
รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
                     3211004  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
2. จ านวนหน่วยกิต 
                     3 หน่วยกิต ( 2-2-5 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                    ศิลปศาสตรบณัฑติ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                    อาจารย์นุชรา  แสวงสุข 
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
                   ภาคการศึกษาที ่ 2/ปีการศึกษา 2559 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                   ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
                   ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน 
                   มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบรุี  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
                  28  พฤศจิกายน 2559 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว การ
จ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง พฤติกรรมเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
ลักษณะต่างๆ   
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนใน
วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถน าไปประกอบการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 



หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   
 ทฤษฎีทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง การจ าแนก
ประเภทของนักท่องเที่ยวความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ด้านวัฒนธรรม ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม อาชีพ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ความเช่ือ
ศาสนา  พฤติกรรมเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขใน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยศึกษา
เชิงเปรียบเทียบเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้ความความรับผิดชอบ มีวิจัย มีจรรยาบรรณทางการท่องเที่ยวโดยมีคุณธรรม  

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี ้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และสังคม 
 



1.2. วิธีการสอน 
1.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
1.2.2 การสอนแบบมีส่วนร่วมความคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ 
1.2.3 การน าเสนอผลงาน 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย  

2. ความรู้ 
    2.1. ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 มีความรู้ทางด้าน แรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว การจ าแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง พฤติกรรมเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ประเทศ อุปสรรค ปัญหา วิธีการป้องกันแก้ไขในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ   
     2.2. วิธีการสอน 
            บรรยาย อภิปราย การท าใบงาน การท างานกลุม่ การน าเสนอรายงาน การฝกึปฏิบติั 

2.3. วิธีการประเมินผล 
2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  
2.3.2 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน และใบงาน 
2.3.3 การฝึกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปัญญา  
    3.1. ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
            สามารถน าความรู้ทางพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาประยุกต์เข้า
ด้วยกันได้ เช่น แรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน 
การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นต้น   
    3.2. วิธีการสอน 

3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
3.2.2 การน าเสนอผลงาน 
3.3.3 การฝึกปฏิบัติ 

      3.3. วิธีการประเมินผล 
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3.3.2 วัดผลจากการน าเสนอผลงาน 
3.3.3 วัดผลจากการฝึกปฏิบัต ิ
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการโต้ตอบอย่างมีไหวพริบปฎิภาณในการแก้ไขปัญหา 



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

      4.2. วิธีการสอน 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      4.3. วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4.3.2 ประเมินจากรายการที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 ทักษะการคิดค านวณ เช่น การวางแผน การจัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอ
ในช้ันเรียน 
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์
5.1.6 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการน าเสนองาน 

      5.2. วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นความด้วยตนเอง และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมี
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
5.2.2 น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

      5.3. วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเล่ม 
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 



หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชาและกระบวนการ
ศึกษาในรายวิชา 
 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียน 
- บรรยาย/
อภิปราย 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

2 - การท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกและรูปแบบของการท่องเที่ยว 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน/แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา   
แสวงสุข 

3 - อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

4 - พฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว 4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

5 - แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

6 - การเลือกจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

7 - การรับรู้กับการท่องเที่ยว 4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

8 สอบกลางภาค 4   
9 - ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  

- กรณีศึกษา 
4 - บรรยาย/

อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 
 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 



10 - การติดต่อทางสังคมระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 
- การท างานเป็น
กลุ่ม 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

11 - ค่านิยมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

12 - เปรียบเทียบวัฒนธรรมอเมริกัน 
วัฒนธรรมญี่ปุ่น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

13 - การจ าแนกพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
- การแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยว 
- นักศึกษารายงาน 

4 - บรรยาย/
อภิปราย 
- การท างานเป็น
กลุ่ม 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

14 - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
- นักศึกษารายงาน 
 

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- การท างานเป็น
กลุ่ม 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

15 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  4 กิจกรรมภาคสนาม อ.นุชรา  
แสวงสุข 

16 สอบปลายภาค 4   
  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 2.3.1, 3.3.1 - ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8 
16 

30 % 
30 % 

2 1.1.3, 1.1.5, 
1.2.3, 1.3, 

2.1, 
2.3.2,2.3.3, 
3.1, 3.2.2, 
3.3.3, 5.1, 

5.3 

- ตรวจผลงานศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ตรวจผลงานและการ
น าเสนอรายงานกลุ่ม 

- ภาคปฏิบัต ิ

ตลอดภาค
เรียน 

30 % 



3 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 1.2.1, 
1.2.2, 1.3.1, 
3.2.1, 3.2.3, 

4.1, 4.2 

- ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมกลุ่มในช้ัน
เรียน 

- ประเมินความ
รับผิดชอบความตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียน
และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาค
เรียน 

10 % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
เลิศพร ภาระสกุล.  พฤติกรรมนักท่องเท่ียว.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2555.   
บรรจง อมรชีวิน.  วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรอง.  กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด(มหาชน), 2547. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
          เว็บไซต์ ทีเ่กีย่วกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ฯลฯ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          การประเมนิประสทิธิผลในรายวิชาน้ี ทีจ่ดัท าโดยนักศึกษา ได้จดักจิกรรมในการน าแนวคิด
และความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี ้

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          ในการเกบ็ข้อมลูเพ่ือประเมนิการสอน ได้มกีลยุทธ์ ดังน้ี 

2.1 การสังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู ้
 



3. การปรับปรุงการสอน 
          หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้

3.1 เพิ่มเติมความทันสมัยของข้อมูล 
3.2 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามทีค่าดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังจากออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มกีารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการต่างๆ  

 


