
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ด้านงานวิจัยและและเทคโนโลยี 
  
 
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารย์สุพรรษา  เทียมประสิทธ์ิ คณะวิชา/หน่วยงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก       อาจารย์สุพรรษา  เทียมประสิทธ์ิ คณะวชิา/หน่วยงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 

 ผู้อ านวยการหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสติ 

4.  เร่ืองท่ีเล่า    

 เทคนิคการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีให้นักศึกษามคีวามรูเ้ชิงสร้างสรรค์ ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
(New Normal) ด้วยการใช้เทคโนโลย ี

5.  บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ท าให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิด
เมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจ
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนไม่จ าเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่
กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นก็มีทั้งจริงและ
ปลอมปะปนกัน หรือบางข้อมูลที่เราเคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือ ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สถานการณ์ขึ้น เช่น การเว้นระยะหายกัน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันมากขึ้น การใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาส
เสี่ยงติดเช้ือจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 

จึงถึงเวลาที่อาจารย์ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่  โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกบักลุ่มของนักศึกษาในยุค (New Normal)  โดยมุ่งเน้นการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมรใช้ในการสอน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธฺภาพในการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนน าลักษณะนิสัยเฉพาะกลุ่มของนักศึกษา ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับบางรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นความรู้เชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาได้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีความรู้สึกว่ายากในการเรียนรู้เรือ่งเทคโนโลยี ให้มคีวาม
สนุก รู้จักคิด รู้จักท า ได้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ในโลกของการเรียนรู้จริง ที่มีความรับผิดชอบจากการ
ได้ปฏิบัติจริง เกิดความเหมาะสมในการแสดงความคิด  และได้ใช้ความสามารถของตนเองโดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้อืน่ อาจารย์เป็นผู้คอยช้ีแนะหลักการ ในการสร้างภาพของการเรียนการสอนในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดภาพท่ีชัดเจน และ
คอยให้ค าแนะน าขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

6.  วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

 ขั้นตอนแรก อธิบายเครื่องมือเทคโนโลยีในการสอน พร้อมท้ังทดสอบความรู้เดิม  

 ขั้นตอนที่สอง  อธิบายการสอนโดยใช้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ และสัญญาลักษณ์ตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

 1. ‘Name*’ คือ ช่ือของตัวแปรหรือสัญลักษณแทนตัวแปรนั้น ๆ ความยาวไมเกิน 7-10 ตัวอักษร (ข้ึนอยูกับ 

version) โดยชือ่น้ีจะไปปรากฎเปนช่ือ column ในหนาตาง Data View เชน ID SEX AGE EDU SAT 

2. ‘Type*’ คือ ชนิดของตัวแปร ท่ีส าคัญ คือ Numeric เปน ขอมูลที่เปนตัวเลข ,String เปน ขอมูลทีเ่ปน 

ตัวอักษร 



 
 

 3. ‘Values*’ คือเปนการก าหนดคาใหกับตัวแปร เชน ตัวแปร ‘เพศ’ ก าหนดให ‘เพศชาย’ มีคาเทากับ 1 และ 
‘เพศหญิง’ มีคาเทากับ 2 เปนตน โดย คาของตัวแปร เชน 1 นั้นจะใสในชอง Value สวนช่ือของคาตัวแปรนั้น เชน เพศ
ชาย จะใสในชอง Value Label 

4. ‘Missing’ คือ คาของขอมูลที่แสดงวาผูตอบแบบสอบถามไมไดตอบในขอค าถามขอน้ัน เชน ตัวแปร ‘เพศ’ 

ก าหนดคา missing = ‘9’ นั่นคือ ถามีผูที่ไมระบุเพศในแบบสอบถาม จะ key ขอมูลเปน ‘9’ โดยทั่วไปจะก าหนดคา 
missing ใหไมซ้ ากับคาของตัวแปร ‘Values’ 

5. ‘Column’ เปนการก าหนดความกวางของ Column ซึ่งสวนใหญจะก าหนดใหกวางกวาความกวางของตัว
แปร 

 ขั้นตอนที่สาม การประเมินผลการเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนของนักศึกษาและควบคุมการเรียนให้เป็นไป
ตามระเบียบในรายวิชา 

  

7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

ล ำดบั หัวข้อ เทคนิค 
1 อธิบาย

เคร่ืองมือ
เทคโนโลยใีน
การสอน 
พร้อมทั้ง
ทดสอบความรู้
เดิม 

โดยศึกษาจากลกัษณะความรู้เดิมของนกัศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจกบันกัศึกษา ท ากิจกรรมการ
ทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ของนกัศึกษา  

2 ใชเ้ทคโนโลยี
ดว้ยโปรแกรม 
SPSS 

โดยอาจารยผ์ูส้อนไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสถิติว่ามีก่ีประเภทสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่สามารถอา้งอิงไป
ยงักลุ่มอ่ืน ๆ ได ้สถิติท่ีอยูใ่นประเภทน้ีเช่น 
      ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ฯลฯ สถิติอ้างอิง 
(Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
หรือหลายกลุ่ม แลว้สามารถอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรได ้โดยกลุ่มท่ีน ามาศึกษาจะตอ้งเป็นตวั
แทนท่ีดีของประชากร ตวัแทนท่ีดีของประชากรไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง และตวัแทนท่ี 
ดีของประชากรเรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

3 การสร้าง
บรรยากาศใน
หอ้งเรียน 

สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกนัเอง เพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา
ให้นอ้ยลง เพื่อให้ผูเ้รียนกลา้แสดงในความคิดเห็นของตนเอง การมีส่วนร่วมในห้องเรียน และ
เกิดการตอบโตก้นัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  บนพ้ืนฐานความเหมาะสมของบทบาทในชั้น
เรียน   

4 การสร้าง
แรงจูงใจใน
รายวชิา 

การสร้างแรงจูงใจในรายวิชาโดยมีการถามตอบ โตต้อบกนั ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษายิ่ง
เกิดความสนใจในบทเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึน เน่ืองจากมีความคาดหวงัและ
ตั้งเป้าหมายการเรียนท่ีมีทิศทางชดัเจนยิง่ข้ึน  เพ่ือตอ้งการน ามาเป็นแนวทาง       



 
 

5 การสร้างความ
หลากหลายใน
การสอน 

การสร้างความหลากหลายในการสอนโดยมีการทดสอบให้นกัศึกษา เปิดเคร่ืองมือเทคโนโลยี 
SPSS เพ่ือเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกนั ท าใหน้กัศึกษาเกิดมุมมองการคิด ตลอดจนการสร้างสรรค์
ท่ีหลากหลายส าหรับน ามาปรับใชห้รือประยกุตก์บัการเรียนของตนเอง  

6 การประเมินผล
การเรียน 

การสร้างเกณฑก์ารให้คะแนนกบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้ทิศทางในการเรียนส าหรับ
ตนเอง ตลอดจนเพ่ือใชเ้ป็นวธีิการควบคุมผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน โดยการ
ใชว้ิธีการประเมินผล เป็นเล่มงานวิจยั ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนตั้งใจในการน าความรู้และทกัษะต่างๆ 
ท่ีไดจ้ากการเรียนมาใชใ้นการท าเล่มรายงานวจิยัท่ีตนเองสร้างข้ึน  

 

ภำพประกอบกำรเรียนกำรสอนและVDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำพประกอบกำรเรียนกำรสอนในยุค (New Normal)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


