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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571203 พฤติกรรมและการสื่อสารขามวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ประเภทวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสุติมา ออนแกว
อาจารยดุจตะวัน กันไทยราษฎร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 25 เมษายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย ในดานที่เกี่ยวของกับการบริการ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในแตละประเภท กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ความตองการ
แรงจู ง ใจ วิ เ คราะห ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ปจ จัย ภายในและปจ จัย ภายนอกที่ มีอิ ทธิ พลต อการเดิ น ทางของ
นักทองเที่ยว รูปแบบการติดตอสื่อสารของนักทองเที่ยวจากวัฒนธรรมตางๆ ในดานบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของวัฒนธรรมของแตละชาติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของวัฒนธรรมของชาติตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมและการติดตอสื่อสารของ
นักทองเที่ยวจากวัฒนธรรมตางๆ ที่สงผลตอธุรกิจทองเที่ยว
3. เพื่อวางแผนการบริหารจัดการสําหรับรองรับนักทองเที่ยวชาติตางๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต า งชาติ ใ นแต ล ะประเภท
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ความตองการ แรงจูงใจ วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกที่ มีอิ ท ธิ พลต อ การเดิ น ทางของนั ก ท องเที่ ย ว รูป แบบการติด ต อ สื่อ สารของนั ก ท องเที่ ย วจาก
วัฒนธรรมตางๆ ในดานบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายวิชาตามเวลาที่อาจารยประจําวิชากําหนดหรือ
16 ชั่วโมง/ สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในดานงานบริการและการติดตอสื่อสารขามวัฒนธรรมที่สงผลตอธุรกิจทอง
ที่ยว
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงานโดยการสอดแทรกในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ดานการทองเที่ยว
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกต และฝกทํากรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรูทางดานการจัดการการทองเที่ยวทั้งประเภทของการทองเที่ยวแบบตางๆ แหลงทองเที่ยว
2.2 วิธีการสอน
2
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2.2.1 การบรรยายและการอภิปรายกรณีศึกษา
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม สถานการณจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุม และการนําเสนองานหนาชั้นเรียน
2.2.4 การวิเคราะหกรณีศึกษา
2.2.5 การออกภาคสนาม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลโดยการสอบเพื่อประมวลความรู
2.3.2 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การฝกคิดอยางเปนระบบ และมีทักษะการวิเคราะห
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม บทบาทสมมุติ อภิปรายกลุม
3.2.2 การวิเคราะหกรณีศึกษา ขาว บทความ ดวยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3 การอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 การทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางเหมาะสม
4.1.2 การสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.3 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มีการจัดกิจกรรมกลุมในการชวยกันวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากขอมูลที่นักศึกษาทั้งกลุมนําเสนอหนาหอง โดยทุกคนสามารถนําเสนอหนาหองเรียน
สามารถสื่อความหมายใหอาจารยและนักศึกษาในชั้นเรียนเขาใจได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน โดยจัดทําเปนรายงานและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
5.1.2 นักศึกษาสืบคนขอมูลทั้งในหองสมุดและทางสื่ออิเล็กทรอนิกคไดอยางถูกตอง
5.2 วิธีการสอน
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5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ทางเว็ปไซตแลววิเคราะหพรอมกับ
นําเสนอทั้งแบบบรรยายพรอมกับบอกแหลงอางอิง
5.2.2 นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษาของ
เพื่อน
5.3.1 ประเมินจากรายงานการเขียนและการนําเสนอผลงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล รวมถึง
แนะนําหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
บรรยายจากสื่อ
อิเลคทรอนิกสและ
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

ผูสอน

1

แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค
แนวการสอน การวัดและ
การประเมินผล

2

บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
- ความหมาย
- องคประกอบของวัฒนธรรม
ดานตางๆ

3

3

บทที่ 2
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย
- ระบบสังคม
- คานิยม
- ประเพณี
- วัฒนธรรม

3

อ. ดุจตะวัน
บรรยายจากสื่อ
กันไทยราษฎร
อิเลคทรอนิกสและ
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

4

บทที่ 3
ภาษาและการสื่อสาร

3

บรรยายจากสื่อ
อิเลคทรอนิกสและ

อ.สุติมา
ออนแกว
อ. ดุจตะวัน
กันไทยราษฎร
อ. ดุจตะวัน
กันไทยราษฎร

อ.สุติมา
ออนแกว
4
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- ความเปนมาของภาษา
- การสื่อสาร และ
การสื่อสาร

สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

5

บทที่ 4
วัฒนธรรมตะวันตก และ
วัฒนธรรมตะวันออก

3

บรรยายจากสื่อ
อ.สุติมา
อิเลคทรอนิกสและ
ออนแกว
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

6

บทที่ 4
วัฒนธรรมตะวันตก และ
วัฒนธรรมตะวันออก (ตอ)

3

บรรยายจากสื่อ
อ. ดุจตะวัน
อิเลคทรอนิกสและ
กันไทยราษฎร
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

7

บทที่ 5
ประเภทและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว
- พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
- รูปแบบการติดตอสื่อสาร
ของนักทองเที่ยวจากประเทศ
ตางๆ

3

บรรยายจากสื่อ
อ. ดุจตะวัน
อิเลคทรอนิกสและ
กันไทยราษฎร
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

8

บทที่ 5
ประเภทและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว(ตอ)
- พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
- รูปแบบการติดตอสื่อสาร
ของนักทองเที่ยวจากประเทศ
ตางๆ
บทที่ 6
การจัดการกับวัฒนธรรมที่
แตกตาง

3

อ.สุติมา
บรรยายจากสื่อ
ออนแกว
อิเลคทรอนิกสและ
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

3

บรรยายจากสื่อ
อ. ดุจตะวัน
อิเลคทรอนิกสและ
กันไทยราษฎร
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

บทที่ 7
การบริการขามวัฒนธรรม
- ความสําคัญของธุรกิจ

3

บรรยายจากสื่อ
อ.สุติมา
อิเลคทรอนิกสและ
ออนแกว
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย

9

10

5
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11

12

13

14

15

16

ตอการบริหารวัฒนธรรมขาม
ชาติ
- คุณธรรม จริยธรรม ของผู
ใหบริการ
บทที่ 8
การบริหารวัฒนธรรมขาม
ชาติ
- การเรียนรูวัฒนธรรมการ
จัดการขามชาติ
บทที่ 8
การบริหารวัฒนธรรมขาม
ชาติ (ตอ)
- การเรียนรูวัฒนธรรมการ
จัดการขามชาติ
บทที่ 9
ลักษณะประจําชาติ และการ
เจรจาตอรอง
บทที่ 10
ศึกษากรณีศึกษา
- เรื่องการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม
สรุปทบทวน
บทที่ 10
ศึกษากรณีศึกษา
- เรื่องการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม
สรุปทบทวน
สอบปลายภาค

กรณีศึกษา

3

บรรยายจากสื่อ
อ.สุติมา
อิเลคทรอนิกสและ
ออนแกว
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

3

บรรยายจากสื่อ
อ. ดุจตะวัน
อิเลคทรอนิกสและ
กันไทยราษฎร
สื่อคอมพิวเตอรและอภิปราย
กรณีศึกษา

3

นําเสนองานกลุมโดย
นักศึกษาและการตอบขอ
ซักถาม

อ.สุติมา
ออนแกว
อ. ดุจตะวัน
กันไทยราษฎร

3

บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน

อ.สุติมา
ออนแกว

3

บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน

อ. ดุจตะวัน
กันไทยราษฎร

2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
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กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู
นักศึกษาใหความรวมมือ
ในการเรียนการสอน
การเขารวมกิจกรรมในการ
เรียนการสอนและสงงาน
ครบตามกําหนดเวลา
รวมถึงบุคลิกภาพและ
การแตงกาย

วิธีการ
ประเมิน
การเขาชั้น
เรียนและ
การมีสวน
รวม
กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

2

ทดสอบปลายภาคที่เนน สอบปลาย
หลักการเกี่ยวของกับการ ภาค
เขาใจและการคิดวิเคราะห

3

ประเมินผลจากการ
นําเสนอผลจากการศึกษา
คนควาและพิจารณาจาก
การอภิปรายกลุมยอยและ
กลุมใหญพรอมประเมินผล
จากการรายงาน

การคนควา
และ
นําเสนอ
ผลงานทั้ง
งานเดี่ยว
และงาน
กลุม

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

สัปดาหที่ 16

30%

50%
สัปดาหที่ 5,6,14,15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมและการสื่อสารขามวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Akagawa, N. & Sirisrisak, T. Intangible heritage in urban planning process.
Case study: Chao Phraya Riverscape, Thailand. 8th International Conference
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of the Asian Planning Schools Association. 11-14th September 2005
Andereck, K.L. and Vogt, C.A. (2000). The Relationship between Residents’ Attitudes
toward Tourism and Tourism Development Options. Journal of Travel Research,
no. 39, no. 1: 27-36.
Bryant, C.A., Dewalt, K.M, Courtney, A., & Schwartz, J. (2003). The Cultural
Feast: an introduction to food and society. Ontario: Thomson Wadsworth
Learning.
Buckley, R., Pickering, C., and Weaver, D.B. (2003). Nature-Based Tourism
Environment and Land Management. CABI Publishing, London.
Wechtunyagul, P. (2003). Trip Characteristics and activities of international and
domestic agrotourists: The case of Chokchai Farm, Nakhon Ratchasima
Province. Thesis. Bangkok: Assumption University
Weiler, B. and Hall, C. M. (1998). Special Interest Tourism, New York: John Wiley and
Sons.
จุลนี เทียนไทย.(2553).มานุษยวิทยาธุรกิจ.สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิศา ชัชกุล.(2550).อุตสาหกรรมการทองเที่ยว.สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร.(2554).การเรียนรูลักษณะการจัดการ : การจัดการขามวัฒนธรรม.ดวง
กมลพับลิชชิ่ง
ศุภลักษณ อัครางกุล.(2547).พฤติกรรมนักทองเที่ยว.
ดร.สุวีรณัสญ โสภณศิริ .(2554). การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเที่ยว : กาวแรกสูการเปนผู
บริหารธุรกิจทองเที่ยวอยางมืออาชีพ. สํานักพิมพอินทนิล

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
UNESCO (1982). Mexico City Declaration of the World Conference on Cultural
Policies, 26 July – 6 August 1982. Retrieved on February 15, 2008, from
http://www.unesco.org/culture/lawa/maxico/html_eng/page1.shtml
World Tourism Organization (2009). Sustainable Tourism Management at World
Heritage Sites: Enhancing Inter-agency and Stakeholder Coordination for Joint
Action. International Conference, Huangshan, China, 24-27 March, 2008.,
Madrid.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

คารอยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ศึกษากรอกขอมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนในชั้น
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมตอไป
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