียมและมุมความคิดสร้างสรรค ์โดยมกัจะแสดงออกในโลกออนไลน์ 
โลกท่ีท าใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดและความตอ้งการของตนเองไดแ้บบไม่มีการหยดุย ั้ง โดยขาดการพิจารณาให้อยู่
บนพ้ืนฐานความจริง ในบางกลุ่มมีความมัน่ใจในตวัเองสูง โดยท่ีไม่สนใจกบัค าวิจารณ์รอบๆ ตวัอีกดว้ย  และอีกหน่ึง
สาเหตุมาจากการตั้งความคาดหวงัท่ีไม่ชัดเจน หรือตั้งเป้าหมายการเลือกเรียนท่ีไม่มีทิศทางท่ีแน่ชัดของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนในปัจจุบนั  จึงไม่แปลกท่ีนกัศึกษาจะเปรียบตวัเองเป็นปลาทอง ตอ้งการแค่ออกซิเจนครบ 3 ชัว่โมง
ก็จบแลว้ โดยไม่สนใจในการเรียนกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเขาไม่ไดมี้ส่วนร่วม ไม่ไดรั้บความสนใจ หรือไม่มี
โอกาสท่ีจะไดส้ร้างสรรคค์วามรู้ในมุมความคิดของตนเอง    

จึงถึงเวลาท่ีอาจารยต์อ้งปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่  ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มของนกัศึกษาในยคุปัจจุบนั โดย
มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนน าลกัษณะนิสยัเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษา ใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบับางรายวิชา
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ในสาขาการจดัการการท่องเท่ียว ท่ีสามารถน าไปพฒันาเป็นวชิาชีพส าหรับนกัศึกษาได ้เพื่อเปล่ียนทศันคติของนกัศึกษา
ท่ีมีความรู้สึกวา่ยาก น่าเบ่ือ เปล่ียนเป็นความสนุก รู้จกัคิด รู้จกัท า ไดส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี ในโลก
ของการเรียนรู้จริง ท่ีมีความรับผิดชอบจากการได้ปฏิบัติจริง เกิดความเหมาะสมในการแสดงความคิด  และได้ใช้
ความสามารถของตนเองโดยค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น อาจารยเ์ป็นผูค้อยช้ีแนะหลกัการ บอกเล่าประสบการณ์การ
ท างานในวชิาชีพ  สร้างภาพของการเรียนการสอนให้ดูสนุก เกิดภาพท่ีชดัเจน และคอยให้ค  าแนะน าความเป็นไปไดใ้น
ความคิดของนกัศึกษาบนพ้ืนฐานความจริงของวชิาชีพ    

 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

 
1. ศึกษาลกัษณะนกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของผูเ้รียน 
2. เพื่อเตรียมการเรียนการสอนให้ตรงความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนปรับเน้ือหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมและท า
ความเขา้ใจกบัผูเ้รียนเก่ียวกบัวธีิการเรียนท่ีตรงกบัลกัษณะของผูเ้รียนโดยอยูบ่นพ้ืนฐานทางดา้นวชิาการและวชิาชีพการ 
3. สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหส้นุกสนานเพื่อลดความตึงเครียดและการสร้างแรงจูงใจในรายวิชาเพ่ือกระตุน้ให้เกิด
ความสนใจในการเรียนโดยใชกิ้จกรรมหรือมอบหมายงาน  
4. การสร้างความหลากหลายในการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายหรือขาดการสร้างสรรคด์า้นความคิด 
5. การประเมินผลการเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายท่ีชดัเจนของนักศึกษาและควบคุมการเรียนให้เป็นไปตามระ เบียบใน
รายวชิา 
6. นกัศึกษาสนุกรู้จกัคิดรู้จกัการสร้างสรรคค์วามรู้สู่สายอาชีพธุรกิจ เรือส าราญท่ีชดัเจน 
 
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีท่ าให้เกดิความส าเร็จ 
ล าดบั หัวข้อ เทคนิค 

1 ศึกษาลกัษณะ
นกัศึกษากลุ่มท่ี
เรียน 

โดยศึกษาจากลกัษณะนิสัยเฉพาะกลุ่ม ของนักศึกษาเพื่อสร้างความคุน้เคยกับนักศึกษา ท า
กิจกรรมลดความตึงเครียดในการพบกนัคร้ังแรก  บอกเล่าลกัษณะของธุรกิจการท่องเท่ียวเรือ
ส าราญ โดยสงัเกตจากการรับรู้ความรู้สึกของนกัศึกษา และท่าทางการแสดงออกของนกัศึกษา  

2 ปรับเน้ือหาการ
สอน 

มีการปรับเน้ือหาการเรียนการสอนโดยใช้พฤติกรรมและความสนใจ ตลอดจนท่าทางการ
แสดงออกของผูเ้รียนท่ีเป็นนักศึกษาจากวนัแรกท่ีพบกัน  เพ่ือเตรียมการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการตามลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้รียน โดยอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของความเป็นวชิาการและวชิาชีพ 

3 การสร้าง
บรรยากาศใน
หอ้งเรียน 

สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกนัเอง เพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา
ใหน้อ้ยลง เพื่อใหผู้เ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเอง การมีส่วนร่วมในห้องเรียน และเกิด
การตอบโตก้นัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  บนพ้ืนฐานความเหมาะสมของบทบาทในชั้นเรียน  
ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เปรียบเสมือนการท างานในบริษทัน าเท่ียว เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความเขา้ใจ สนุกสนาน และเห็นภาพในบทบาทของวชิาชีพมากข้ึน 

4 การสร้าง
แรงจูงใจใน

สร้างแรงจูงใจในรายวชิาโดยมอบหมายแบ่งกลุ่มนกัศึกษาร่วมการจดัท า Package Tour ส าหรับ
เรือส าราญ ซ่ึงนักศึกษาได้เป็นผู ้รับผิดชอบและก าหนดรูปแบบการจัดน าเท่ียวตามความ
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รายวชิา น่าสนใจดว้ยตนเอง ตลอดการศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเรือส าราญ  ติดต่อประสานงานกบั
สถานประกอบการ ค านวณตน้ทุนราคาบวกก าไร โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง แลว้น ามาขายกบันักท่องเท่ียวทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั ภายใตช่ื้อบริษทั 
บริษทั Travel element จ ากดั  ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษายิง่เกิดความสนใจในบทเรียนและมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึน เน่ืองจากมีความคาดหวงัและตั้งเป้าหมายการเรียนท่ีมีทิศทาง
ชดัเจนยิง่ข้ึน  เพ่ือตอ้งการน ามาเป็นแนวทาง มาประยกุตก์บั Cruise Tour Package ของตนเอง      

5 การสร้างความ
หลากหลายใน
การสอน 

 สร้างความหลากหลายในการสอนเพ่ือลดความเบ่ือหน่าย โดยบางคร้ังจะมีการเรียนเชิญ
เจา้ของสถานประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญ การมาบอกเล่าถึงลกัษณะ ประเภท 
รูปแบบ และโครงสร้างองค์กรธุรกิจของน าเท่ียวธุรกิจเรือส าราญ การจดัตั้ง การก าหนด
เป้าหมายทางการตลาดจากประสบการณ์จริงท่ีท าให้นกัศึกษาเกิดมุมมองการคิด ตลอดจน
การสร้างสรรคท่ี์หลากหลายส าหรับน ามาปรับใชห้รือประยกุตก์บัการเรียนของตนเอง  

  มีการจดันกัศึกษาให้ไดรั้บโอกาสการ ฝึกภาคปฏิบติันอกสถานท่ีบนเรือส าราญ Gentling 

Dream  

 น านกัศึกษาฝึกปฏิบติัภาคสนามเก่ียวกบัเสน้ทางท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ

ท่ีแปลกใหม่ ส่งผลใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจ  ตลอดจนเห็นสภาพจริงของแหล่งท่องเท่ียว  

6 การประเมินผล
การเรียน 

 สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้ทิศทางในการเรียนส าหรับ
ตนเอง ตลอดจนเพ่ือใชเ้ป็นวธีิการควบคุมผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

 ใชว้ิธีการประเมินผล Package Tour โดยส่วนหน่ึงมาจากนกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียน
ตั้งใจในการน าความรู้และทกัษะต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวได ้         

  
8. ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

 อาจารยใ์นสาขาการจดัการการท่องเท่ียว มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน เพ่ือให้เกิดแนวทาง
ใหม่ๆ ท่ีสามารถน าไปปรับใชก้บันกัศึกษา โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั 

 นางสาว ชนาพฤกษ์ ทองคงเกียรติ  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ประจ าบริษทั Travel elements จ ากดั เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
นกัศึกษาขณะฝึกปฏิบติั และคอยตรวจสอบ Cruise Tour Package ของนกัศึกษาให้ถูกตอ้ง เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั 

 นักศึกษาในชั้นเรียน ท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการสอนให้
นกัศึกษาสนุก รู้จกัคิด รู้จกัท า สร้างสรรคค์วามรู้สู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญ 

 
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดงักล่าว  

อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน แนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรค 
ในช่วงแรกของการมอบหมายให้จัดท า  Cruise 
Package Tourด้วยตนเองนั่น นักศึกษายงัไม่เข้าใจ

ให้นักศึกษารับผิดชอบค่าส ารวจเส้นทางในคร้ังท่ี 2 เอง 
เพื่อสอนให้นักศึกษารู้จักการยอมรับฟังผู ้อ่ืน มีความ
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หลักการท่ีต้องมีเง่ือนไข และขั้ นตอนต่างๆ อย่าง
แทจ้ริง จึงใชค้วามรู้ของตนเองสร้างสรรค์รายการน า
เท่ียวโดยไม่สนใจในค าแนะน าท่ีอาจารยใ์ห้ เน่ืองจาก
มัน่ใจในความคิดของตนเองมากเกินไป จนท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการส ารวจเส้นทาง  ส่งผลให้ตอ้ง
ออกส ารวจอีกคร้ัง 

รอบคอบในการรวบรวมขอ้มูล และให้เห็นถึงความส าคญั
ในการท างบประมาณ และตอ้งรับผิดชอบเงินท่ีไม่ไดอ้ยู่
ในราคาตน้ทุน ส่งผลใหน้กัศึกษามีความละเอียดรอบคอบ
มากข้ึน ยอมรับฟังผูอ่ื้น และให้ความส าคญัในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย ให้ตรงกบัราคาตน้ทุนท่ีไดน้ าเสนอให้บริษทัฯ 
มากข้ึน รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
10. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้คอื    

 นกัศึกษามีความสนใจ มีส่วนร่วมกบักิจกรรม และตั้งใจการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็น
ของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากข้ึน  

 เปล่ียนทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีความรู้สึกวา่ยาก น่าเบ่ือ ต่อรายวิชา เปล่ียนเป็นความสนุก รู้จกัคิด รู้จกัท า ได้
สร้างสรรคค์วามรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 นกัศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย  ตลอดจนให้ความส าคญั และมีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างานต่าง ๆ ท่ีอาจารยม์อบหมายไดดี้ข้ึน 

 นกัศึกษามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ มาตรงเวลามากข้ึน 
 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดงักล่าว  
 มีการพฒันาการใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลายจากการศึกษาลกัษณะนิสัยเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษา 

เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการเรียนมากข้ึน 
 ให้ความส าคญัในการปรับเน้ือหาและวิธีการสอนให้ตรงกบัความตอ้งการตามลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่ม

ผูเ้รียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นวิชาการและ
วชิาชีพ 
 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ หรือทศันคต)ิ ของผู้เล่าเร่ือง 
 มีการพฒันาเทคนิคการสอน โดยใชเ้ทคนิคการสอนใหน้กัศึกษาสนุก รู้จกัคิด รู้จกัท า สร้างสรรคค์วามรู้สู่สาย

อาชีพธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญ เพ่ือสร้างความน่าสนใจของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
 เขา้ใจลกัษณะนิสยัเฉพาะกลุ่มของนกัศึกษา ตลอดจนความตอ้งการตามลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้รียน 
 สามารถน าเทคนิคน้ีถ่ายทอดใหก้บัอาจารยใ์นสาขาวชิาฯ เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปได ้

 
13. ผลงานเชิงประจกัษ์ของผู้เล่าเร่ือง คอื 

สามารถผลิตเป็นรูปแบบการสอนในรายวิชา TRM 368 การจดัการการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ ให้ตรงกบั

พฤติกรรมของกลุ่มผูเ้รียนโดยใชเ้ทคนิคการสอนให้นกัศึกษาสนุก รู้จกัคิด รู้จกัท า สร้างสรรคค์วามรู้สู่สายอาชีพธุรกิจ

การท่องเท่ียวเรือส าราญ เพื่อให้ผูเ้รียนกล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยมอบหมายแบ่งกลุ่ม

นกัศึกษาร่วมการจดัท า Cruise Tour Package  ซ่ึงนกัศึกษาไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบและก าหนดรูปแบบการจดัน าเท่ียวตาม

ความน่าสนใจดว้ยตนเอง โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษาสนใจเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน
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เปล่ียนทศันคติต่อรายวิชาของนกัศึกษาท่ีมีความรู้สึกวา่ยาก น่าเบ่ือ เป็นความรู้สึกสนุก และไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง

อยา่งเตม็ท่ี โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นวชิาการและวชิาชีพในธุรกิจการจดัการการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

---------------------------------------------------------- 


