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บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัมีวตัถุประสงค ์2 ประการ กล่าวคือ เพือศึกษาสถานการณ์หลกัสูตรการท่องเทียวและ/
หรือการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์และวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของหลกัสูตรฯ การวิจยันีเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง งานวิจยัพบวา่ภาครัฐและ
ภาคการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่ง
ยกระดบัคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์รวมทงัเร่งเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่การเป็นประชากรโลก 
(Global Citizen) งานวิจยัพบวา่ หลกัสูตรฯ ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ โดยจุดเด่น
ของหลกัสูตรฯ เน้นผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตาม การบูรณาการ
ความรู้การสือสารระหว่างวฒันธรรมจดัเป็นจุดอ่อนสําคญัของหลักสูตรฯ และควรเพิมเนือหาเกียวกับ
วฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตรฯ เช่น ภาษาทีใชใ้นกลุ่มประเทศแถบอาเซียน เร่งสร้างความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กระตุน้ให้เกิดการร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบติังานทีมี
ผลตอบแทนทีน่าดึงดูดใจ  

คําสําคัญ: กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลกัสูตรการบริการและการท่องเทียว  
 

Abstract 

The purposes of the study were to identify the availability of curriculums in tourism and/or 

hospitality in Singapore, and  analyses the strengths and weaknesses of the curriculums. The research used 

a combination of documentary and qualitative research methods. The research indicated that the 

government and educational institutions of Singapore are fully aware of the importance of preparing their 

people to be qualified workforce, while equipping them with necessary skills so as to prepare them to live 

in an even more multicultural society and become “global citizen”. Tourism and hospitality curriculums 
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have received wide recognition in Singapore. The main strength of the curriculums is the strong emphasis 

on combining knowledge learned in formal classes with exposing students to the real environment by 

encouraging students to travel to overseas on educational purposes such as overseas internship and study 

exchange program. Universities should attempt to include more cross-cultural activities and support 

students to gain overseas exposure, encourage more trips within the region, add more ASEAN culture-

related subjects into the curriculum such as common languages used in the region. There is a greater need 

for more concrete collaborations between institutions and other stakeholders, for example developing an 

internship program that offers attractive compensation schemes, and use of social media for learning 

cross-cultural studies. 

KEYWORDS: ASEAN,  Hospitality and Tourism Curriculum 

บทนํา 
กลุ่มประเทศอาเซียนได้ก่อตังเขตการค้าเสรีอาเซียนขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2535 เพราะเล็งเห็นถึง

ความสําคญัการทาํงานร่วมกนัระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทีมีประเทศสมาชิกประกอบด้วยบรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือขยาย
การคา้ภายในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิมอาํนาจต่อรองในเวทีโลก ในปัจจุบนัภายใต้
กรอบตามพนัธสัญญาร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีมุ่งเนน้ให้กลุ่มประเทศในเขตอาเซียนมี
ความเป็นหนึงเดียวในการแข่งขนั กลุ่มประเทศสมาชิกจะตอ้งเปิดเสรีการคา้ในดา้นต่างๆ รวมการเปิดตลาด
บริการและการเปิดให้มีการเคลือนยา้ยแรงงานมีฝีมือในกลุ่มประเทศสมาชิก คาดวา่หลงัจากการเปิดตลาด
เสรีการคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จะกลายเป็นแหล่งลงทุนทีน่าสนใจทงัจากมุมมองกลุ่มประเทศ
สมาชิกและประเทศอืนๆ (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) 

นอกจากนี อาเซียนไดด้าํเนินการยกเลิกมาตรการและอุปสรรคกีดกนัทางการคา้ทีมิใช่ภาษีและได้
เร่งปรับประสานมาตรฐานสินค้าและจดัทาํข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวิชาชีพ 
(Mutual Recognition Arrangement: MRA) รวมทงั ขอ้ตกลงร่วมว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติับุคลากร
วิชาชีพท่องเทียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN 

MRA on TP) เพืออาํนวยความสะดวกทางการคา้และพยายามพึงพาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดการเคลือนยา้ย
อยา่งเสรี (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2553) ในปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริการ 
ถือเป็นสาขาการผลิตทีสาํคญัมากของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ในประเทศไทย ในปี  พ.ศ. 2554 

สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย คาดการณ์ว่าความตอ้งการแรงงานในสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเทียว จะมีสูงถึงกวา่ 2.7 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัเพือการพฒันาประเทศไทย, 2552)   
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ดงันนั ภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทียวทีจดัเป็นหัวใจหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาํเป็นตอ้งเร่งทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบทงัดา้นบวกและดา้นลบทีเป็นผล
จากการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียนและการเคลือนยา้ยอยา่งเสรีของแรงงานทีมีฝีมือ และเตรียมความพร้อมใน
ทุกดา้น โดยเฉพาะการจดัการทรัพยากรบุคคลทีจะมีความหลากหลายของเชือชาติ ศาสนาวฒันธรรม และ
ความสามารถและประสบการณ์การทาํงาน เพราะการเปิดเสรีทางการคา้และการเคลือนยา้ยแรงงานทีมี
ความสามารถอยา่งเสรีนนัยอ่มส่งผลดีให้แก่องคก์รในการเลือกสรรบุคลากรทีมีความสามารถสูงสุด แต่ใน
ขณะเดียวกนั ปัญหาการไหลเขา้ของบุคลากรจากประเทศทีมีโอกาสทางเศรษฐกิจทีตาํกวา่ไปสู่ประเทศทีมี
โอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า อาจส่งผลก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาการแย่งงาน
ระหว่างคนในทอ้งถินและแรงงานต่างดา้วทีมีความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่า และมีผลต่อเนืองให้เกิด
ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมได้ ซึงสอดคล้องกบับทเรียนของสหภาพยุโรป (EU) ทีผ่านมาเมือเกิดความ
ร่วมมือในลกัษณะดงักล่าวก็เกิดการไหลของแรงงานจากประเทศทีมีโอกาสทางเศรษฐกิจทีตาํกว่าไปสู่
ประเทศทีมีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกวา่และก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรมและความไม่เขา้ใจกนัในวฒันธรรมขา้มชาติ 

ประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บการยกยอ่งเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้น
การเงิน ซึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นศูนยก์ลางการเงินเป็นอนัดบัสีของโลก เมือเปรียบเทียบกบั ลอนดอน 
โตเกียว และ นิวยอร์ก (Olds, 2007; ASEANNEWS, 2010) นอกจากนี ประเทศสิงคโปร์จดัเป็นประเทศผูจ้า้ง
งานอนัดับตน้ของโลกด้วยเช่นกนั เนืองด้วยในประเทศยงัมีการจา้งงานลูกจ้างจากทวัโลกเป็นพนัๆคน 

(ASEANNEWS, 2010) เศรษฐกิจหลกัของประเทศสิงคโปร์จึงขึนอยู ่2 อุตสาหกรรมหลกั คืออุตสาหกรรม
หนักและอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรรมการบริการและการท่องเทียวทีสร้างรายได้แก่
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 66.4 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Olds, 2007)  

หลงัจากเปิดเสรีทางการคา้ในปี ค.ศ. 2015 ไดมี้การคาดกนัวา่ประเทศสิงคโปร์ คาดจะเป็นแหล่งงาน
ทีน่าสนใจสาํหรับแรงงานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะประเทศสิงคโปร์ไดจ้ดัเป็นประเทศ
ทีมีระบบเศรษฐกิจทีมนัคง รวมทงัค่าแรงมีอตัราค่อนขา้งสูง เมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืนๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ในอนาคตประเทศสิงคโปร์อาจต้องเผชิญการไหลเขา้ของแรงงานต่างชาติ ดังนัน จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในทุกๆ ดา้นต่อการเปิดเสรีทางการคา้และการเคลือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีใน
กลุ่มประเทศสมาชิก 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพือศึกษาสถานการณ์หลกัสูตรการท่องเทียวและ/หรือการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ รวมทงั
จุดอ่อนและจุดแขง็ของหลกัสูตรฯ 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสถาบนัการศึกษาในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพือสร้างความเขา้ใจอนัดี 

2. เป็นแนวทางพฒันาหลกัสูตรการท่องเทียวและการโรงแรมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ร่วมกนัซึงเป็นบูรณาการการศึกษาวฒันธรรมขา้มชาติ 

วธีิการศึกษา 
การศึกษาวจิยัครังนี มีวธีิการศึกษาดงันี  
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเพือศึกษาสถานการณ์

หลักสูตรการท่องเทียวและการโรงแรม (การบริการ) ในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ โดย
รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องสถานศึกษาต่างๆ รายงานและเอกสารทีเกียวขอ้ง 

2. ผูว้ิจยัได้จดัการสนทนากลุ่มย่อย จาํนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาการ
ท่องเทียวและการโรงแรม ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทงัหมด 14 คน กลุ่มละ 7 คน  ไดมี้
การดาํเนินการในวนัที 8 ตุลาคม 2553 ณ University of Nevada Las Vegas, Singapore Campus  

การวิเคราะห์ขอ้มูลให้ความสําคญัต่อวตัถุประสงค์ของงานวิจยั รวมทงัเน้นความสอดคลอ้ง
และความเชือมโยงของขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. สถานการณ์หลกัสูตรการท่องเทียวและ/หรือการโรงแรม  
1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Documentary Research)  

ตงัแต่ปี 1998 ภาครัฐประเทศสิงคโปร์ ได้ให้ความสําคญักับการพฒันาประเทศไปในทิศทางที
ถูกตอ้งและเป็นการพฒันาอย่างยงัยืน และมุ่งพฒันาภาคธุรกิจทีสามารถสร้างผลตอบแทนสูงและเป็นแรง
ขบัเคลือนสู่การพฒันาอย่างยงัยืนและพฒันาประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 

Economy) เพือใชเ้ป็นแรงขบัเคลือนหลกัของการพฒันาในระยะยาวและอยา่งยงัยืน และเพิมศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ นอกจากนี รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายการเปิดการคา้เสรีดา้นการศึกษา เพือเปิดโอกาส
ให้สถาบนัอุดมศึกษาชันนําจากต่างประเทศเขา้มาเปิดหลกัสูตรและจดัตงัวิทยาเขตย่อยในประเทศ เพือ
พฒันาประเทศสิงคโปร์เป็น Boston of the East (เมืองบอสตนัแห่งภูมิภาคเอเชีย) เพือสร้างองคค์วามรู้ทีมี
คุณค่าต่อการพฒันาประเทศ และยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทีปรากฎบนเวบ็ไซตก์ระทรวงศึกษาธิการ (http://www.moe.gov.sg) 
และมหาวิทยาลยัในประเทศสิงคโปร์ ดงัแสดงในตารางที 1 พบว่า มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ทงัหมด จาํนวน 45 แห่ง แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัแสดงในตารางที 1 
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ตารางท ี1 จาํนวนและประเภทของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเภท จํานวน 

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 3 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 2 

มหาวทิยาลยัเอกชน 9 

วทิยาลยั 5 

มหาวทิยาลยัของต่างประเทศทีเปิดวทิยาเขตในประเทศ
สิงคโปร์ 

26 

รวม 45 

                           ทีมา: Ministry of Education Singapore (2010) 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ พบวา่ในปัจจุบนั มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัทีเปิดหลกัสูตรการ
จดัการการท่องเทียวระดบัปริญญาตรีนนั พบวา่มีทงัหมด 24 สถาบนัทีเปิดหลกัสูตรดงักล่าว แบ่งเป็น 4 
สถาบนัของรัฐและ 20 สถาบนัการศึกษาของเอกชน ดงัแสดงในตารางที 2 

ตารางท ี2  รายชือสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรการท่องเทียวและการบริการ  
 (การโรงแรม) ประเทศสิงคโปร์ 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน 

1. Management Development Institute of 

Singapore  

2. Nanyang Technogical University (NTU)  
3. National University of Singapore  
4. Singapore Management University  
 

1. Asia Pacific Centre for Management  

2.  BMC International College  
3.  East Asia Institute of Management  
4.  ESSEC Business School  
5.  Informatics Academy  
6.  James Cook University Singapore  
7.  Kaplan Singapore  
8.  Nanyang Polytechnic  
9.  Singapore Institute of Commerce  
10.  Stansfield College  
11.  Temasek Polytechnic  
12.  TMC Academy  
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สอนโดยสถาบนัภายในประเทศ สอนรว่มกับสถาบันตา่งประเทศ

สถาบันของรัฐ
สถาบันของเอกชน

13.  University of Adelaide – Singapore  
14.  University of Nevada Las Vegas, 

Singapore  
15.  University of Wales Institute, Cardiff: 

Asia Campus  
16.  ERC Institute  
17.  SHATEC Institute  
18.  School D’ Hospitality  
19.  Hemsdale Management School  
20. Coleman College 

    ทีมา: เวบ็ไซตข์องแต่ละมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษา 
ดังแสดงในแผนภูมิที 1 เมือพิจารณาการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ พบว่า

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐทีเปิดสอนหลกัสูตรการจดัการการท่องเทียวและการบริการทงัหมด
จดัการเรียนการสอนทงัหมดดว้ยตนเองและมิไดส้อนร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ ในขณะทีสถาบนัเอกชน
จาํนวน 7 แห่งจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ อาทิ Coventry University, Queen Margaret 

University, Edinburgh University of Wales Institute - Cardiff, University of Southern Queensland, 

Southern Cross University และ The University of Greenwich ในขณะทีสถาบนัการศึกษาต่างประเทศหลาย
สถาบนัไดจ้ดัตงัวิทยาเขตในประเทศสิงคโปร์ เช่น Cornell-Nanyang, University of Nevada Las Vegas, 

James Cook University, University of Adelaide-Singapore และ University of Wales Institute, Cardiff: 

Asia Campus เป็นตน้ 

แผนภูมิท ี1 การบริหารจดัการการเรียนการสอนของหลกัสูตรการจดัการการท่องเทียวและการบริการ 
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หลกัสูตรการท่องเทียวและการบริการมีทงัหมด 101 หลกัสูตร และหลกัสูตรส่วนใหญ่เน้นการ
จดัการการบริการ อาทิ การโรงแรมจาํนวน 76 หลกัสูตร และหลกัสูตรการจดัการการการท่องเทียวจาํนวน 
25 หลกัสูตร เมือแยกตามระดบัการศึกษา หลกัสูตรฯ ทีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจดัสอนใน
ระดบัปริญญาตรี (6 หลกัสูตร) ในขณะทีสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนเนน้เปิดหลกัสูตรในระดบัอนุปริญญา 
(58 หลกัสูตร) ปริญญาตรี (25 หลกัสูตร) และปริญญาโทและสูงกวา่ (12 หลกัสูตร)  

ดงัแสดงในแผนภูมิที 2 เมือเปรียบเทียบทงัสองหลกัสูตรพบว่า หลกัสูตรการท่องเทียวส่วนใหญ่
จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 56) ในขณะทีหลกัสูตรการบริการส่วนใหญ่เป็น
หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา (คิดเป็นร้อยละ 57) และในระดบัปริญญาตรี พบวา่อตัราส่วนของหลกัสูตรการ
ท่องเทียว (ร้อยละ 28) และการบริการ (ร้อยละ 30) อยูใ่นระดบัทีใกลเ้คียงกนั  
แผนภูมิท ี2 ระดบัของหลกัสูตรการท่องเทียวและการบริการ 

 

 

 

 
 
 

 

 หลกัสูตรอนุปริญญา (Diploma Level) 

หลกัสูตรในระดบัอนุปริญญาสาขาการบริการและการท่องเทียวทีจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยั 
Polytechnic เช่น Nanyang Polytechnic,  Ngee Ann Polyechnic,  TMC Academy และ Temasek Polytechnic 

ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึงของภาควิชาการบริหารธุรกิจ วตัถุประสงคห์ลกัของหลกัสูตรเน้นพฒันานกัเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัหรือสู่การประกอบอาชีพใน
หลากหลายดา้นแขนงธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริการ โดยเนน้ดา้นการบริการและการ
ท่องเทียวเป็นหลกั เช่น การจดัการกีฬาและสุขภาพ (Sport and Wellness Management) ธุรกิจอาหารและ
เครืองดืม (Food and Beverage Business) การจดัการการท่องเทียวและแหล่งทีพกัแบบรีสอร์ท (Tourism and 

Resort Management) การจดังานประชุม งานประชุมเชิงรางวลั สัมมนา และงานนิทรรศการ (Meeting, 

Incentive, Convention and Exhibition Management) เป็นตน้ และหลกัสูตรส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตร 3 ปี หลงั
จบการศึกษา นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตเพือเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทังสถาบันภายในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางต่างประเทศ (Foreign specialised institutes) ทีไดท้าํ

57%30%

13%

หลักสตูรการบริการ 

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

16%

28%56%

หลักสูตรการท่องเทียว
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ความร่วมมือกบัวิทยาลยัโพลีเทคนิคของสิงคโปร์ ทาํให้นกัเรียนในวิทยาลยัโพลีเทคนิคสามารถได้รับ
ปริญญาในสาขาทีเกียวขอ้งได ้ หลงัจากทีสําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา การจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัวทิยาลยัใชร้ะบบโมดุลเป็นหลกั ซึงเนือหาของโมดุลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 หมวดรายวิชา คือ กลุ่มวิชา
บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพในสาขาการบริการ/การท่องเทียว และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาทีเกียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทียว ดงัแสดงในตารางที 3  
 

ตารางท ี3  ตวัอยา่งหลกัสูตรอนุปริญญาดา้นการจดัการการท่องเทียวและการโรงแรม (Diploma in  

 Tourism & Resort Management, Ngee Ann Polytechnic) 

 

ปีท ี1 ปีท ี2 ปีท ี3 

สถิติทางธุรกิจ (Business Statistics)  
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับธุรกิจ  
(IT in Business) 
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 
ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการจดัการการ
ท่องเทียวและรีสอร์ท Introduction to 

Tourism & Resort Management) 
การจดัการกิจกรรมสันทนาการและวถีิ
ชีวติ (Leisure & Lifestyle Management) 
คุณภาพการบริการในธุรกิจการท่องเทียว
และรีสอร์ท (Service Quality for 

Tourism & Resorts) 
กีฬาและสุขภาพ (Sports & Wellness)  
ความคิดสร้างสรรค ์(Idea Jumpstart) 
การสือสารในธุรกิจ 1 (Business 

Communication 1) 
การบริหารจดัการธุรกิจ (Business 

Management) 

การสือสารในธุรกิจ 2  
(Business Communication 2) 
หลกัการตลาด  
(Principles of Marketing) 
บญัชีและการเงิน  
(Accounting & Finance)  
การจดัการงานประชุมและ
กิจกรรม (Conventions & 

Events Management) 

การจดัการธุรกิจการบริการ  

(Hospitality Business 

Management)  

การวางพิมพเ์ขียวความคิด  
(Idea Blueprint) 

ความรู้ดา้นสหวทิยาการ  

(Interdisciplinary Studies) 
การพฒันาธุรกิจ (Enterprise 

Creation & Development) 
 

การสือสารในธุรกิจ  3  

(Business Communication 3) 

การจดัการแหล่งท่องเทียว 

 (Destination Management)  

โครงงานการท่องเทียว  

(Industry Project in Tourism ) 

การจดัการอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว  (Operations 

Management in  Tourism) 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจการ
ท่องเทียว  (Strategic Travel 

Management ) 

ประเด็นร่วมสมยัของโลก จาก
มุมมองประเทศสิงคโปร์  

(World Issues: A Singapore 

Perspective) 

ความรู้ดา้นสหวทิยาการ  

(Interdisciplinary Studies) 
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ความรู้ทวัไปเกียวกบัการจดัประชุม 
สัมมนา การท่องเทียวเชิงรางวลัและงาน
นิทรรศการ (Fundamentals of MICE 

Management) 
การจดัการอุตสาหกรรมบริการ 

 (Hospitality Operations Management)  
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)  
การปรับตวัดา้นวฒันธรรมในองคก์าร  
(Cultural Quotient at Work)  

การจดัการการบริการอาหารและ
เครืองดืม (Food & Beverage 

Management) 
กฏหมายการท่องเทียว  
(Tourism Law) 
การวจิยัดา้นการท่องเทียว  
(Tourism Research) 
การริเริมความคิด (Idea 

Launchpad) 

การฝึกปฏิบติังาน-ระยะเวลา 6 
เดือน (Six-month Internship) 
 

 

  ทีมา: Ngee  Ann Polyechnic (2010) 
 

นอกจากนีทุกหลกัสูตรไดร้วมการฝึกปฏิบติัเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตร ซึงผูเ้รียนสามารถเลือกฝึก
ปฏิบติังานได้ในสถานประกอบการทงัในและต่างประเทศ โดยมีชัวโมงการฝึกปฏิบติังานมีระยะเวลา 2 
เดือน – 6 เดือน 

จุดเด่นอีกประการของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา การเรียนการสอนทีเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงผา่นกระบวนการเรียนแบบ Project-based เป็นการเรียนรู้ดา้นวิชาการควบคู่กบัการทาํ
โครงงานทีเนน้การปฏิบติัจริง รวมถึงการเยียมชมสถานประกอบการทงัในและต่างประเทศ และการเรียน
แบบโมดุลทีมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลียนเนือหาให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
นอกจากนี สถาบนัการศึกษาไดใ้ห้ความสําคญัต่อการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างสถานศึกษาและ
อุตสาหกรรมและภาคเอกชน เพือปรับเปลียนเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมและ 

การเปิดหลกัสูตรใหม่เพือสอดรับกบัการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม   

 หลกัสูตรปริญญาตรี 

1. หลกัสูตรปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐ 

มหาวิทยาลยั Nanyang Technological University เป็นมหาวิทยาลยัแห่งเดียวในประเทศสิงคโปร์ที
เปิดหลกัสูตรการบริการและการท่องเทียวโดยตรง เพราะมหาวิทยาลยัของรัฐส่วนใหญ่นิยมเปิดหลกัสูตร
ดา้นการบริหารธุรกิจ หลกัสูตรการจดัการการจดัการท่องเทียวและการบริการนนั เป็นหลกัสูตรความร่วมมือ
ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ (Nanyang Business School) ของ Nanyang Technological University และ
มหาวทิยาลยั Cornell-Nanyang Institute วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมุ่งผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ ความเชียวชาญ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีมีศกัยภาพพฒันาเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง 
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หลกัสูตรให้ความสําคญัต่อเนือหาด้านบริหารธุรกิจเป็นหลกั และเสริมความรู้ด้านการท่องเทียว
ผ่านกลุ่มวิชาเฉพาะและการฝึกปฏิบติังาน รวมถึงการให้นักศึกษามีความรู้รอบด้านเพือผ่านหมวดวิชา 
Broadening โครงสร้างของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 2 หมวดวชิาหลกั  

นอกจากนี หลกัสูตรไดใ้ห้ความสําคญัต่อรายวิชาดา้นบริหารธุรกิจทีเนน้พฒันาทกัษะการวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ทักษะอืนๆ ทีมีความสําคญัต่อการพฒันาเป็นผูบ้ริหารในอนาคต เนือหาอืนๆ ทีระบุใน
หลกัสูตร ประกอบดว้ย การรักษาสิงแวดลอ้ม ทกัษะการสือสาร และรายวิชาทีเกียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ
การท่องเทียว ทาํให้บณัฑิตมีความรู้รอบดา้น นอกจากนี การฝึกปฏิบติังานเป็นหัวใจสําคญัของหลกัสูตร
เช่นกนั เพือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือง หลกัสูตรเน้นบูรณาการความตอ้งการของภาคธุรกิจ เพือผลิตบณัฑิตทีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเอกชน 

นอกจากนี มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียนร่วมกับสถาบนัใน
ต่างประเทศเพือเพิมพูนประสบการณ์ของนกัศึกษา และริเริมโครงการ Global Immersion Programme เพือ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนในสถาบนัการศึกษาในประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 
เดือน โดยรัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในบางส่วน ซึงในช่วงเวลาดงักล่าว นกัศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวชิาทีสนใจและฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนั  

2. หลกัสูตรปริญญาตรีทีจดัสอนโดยมหาวิทยาลยัต่างประเทศทีเปิดวทิยาเขตในประเทศสิงคโปร์
หรือผา่นความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศ 

ดงักล่าวไวข้า้งตน้ มหาวิทยาลยัต่างประเทศทีมีชือเสียงในส่วนของศาสตร์แขนงการจดัการการ
ท่องเทียวและการโรงแรมไดเ้ขา้มาเปิดหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์เป็นจาํนวน
มากซึงบางแห่งไดเ้ลือกเปิดวิทยาเขตยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ อาทิ University of Nevada Las Vegas หรือ
จดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัการศึกษาภายในประเทศ เช่น คณะการจดัการการท่องเทียวและการ
บริการของ Management Development of Institute of Singapore ซึงหลกัสูตรทีเปิดสอนหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ดา้นการจดัการบริการและการท่องเทียวเป็นหลกั  

การจดัการเรียนการสอนและโครงสร้างหลกัสูตรดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนักบัวิทยาเขตหลกัใน
ประเทศนนัๆ อาทิ ในหลกัสูตรปริญญาตรีของ University of Nevada Las Vegas เน้นการสอนเป็นแบบ 
Credits และจาํนวนรายวิชาและหน่วยกิตจะมีจาํนวนสูง (128 หน่วยกิต) เช่นเดียวกบัหลกัสูตรปริญญาตรีที
สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะทีหลักสูตรทีจัดสอนร่วมใน Management 

Development of Institute of Singapore และมหาวิทยาลยั Wales จดัการเรียนการสอนระบบโมดูล ดงันนั 
ผูเ้รียนมีความจาํเป็นตอ้งเลือกระบบการศึกษาของประเทศทีตนตอ้งการก่อนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัของต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลกัสูตรประกอบดว้ยหมวดวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาศึกษาทวัไป หมวดวชิาชีพซึงจะ
เนน้ใหค้วามรู้เกียวกบัการจดัการธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวและการบริการ รายวิชาเลือกเสรี และ
หลกัสูตรระบุใหน้กัศึกษาตอ้งฝึกปฏิบติังานประมาณ 1000 ชวัโมง (University of Nevada Las Vegas, 2010) 

หลักสูตรทีจดัสอนโดยมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีจุดเด่นหลายประการ อาทิ คุณวุฒิได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายทงัในและต่างประเทศ เพราะมหาวิทยาลยัดงักล่าวเป็นมหาวิทยาลยัชนันาํของโลก 
นอกจากนีนกัศึกษามีโอกาสไดเ้รียนรู้จากอาจารยที์มีชือเสียง รวมทงัไดมี้โอกาสเปิดโลกทศัน์ เขา้ใจบริบท
และศึกษาจากกรณีศึกษาจากหลากหลายวฒันธรรม  รูปแบบการสอนก็มีความหลากหลายและยืดหยุน่ ซึง
รวมถึงการสอนระบบปกติ ระบบทางไกล ระบบนอกเวลาเรียน (เสาร์-อาทิตย)์ เรียนตอนเยน็ เพือเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนในรูปแบบทีเหมาะสมทีสุด (Management Development of Institute of 

Singapore, 2010) 
1.2 ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มยอ่ย 

ลกัษณะของหลกัสูตรการท่องเทียวและการโรงแรมในแต่ละระดบัขนัการศึกษามีความแตกต่างกนั
อย่างเห็นได้ชัด ทังด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสามารถตอบสนองผู ้เ รียนทีมี
วตัถุประสงคท์างการศึกษาทีแตกต่างกนั ดงัผลจากการสนทนากลุ่มต่อไปนี  

“I'd say that diploma level and MT certificate level, there is small practical, hand-on based so, 

I'd say that there are a lot more people who go in to works in hospitality field but I see the 

undergraduate level or graduate level even tends to take more general disciplines for example 

marketing. They want expand horizon to the variety of other businesses. On that level will 

not be so hospitality driven” 

นอกจากนี ปัจจุบนัหลกัสูตรการท่องเทียวและการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ได้รับความนิยม
แพร่หลายมากยิงขึน ทาํให้มีจาํนวนหลกัสูตรทีเพิมมากขึนทงัทีจดัการเรียนการสอนโดยสถาบนัการศึกษา
ของรัฐ เอกชนและสถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศ ซึงสอดคล้องกบัขอ้มูลทีได้จากขอ้มูลทุติยภูมิ ดัง
ประเด็นทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มต่อไปนี  

“… is so convenient for students going to bachelor program when compared to the year 

before where in Singapore there was pretty much none……..and we have other programs 

coming into Singapore. I think that mix of courses now make more attractive for students to 

finish the diploma or pursue the bachelor's degree program”.  
ปัจจยับวกหลายประการทีส่งเสริมให้หลกัสูตรการท่องเทียวและการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์

ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากยิงขึน อาทิ การตอบรับทีดีมากยิงขึนจากนกัศึกษาและผูป้กครอง ดงัปรากฏ
จากผลการสนทนากลุ่มดงัต่อไปนี 
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“Tourism program in Singapore is very well received by our students, to attract the best 

students in Singapore to do the tourism courses”. 

“In the last 4-5 years, we have family supporting the children going to the hospitality and 

tourism. Also, we have more schools offering the courses in compared to 2 schools in the 

past”. 

ผลการสนทนามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไดจ้ากการทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิทีชีให้เห็นวา่นโยบาย
ของรัฐทีสนบัสนุนการเรียนการสอนดา้นการท่องเทียวและการโรงแรม เป็นปัจจยับวกทีสําคญัทีส่งผลทาํให้
หลกัสูตรฯ ไดรั้บความนิยมมากยงิขึน เพราะในปัจจุบนัรัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดัการอบรม
หลกัสูตรระยะสันแก่ผูที้มีความสนใจ โดยรัฐกาํหนดหัวขอ้ของการอบรมและดาํเนินการประสานงานกบั
สถาบนัการศึกษาในการจดัอบรมดงักล่าว เพือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผูที้สนใจจะพฒันาตนเอง แต่ไม่
สามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระยะยาวได ้ดงัแสดงจากบทสนทนาดงัต่อไปนี   

“You are seeing a lot of government support for a lot of this program through some of the 

diploma program….. the course offers for 8-month period ….. to really kind cover of the 

basis for everyone. It does not make sense for some people to take to the 4-year of their life 

and study in the Bachelor's degree when diploma is really sufficient for the individual in 

need”. 

2. จุดแขง็และจุดอ่อนของหลกัสูตร 
ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิและการสนทนากลุ่มยอ่ย ชีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหลกัสูตร

การท่องเทียวในมหาวทิยาลยัของประเทศสิงคโปร์หลายประการ  ซึงสามารถสรุปดงัต่อไปนี 

จุดแขง็ 

นโยบาย World Class University ของภาครัฐเป็นปัจจยัทีส่งเสริมให้การหลกัสูตรการท่องเทียวและ
การโรงแรมในประเทศสิงคโปร์มีความเข้มแข็งมากยิงขีน เพราะในปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัยและ
สถาบนัการศึกษาทีมีชือเสียงระดบัโลกไดเ้ขา้มาเปิดหลกัสูตรฯ ในประเทศสิงคโปร์ อาทิ James Cook 

University Singapore, University of Nevada Las Vegas เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่ม
ดงัต่อไปนี 

“We talk about the bachelors who graduate to travel to learn to France in order to get the 

education but right now you can come in and we have other programs coming into Singapore. 

I think that mix of courses now make more attractive for students to finish the diploma or 

pursue the bachelor's degree program.” 
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สถาบันการศึกษาให้ความสําคัญต่อการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน   เพือปรับเปลียนเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม 

และการเปิดหลกัสูตรใหม่เพือสอดรับกบัการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม  ดงัผลสนทนากลุ่มดงัต่อไปนี 

“We talk to the industry and we say what can we do to best prepare our students and consistently  

they come back give them a good balance of classroom and practical more than experience.” 

ผลดีทีไดจ้ากการทาํงานระหวา่งสถาบนัการศึกษาและผูป้ระกอบการนนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Amant (2003) ทีพบวา่การทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูเ้รียน สถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ส่งผลดีหลายประการโดยเฉพาะคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา 

หลกัสูตรไดร้ะบุการฝึกปฏิบติัเป็นหวัใจหลกัของหลกัสูตร ซึงผูเ้รียนสามารถเลือกฝึกปฏิบติังานได้
ในสถานประกอบการทงัในและต่างประเทศ โดยการฝึกปฏิบติังานมีระยะเวลา 2 เดือน – 6 เดือนทาํให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี สถาบนัการศึกษาไดก้าํหนดจาํนวนนกัศึกษาทีตอ้งฝึก
ปฏิบติังานในต่างประเทศอย่างน้อย 10-15 เปอร์เซนต์ของจาํนวนนักศึกษาทงัหมด เพราะเชือมนัว่าหาก
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบติัในต่างประเทศจะเพิมพูนประสบการณ์ทีมีคุณค่าและเพิมศกัยภาพของ
บุคลากรในการแข่งขนัในเวทีนานาชาติได ้ดงัปรากฏจากผลการสนทนากลุ่มดงัต่อไปนี 

“It is compulsory that 10% of the students have to engage in overseas trip or internship”. 

“It is what we doing both academic wise in term of theories, modules, and the same time, it is 

overseas internship…… we have key structure, variety of experiences, different dimensions, 

not just only good at studying but relating with people”. 

นอกจากนี นกัศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียนร่วมกบัสถาบนัในต่างประเทศเพือเพิมพูน
ประสบการณ์ของนกัศึกษา เช่น Nanyang Technological University ไดริ้เริมโครงการ Global Immersion 

Programme เพือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศจีนหรือ
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 เดือน โดยรัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในบางส่วนและสามารถโอนหน่วยกิต
เพือเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัทงัสถาบนัภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาเฉพาะทาง
ต่างประเทศ ดงัประเด็นทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มต่อไปนี 

“We offer the organized program. Need a community trip, educational trip. It's up to them, 

what they want to do it? What they are offered? ………as well do the same thing, now we 

have marketing and we have a targeting of at least 15% will go on at least one overseas trip.”  

การประยุกตใ์ชค้วามรู้ทีเรียนในห้องเรียนมาใชใ้นการทาํงานจริงสอดคลอ้งกบั Dowell, Crampton 

และ Parkin (2001) ทีพบวา่การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง เช่น การฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริงนนั 
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ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ซาบซึงกบัความแตกต่างของวฒันธรรม เขา้ใจการทาํงานมากยิงขึน และทาํให้การ
เรียนรู้ใหห้วัขอ้ทีเกียวขอ้งน่าสนใจมากยงิขึน 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือในการเรียนการสอน เริมตน้ตงัแต่ ปี ค.ศ. 1959 
หลงัจากเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจกัร ประเทศสิงคโปร์ไดก้าํหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทางการทีใช้
ในการสือสาร (Dixon, 2005) รวมทงัภาษาจีน ภาษามาเลย ์ภาษาทามิล ซึงทาํให้นกัศึกษาชาวสิงคโปร์มี
ความสามารถในการสือสารภาษาองักฤษดีกวา่นกัศึกษาจากประเทศอืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเซียซึงสอดคลอ้ง
กบัคาํบอกกล่าวของผูใ้หข้อ้มูลกล่าวดงันี 

“Here in Singapore we have bilingual system, and I think there is one another country in 

ASEAN that has bilingual system, i.e. Philippines but a lot of ASEAN countries are not doing 

that…. So if they improve their English, that one definitely pushes a lot of people to move 

around.” 

จุดอ่อน 
ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัทุติยภูมิสะทอ้นให้เห็นถึงจุดอ่อนหลกัของหลกัสูตรการท่องเทียวและการ

โรงแรมนนั เกียวขอ้งการบูรณาการความรู้ดา้นการสือสารระหว่างวฒันธรรมในหลกัสูตรฯ เพราะเนือหา
ส่วนใหญ่ในหลกัสูตรฯ เน้นพฒันาทกัษะ ความรู้การบริหารจดัการภาคธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว  จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ รายวิชาทีระบุในหลักสูตรฯ ทีปรากฏในเว็บไซต์ของแต่ละ
มหาวิทยาลยั พบว่าสถาบนัของรัฐและเอกชนทงัหมด 11 แห่ง (สถาบนัของรัฐ 4 แห่ง และสถาบนัของ
เอกชน 7 แห่ง) ทีจดัให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการสือสารระหวา่งวฒันธรรม และมีรายวิชาทีเกียวขอ้ง
กบัการสือสารระหวา่งวฒันธรรมรวมทงัหมด 18 รายวชิา  

ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์หัวข้อทีได้รับการระบุในคาํอธิบายรายวิชาทีเกียวข้องการสือสาร
ระหว่างวฒันธรรมทงัหมด 18 รายวิชา ดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  Nvivo  โดยทีผูว้ิจยั
ประยุกต์แนวคิดของ Nelson (1998) ทีระบุว่าการวิเคราะห์เนือหาของรายวิชาทีเกียวขอ้งกบัการสือสาร
ระหว่างวฒันธรรมนนัควรครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ Communicative Competence, Intercultural 

Basics, Theory and Model of Culture, Intercultural Effectiveness, Intercultural Communication with 

Specific Culture Groups, Cultural Adjustments and Gender Issues 

ดังแสดงในตารางที 4 จากการศึกษาเนือหาของรายวิชาดังกล่าว พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการพฒันาทักษะและความรู้เบืองต้นเกียวกับการสือสารระหว่างวฒันธรรม เช่น
ความสามารถและทกัษะในการสือสาร เช่น ทกัษะการพดู เขียน ฟัง การเขียนจดหมายธุรกิจ เป็นตน้ หวัขอ้ที
ไดรั้บการระบุในคาํอธิบายรายวชิาเป็นอนัดบัสอง คือความรู้พืนฐานของการสือสารระหวา่งวฒันธรรม เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมและคุณภาพของการสือสารระหวา่งวฒันธรรม เป็นทีน่าสังเกต ประเด็นที
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เกียวขอ้งการสือสารระหว่างวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียได้รับการระบุในคาํอธิบายรายวิชาเช่นกัน ซึง
รายวิชาดงักล่าว มีจาํนวน 1 รายวิชา (Seminar in Management and Organisation: Culture Management in 

Asia) ทีจดัสอนในหลกัสูตรปริญญาตรีการจดัการและองค์การ (Management and Organisation) ของ 
National University of Singapore แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ไม่มีรายวชิาใดทีเนน้บริบทวฒันธรรมอาเซียน  
 

ตารางท ี4 ประเด็นและหวัขอ้ทีระบุในคาํอธิบายรายวชิา 

 

หัวข้อ 
จํานวนครังทีระบุใน
คําอธิบายรายวชิา 

ทกัษะและความสามารถในการสือสาร  
Communicative Competence 

13 

ความรู้ทวัไปเกียวกบัความหลากหลายดา้นวฒันธรรม  
Intercultural Basics 

7 

ทฤษฎีดา้นวฒันธรรม  
Theory and Model of Culture 

4 

การสือสารระหวา่งวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิพล
Intercultural Effectiveness 

3 

การสือสารระหวา่งวฒันธรรม (เฉพาะกลุ่ม
วฒันธรรม) Intercultural Communication with 

Specific Culture Groups 

2 

การปรับตวัดา้นวฒันธรรม  
Cultural Adjustments 

2 

ประเด็นต่างๆ ทีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งเพศ 

Gender Issues 

1 

 

การสือสารระหวา่งวฒันธรรมทีเนน้บริบทภูมิภาคอาเซียนไม่ไดรั้บความสําคญั อาจเป็นผลสืบเนือง
จากการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ซึงสถาบนัการศึกษาดงักล่าว อาจให้
ความสําคญักับหัวข้อทวัไปทีสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ทวัไป หรืออาจเป็นเพราะสถาบนัการศึกษา
ดงักล่าวไม่คุน้เคยวฒันธรรมของภูมิภาคอาเซียนเพียงพอทีจะสามารถถ่ายทอดในรายวิชาได ้ การสือสาร
ระหวา่งวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม มิไดเ้นน้ทีภูมิภาคอาเซียน แต่ใหค้วามสาํคญักบัภูมิภาคเอเชีย แสดงใหเ้ห็นวา่ 
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สถาบนัการศึกษายงัไม่ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบริบทภูมิภาคอาเซียน  และรายวชิาส่วนใหญ่เนน้ 

พฒันาทกัษะ ความรู้การบริหารจดัการภาคธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ภาครัฐและภาค
การศึกษาไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยมุ่งยกระดบัคุณภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นทุกๆ ดา้น รวมถึงทกัษะการใชชี้วิตในสังคมพหุวฒันธรรม โดยมีวตัถุประสงคที์ตอ้งการพฒันาให้
ประชาชนมีความพร้อมสู่การเป็นประชากรโลก (Global Citizen) 

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สถานการณ์หลักสูตรการบริการและการท่องเทียวของประเทศ
สิงคโปร์ พบว่าหลักสูตรฯ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะประเทศให้ความสําคญักบัธุรกิจการ
บริการในการสร้างรายไดแ้ก่ประเทศ ในอนาคต ประเทศสิงคโปร์ อาจตอ้งเผชิญการไหลเขา้ของแรงงาน
ต่างชาติ แต่เนืองด้วยจาํนวนตาํแหน่งงานทีมีค่อนขา้งสูง ทาํให้ไม่เกิดปัญหาการแย่งงานระหว่างคนใน
ท้องถินและแรงงานต่างชาติมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและภาคการศึกษาควรเร่งให้ความรู้แก่
ประชาชน โดยเฉพาะเรืองการให้สิทธิเสรีภาพการทาํงานทีเท่าเทียมกนั และให้ความรู้เกียวกบัวฒันธรรม
อืนๆ เพือสร้างทศันคติเชิงบวกต่อกนัและความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

นอกจากนี เพือเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาต่อการเปิดเสรีทางการคา้และและการเปิดให้มีการ
เคลือนยา้ยแรงงานมีฝีมือในกลุ่มประเทศสมาชิก ภาคการศึกษาควรให้สําคญัต่อการบูรณาการและสร้าง
ความร่วมมือเพือสร้างความเขา้ใจอนัดี ผา่นกระบวนการต่างๆ อาทิ 

 เพิมเนือหาเกียวกบัวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตรฯ 

 กระตุน้ใหเ้กิดการร่วมมือในทุกภาคี ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เช่น 
โครงการฝึกปฏิบติังานทีมีผลตอบแทนทีน่าดึงดูดใจในภูมิภาคอาเซียน 

 ใชเ้ครือข่ายทางสังคม (Social Network) สนบัสนุนการเรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรม เช่น 
การจดัทาํ web blog เพือใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นเวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วฒันธรรม
ขา้มชาติ 

 สนบัสนุนการทศันาจรศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพือกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์จริง 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา (2553). การประชุมเพือทบทวนการจัดทาํหลักสูตรท่องเทียวอาเซียน 

(ASEAN Common Tourism Curriculum). วนัทีสืบคน้ 10 มีนาคม 2554, จากเวป็ไซต์
http://www.tourism.go.th/2010/th/highlight/view.php?ItemID=868. 



วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 

85 

ประชาชาติธุรกิจ (2553). ความเข้มข้นทางวฒันธรรม จุดแขง็ไทย รับมือ ...AEC. วนัทีสืบคน้ 20 มิถุนายน 
2553, จากเวปไซต ์http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02biz04180253&sectionid 

=0214&day=2010-02-18. 

สถาบนัวจิยัเพือการพฒันาประเทศไทย (2554). TDRI  แนะโรดแมปวิชาชีพท่องเทียวรับเปิดเสรีแรงงาน
อาเซียน, หนงัสือพิมพ ์ประชาไท, วนัทีสืบคน้ 11 สิงหาคม 2555, จากเวปไซต ์

http://prachatai.com/journal/2011/07/36085. 

สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์ (2546). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพ ฯ:บุค๊พอยท.์  

Amant, K. S. (2003). Expanding internships to enhance academic-industry relations: A perspective in 

stakeholder education. Journal of Technical Writing and Communication. 33, 231-241. 

ASEANNEWS (2010). Economy of Singapore. Retrieved November 15, 2010 from  

http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/. 

Briguglio, C. (2006). Empowering students by developing their intercultural communication competence: 

a two-way process. In Educate, advocate, empower, edited by ISANA, The Gap, Queensland: 

ISANA International Education Association Inc. 

Dixon, L.Q. (2005). The Bilingual Education Policy in Singapore: Implications for Second Language 

Acqusition. Proceedings of the 4th Internatinational Symposium on Bilingual, Cohen, J., Kara 

T.,Rolstad, K. and MacSwan, J. (eds). 

Dowell, A., Crampton, P. and Parkin, C. (2002). The first sunrise: an experience of cultural immersion 

and community health needs assessment by undergraduate medical students in New Zealand. 

Medical Education, 35, 242-249. 

Ministry of Education, Singapore  (2010). Education Systems. Retrieved July 20, 2010 from  

http://www.moe.gov.sg. 

Nelson, G. L. (1998). Intercultural Communication and related courses taught in TESOL Masters’ degree 

program. International Journal of Intercultural Relations, 1, 17-33. 

Ngee Ann Polytechnic (2010, April). Courses. Retrieved from  

http://www.np.edu.sg/ba/courses/bs/Pages/bs.aspx, accessed on 10 April 2010. 

Olds, K. (2007). Global Assemblage: Singapore, Foreign Universities, and the Construction of a ‘Global 

Education Hub’. World Development, 35, 6, 959-975. 

 


