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ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสู ตรการท่ องเทียวในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์
LEARNING EACH OTHER THROUGH ASEAN TOURISM EDUCATION: CASE STUDY OF
SINGAPORE
ตติยาพร จารุ มณี รัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ เพือศึกษาสถานการณ์หลักสู ตรการท่องเทียวและ/
หรื อการโรงแรมในประเทศสิ งคโปร์ และวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสู ตรฯ การวิจยั นี เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง งานวิจยั พบว่าภาครัฐและ
ภาคการศึ ก ษาในประเทศสิ ง คโปร์ ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์โ ดยมุ่ ง
ยกระดับคุ ณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ รวมทังเร่ งเตรี ยมความพร้อมของประชาชนสู่ การเป็ นประชากรโลก
(Global Citizen) งานวิจยั พบว่า หลักสู ตรฯ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในประเทศสิ งคโปร์ โดยจุดเด่น
ของหลักสู ตรฯ เน้นผสมผสานการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนกับประสบการณ์ จริ ง อย่างไรก็ตาม การบูรณาการ
ความรู ้ ก ารสื อสารระหว่า งวัฒนธรรมจัดเป็ นจุ ดอ่อนสํา คัญของหลักสู ตรฯ และควรเพิ มเนื อหาเกี ยวกับ
วัฒนธรรมอาเซียนในหลักสู ตรฯ เช่น ภาษาทีใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซี ยน เร่ งสร้างความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน กระตุน้ ให้เกิ ดการร่ วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึ กปฏิ บตั ิงานทีมี
ผลตอบแทนทีน่าดึงดูดใจ
คําสํ าคัญ: กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หลักสู ตรการบริ การและการท่องเทียว
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 culturerelated 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
กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นได้ก่ อ ตังเขตการค้า เสรี อ าเซี ย นขึ นตังแต่ ปี พ.ศ. 2535 เพราะเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญการทํางานร่ วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนทีมี ประเทศสมาชิ กประกอบด้วยบรู ไน
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือขยาย
การค้าภายในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิมอํานาจต่อรองในเวทีโลก ในปั จจุบนั ภายใต้
กรอบตามพันธสัญญาร่ วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ทีมุ่งเน้นให้กลุ่มประเทศในเขตอาเซี ยนมี
ความเป็ นหนึงเดียวในการแข่งขัน กลุ่มประเทศสมาชิ กจะต้องเปิ ดเสรี การค้าในด้านต่างๆ รวมการเปิ ดตลาด
บริ การและการเปิ ดให้มีการเคลือนย้ายแรงงานมีฝีมือในกลุ่มประเทศสมาชิ ก คาดว่าหลังจากการเปิ ดตลาด
เสรี การค้า ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน จะกลายเป็ นแหล่ งลงทุ นทีน่ าสนใจทังจากมุมมองกลุ่มประเทศ
สมาชิกและประเทศอืนๆ (ประชาชาติธุรกิจ, 2553)
นอกจากนี อาเซี ยนได้ดาํ เนิ นการยกเลิกมาตรการและอุปสรรคกีดกันทางการค้าทีมิใช่ ภาษีและได้
เร่ ง ปรั บ ประสานมาตรฐานสิ นค้าและจัดทํา ข้อตกลงร่ วมว่า ด้ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบัติบุ ค ลากรวิช าชี พ
(Mutual Recognition Arrangement: MRA) รวมทัง ข้อตกลงร่ วมว่าด้วยการยอมรับคุ ณสมบัติบุคลากร
วิชาชี พท่องเทียวอาเซี ยน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN
MRA on TP) เพืออํานวยความสะดวกทางการค้าและพยายามพึงพาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เกิดการเคลือนย้าย
อย่างเสรี (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2553) ในปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริ การ
ถือเป็ นสาขาการผลิตทีสําคัญมากของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน เช่น ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย คาดการณ์ ว่าความต้องการแรงงานในสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเทียว จะมีสูงถึงกว่า 2.7 ล้านคน (สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย, 2552)
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ดังนัน ภาคอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเทียวทีจัดเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจําเป็ นต้องเร่ งทําความเข้าใจถึงผลกระทบทังด้านบวกและด้านลบทีเป็ นผล
จากการเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซี ยนและการเคลือนย้ายอย่างเสรี ของแรงงานทีมีฝีมือ และเตรี ยมความพร้อมใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรบุคคลทีจะมีความหลากหลายของเชื อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และ
ความสามารถและประสบการณ์ การทํางาน เพราะการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการเคลื อนย้ายแรงงานทีมี
ความสามารถอย่างเสรี นนย่
ั อมส่ งผลดีให้แก่องค์กรในการเลือกสรรบุคลากรทีมีความสามารถสู งสุ ด แต่ใน
ขณะเดียวกัน ปั ญหาการไหลเข้าของบุคลากรจากประเทศทีมีโอกาสทางเศรษฐกิจทีตํากว่าไปสู่ ประเทศทีมี
โอกาสทางเศรษฐกิ จสู งกว่า อาจส่ งผลก่ อให้เกิ ดความไม่สมดุ ลทางเศรษฐกิ จ รวมถึ งปั ญหาการแย่งงาน
ระหว่างคนในท้องถิ นและแรงงานต่างด้าวทีมีความสามารถเทียบเท่าหรื อสู งกว่า และมีผลต่อเนื องให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้ ซึ งสอดคล้องกับบทเรี ยนของสหภาพยุโรป (EU) ที ผ่านมาเมือเกิ ดความ
ร่ วมมื อในลักษณะดังกล่ าวก็เกิ ดการไหลของแรงงานจากประเทศที มี โอกาสทางเศรษฐกิ จที ตํากว่าไปสู่
ประเทศทีมีโอกาสทางเศรษฐกิจสู งกว่าและก่อให้เกิดปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมและความไม่เข้าใจกันในวัฒนธรรมข้ามชาติ
ประเทศสิ งคโปร์ ได้รับการยกย่องเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การเงิ น ซึ งได้รับการยกย่องให้เป็ นศูนย์กลางการเงิ นเป็ นอันดับสี ของโลก เมือเปรี ยบเทียบกับ ลอนดอน
โตเกียว และ นิวยอร์ ก (Olds, 2007; ASEANNEWS, 2010) นอกจากนี ประเทศสิ งคโปร์ จดั เป็ นประเทศผูจ้ า้ ง
งานอันดับต้น ของโลกด้วยเช่ นกัน เนื องด้วยในประเทศยังมี การจ้างงานลู กจ้างจากทัวโลกเป็ นพันๆคน
(ASEANNEWS, 2010) เศรษฐกิจหลักของประเทศสิ งคโปร์ จึงขึนอยู่ 2 อุตสาหกรรมหลัก คืออุตสาหกรรม
หนัก และอุ ตสาหกรรมบริ ก าร โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรรมการบริ ก ารและการท่ องเที ยวที สร้ างรายได้แก่
ประเทศคิดเป็ นร้อยละ 66.4 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Olds, 2007)
หลังจากเปิ ดเสรี ทางการค้าในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการคาดกันว่าประเทศสิ งคโปร์ คาดจะเป็ นแหล่งงาน
ทีน่าสนใจสําหรับแรงงานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เพราะประเทศสิ งคโปร์ ได้จดั เป็ นประเทศ
ทีมีระบบเศรษฐกิ จทีมันคง รวมทังค่าแรงมีอตั ราค่อนข้างสู ง เมื อเปรี ยบเที ยบกับประเทศอืนๆ ในภูมิภาค
อาเซี ย น ในอนาคตประเทศสิ งคโปร์ อาจต้องเผชิ ญการไหลเข้า ของแรงงานต่ า งชาติ ดัง นัน จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้ อมในทุกๆ ด้านต่อการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการเคลือนย้ายแรงงานอย่างเสรี ใน
กลุ่มประเทศสมาชิก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาสถานการณ์หลักสู ตรการท่องเทียวและ/หรื อการโรงแรมในประเทศสิ งคโปร์ รวมทัง
จุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสู ตรฯ
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ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือของสถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนเพือสร้างความเข้าใจอันดี
2. เป็ นแนวทางพัฒนาหลักสู ตรการท่องเทียวและการโรงแรมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ร่ วมกันซึ งเป็ นบูรณาการการศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติ
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวธิ ี การศึกษาดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้องเพือศึกษาสถานการณ์
หลัก สู ตรการท่ องเที ยวและการโรงแรม (การบริ ก าร) ในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาของประเทศสิ ง คโปร์ โดย
รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ รายงานและเอกสารทีเกียวข้อง
2. ผูว้ ิจยั ได้จดั การสนทนากลุ่ มย่อย จํานวน 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มอาจารย์และนักศึ กษาสาขาการ
ท่องเทียวและการโรงแรม ณ ประเทศสิ งคโปร์ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาทังหมด 14 คน กลุ่มละ 7 คน ได้มี
การดําเนินการในวันที 8 ตุลาคม 2553 ณ University of Nevada Las Vegas, Singapore Campus
การวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ความสําคัญต่อวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั รวมทังเน้นความสอดคล้อง
และความเชือมโยงของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
1. สถานการณ์หลักสู ตรการท่องเทียวและ/หรื อการโรงแรม
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Documentary Research)
ตังแต่ ปี 1998 ภาครั ฐประเทศสิ งคโปร์ ได้ใ ห้ค วามสําคัญกับการพัฒนาประเทศไปในทิ ศ ทางที
ถูกต้องและเป็ นการพัฒนาอย่างยังยืน และมุ่งพัฒนาภาคธุ รกิจทีสามารถสร้ างผลตอบแทนสู งและเป็ นแรง
ขับเคลื อนสู่ การพัฒนาอย่างยังยืนและพัฒนาประเทศสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จฐานความรู ้ (Knowledge-based
Economy) เพือใช้เป็ นแรงขับเคลือนหลักของการพัฒนาในระยะยาวและอย่างยังยืน และเพิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ นอกจากนี รัฐบาลสิ งคโปร์ มีนโยบายการเปิ ดการค้าเสรี ดา้ นการศึกษา เพือเปิ ดโอกาส
ให้สถาบันอุ ดมศึ ก ษาชันนําจากต่า งประเทศเข้ามาเปิ ดหลักสู ตรและจัดตังวิทยาเขตย่อยในประเทศ เพื อ
พัฒนาประเทศสิ งคโปร์ เป็ น Boston of the East (เมืองบอสตันแห่ งภูมิภาคเอเชี ย) เพือสร้างองค์ความรู้ทีมี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทีปรากฎบนเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิ การ (http://www.moe.gov.sg)
และมหาวิทยาลัยในประเทศสิ งคโปร์ ดัง แสดงในตารางที 1 พบว่า มี สถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา
ทังหมด จํานวน 45 แห่ง แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 จํานวนและประเภทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสิ งคโปร์
ประเภท
จํานวน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3
มหาวิทยาลัยของรัฐ
2
มหาวิทยาลัยเอกชน
9
วิทยาลัย
5
มหาวิทยาลัยของต่างประเทศทีเปิ ดวิทยาเขตในประเทศ
26
สิ งคโปร์
รวม
45
ทีมา: Ministry of Education Singapore (2010)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ พบว่าในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทีเปิ ดหลักสู ตรการ
จัดการการท่องเทียวระดับปริ ญญาตรี นนั พบว่ามีทงหมด
ั
24 สถาบันทีเปิ ดหลักสู ตรดังกล่าว แบ่งเป็ น 4
สถาบันของรัฐและ 20 สถาบันการศึกษาของเอกชน ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 รายชือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเปิ ดสอนหลักสู ตรการท่องเทียวและการบริ การ
(การโรงแรม) ประเทศสิ งคโปร์
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน
1. Management Development Institute of 1. Asia Pacific Centre for Management
2. BMC International College
Singapore
2. Nanyang Technogical University (NTU) 3. East Asia Institute of Management
4. ESSEC Business School
3. National University of Singapore
4. Singapore Management University
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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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: เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ดัง แสดงในแผนภู มิ ที 1 เมื อพิ จ ารณาการบริ ห ารจัด การเรี ย นการสอนของหลัก สู ต รฯ พบว่ า
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีเปิ ดสอนหลักสู ตรการจัดการการท่องเทียวและการบริ การทังหมด
จัดการเรี ยนการสอนทังหมดด้วยตนเองและมิได้สอนร่ วมกับสถาบันต่างประเทศ ในขณะทีสถาบันเอกชน
จํานวน 7 แห่ งจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถาบันต่างประเทศ อาทิ Coventry University, Queen Margaret
University, Edinburgh University of Wales Institute - Cardiff, University of Southern Queensland,
Southern Cross University และ The University of Greenwich ในขณะทีสถาบันการศึกษาต่างประเทศหลาย
สถาบันได้จดั ตังวิทยาเขตในประเทศสิ งคโปร์ เช่น Cornell-Nanyang, University of Nevada Las Vegas,
James Cook University, University of Adelaide-Singapore และ University of Wales Institute, Cardiff:
Asia Campus เป็ นต้น
แผนภูมิที 1 การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรการจัดการการท่องเทียวและการบริ การ
14

13

12
10
8
6
4

7

สถาบันของรัฐ
สถาบันของเอกชน

4

2

0

0
สอนโดยสถาบันภายในประเทศ

สอนร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
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หลักสู ตรการท่องเที ยวและการบริ การมีทงหมด
ั
101 หลักสู ตร และหลักสู ตรส่ วนใหญ่เน้นการ
จัดการการบริ การ อาทิ การโรงแรมจํานวน 76 หลักสู ตร และหลักสู ตรการจัดการการการท่องเทียวจํานวน
25 หลักสู ตร เมือแยกตามระดับการศึกษา หลักสู ตรฯ ทีเปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดสอนใน
ระดับปริ ญญาตรี (6 หลักสู ตร) ในขณะทีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเน้นเปิ ดหลักสู ตรในระดับอนุปริ ญญา
(58 หลักสู ตร) ปริ ญญาตรี (25 หลักสู ตร) และปริ ญญาโทและสู งกว่า (12 หลักสู ตร)
ดังแสดงในแผนภูมิที 2 เมือเปรี ยบเทียบทังสองหลักสู ตรพบว่า หลักสู ตรการท่องเที ยวส่ วนใหญ่
จัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาโท (คิดเป็ นร้อยละ 56) ในขณะทีหลักสู ตรการบริ การส่ วนใหญ่เป็ น
หลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา (คิดเป็ นร้อยละ 57) และในระดับปริ ญญาตรี พบว่าอัตราส่ วนของหลักสู ตรการ
ท่องเทียว (ร้อยละ 28) และการบริ การ (ร้อยละ 30) อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกัน
แผนภูมิที 2 ระดับของหลักสู ตรการท่องเทียวและการบริ การ
หลักสูตรการท่องเทียว

หลักสูตรการบริการ
อนุปริญญา
13%

16%
56%

ปริญญาตรี
30%

28%

57%

ปริญญาโท

x หลักสู ตรอนุปริ ญญา (Diploma Level)
หลักสู ตรในระดับอนุ ปริ ญญาสาขาการบริ การและการท่องเทียวทีจัดการเรี ยนการสอนในวิทยาลัย
Polytechnic เช่น Nanyang Polytechnic, Ngee Ann Polyechnic, TMC Academy และ Temasek Polytechnic
ส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนหนึ งของภาควิชาการบริ หารธุ รกิจ วัตถุประสงค์หลักของหลักสู ตรเน้นพัฒนานักเรี ยนสู่
ความเป็ นเลิศทางวิชาชีพและเตรี ยมความพร้อมสู่ การเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยหรื อสู่ การประกอบอาชี พใน
หลากหลายด้านแขนงธุ รกิจของอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริ การ โดยเน้นด้านการบริ การและการ
ท่องเทียวเป็ นหลัก เช่น การจัดการกีฬาและสุ ขภาพ (Sport and Wellness Management) ธุ รกิจอาหารและ
เครื องดืม (Food and Beverage Business) การจัดการการท่องเทียวและแหล่งทีพักแบบรี สอร์ ท (Tourism and
Resort Management) การจัดงานประชุ ม งานประชุ มเชิ งรางวัล สัมมนา และงานนิ ทรรศการ (Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition Management) เป็ นต้น และหลักสู ตรส่ วนใหญ่เป็ นหลักสู ตร 3 ปี หลัง
จบการศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาสามารถโอนหน่ ว ยกิ ต เพื อเรี ย นในระดับ มหาวิ ท ยาลัย ทังสถาบัน ภายในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางต่างประเทศ (Foreign specialised institutes) ทีได้ทาํ
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ความร่ วมมือกับวิทยาลัยโพลี เทคนิ คของสิ งคโปร์ ทําให้นกั เรี ยนในวิทยาลัยโพลี เทคนิ คสามารถได้ รับ
ปริ ญญาในสาขาทีเกี ยวข้องได้ หลังจากทีสําเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา การจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับวิทยาลัยใช้ระบบโมดุลเป็ นหลัก ซึ งเนือหาของโมดุลสามารถแบ่งได้เป็ น 3 หมวดรายวิชา คือ กลุ่มวิชา
บริ หารธุ รกิ จ กลุ่มวิชาชี พในสาขาการบริ การ/การท่องเทียว และกลุ่มวิชาชี พเฉพาะในสาขาทีเกี ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเทียว ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 ตัวอย่างหลักสู ตรอนุปริ ญญาด้านการจัดการการท่องเทียวและการโรงแรม (Diploma in
Tourism & Resort Management, Ngee Ann Polytechnic)
ปี ที 1
สถิติทางธุ รกิจ (Business Statistics)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุ รกิจ
(IT in Business)
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการจัดการการ
ท่องเทียวและรี สอร์ ท Introduction to
Tourism & Resort Management)
การจัดการกิจกรรมสันทนาการและวิถี
ชีวติ (Leisure & Lifestyle Management)
คุณภาพการบริ การในธุ รกิจการท่องเทียว
และรี สอร์ท (Service Quality for
Tourism & Resorts)
กีฬาและสุ ขภาพ (Sports & Wellness)
ความคิดสร้างสรรค์ (Idea Jumpstart)
การสื อสารในธุ รกิจ 1 (Business
Communication 1)
การบริ หารจัดการธุรกิจ (Business
Management)

ปี ที 2
การสื อสารในธุ รกิจ 2
(Business Communication 2)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
บัญชีและการเงิน
(Accounting & Finance)
การจัดการงานประชุมและ
กิจกรรม (Conventions &
Events Management)
การจัดการธุ รกิจการบริ การ
(Hospitality Business
Management)
การวางพิมพ์เขียวความคิด
(Idea Blueprint)
ความรู้ดา้ นสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Studies)
การพัฒนาธุ รกิจ (Enterprise
Creation & Development)
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ปี ที 3
การสื อสารในธุ รกิจ 3
(Business Communication 3)
การจัดการแหล่งท่องเทียว
(Destination Management)
โครงงานการท่องเทียว
(Industry Project in Tourism )
การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว (Operations
Management in Tourism)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการ
ท่องเทียว (Strategic Travel
Management )
ประเด็นร่ วมสมัยของโลก จาก
มุมมองประเทศสิ งคโปร์
(World Issues: A Singapore
Perspective)
ความรู้ดา้ นสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Studies)
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ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการจัดประชุม
สัมมนา การท่องเทียวเชิงรางวัลและงาน
นิทรรศการ (Fundamentals of MICE
Management)
การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ
(Hospitality Operations Management)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
การปรับตัวด้านวัฒนธรรมในองค์การ
(Cultural Quotient at Work)

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

การจัดการการบริ การอาหารและ การฝึ กปฏิบตั ิงาน-ระยะเวลา 6
เครื องดืม (Food & Beverage
เดือน (Six-month Internship)
Management)
กฏหมายการท่องเทียว
(Tourism Law)
การวิจยั ด้านการท่องเทียว
(Tourism Research)
การริ เริ มความคิด (Idea
Launchpad)

ทีมา: Ngee Ann Polyechnic (2010)
นอกจากนี ทุกหลักสู ตรได้รวมการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นส่ วนหนึ งของหลักสู ตร ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกฝึ ก
ปฏิ บตั ิงานได้ในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ โดยมี ชัวโมงการฝึ กปฏิ บตั ิ งานมี ระยะเวลา 2
เดือน – 6 เดือน
จุดเด่นอีกประการของหลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญา การเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์จริ งผ่านกระบวนการเรี ยนแบบ Project-based เป็ นการเรี ยนรู้ดา้ นวิชาการควบคู่กบั การทํา
โครงงานทีเน้นการปฏิ บตั ิจริ ง รวมถึ งการเยียมชมสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ และการเรี ยน
แบบโมดุ ล ที มี ค วามยื ด หยุ่ น ต่ อ การปรั บ เปลี ยนเนื อหาให้ มี ค วามทัน สมัย ต่ อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน
นอกจากนี สถาบันการศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษาและ
อุตสาหกรรมและภาคเอกชน เพือปรับเปลียนเนือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและ
การเปิ ดหลักสู ตรใหม่เพือสอดรับกับการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม
x หลักสู ตรปริ ญญาตรี
1. หลักสู ตรปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งเดียวในประเทศสิ งคโปร์ ที
เปิ ดหลักสู ตรการบริ การและการท่องเทียวโดยตรง เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐส่ วนใหญ่นิยมเปิ ดหลักสู ตร
ด้านการบริ หารธุ รกิจ หลักสู ตรการจัดการการจัดการท่องเทียวและการบริ การนัน เป็ นหลักสู ตรความร่ วมมือ
ระหว่างคณะบริ หารธุ รกิ จ (Nanyang Business School) ของ Nanyang Technological University และ
มหาวิทยาลัย Cornell-Nanyang Institute วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรมุ่งผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ ความเชี ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีมีศกั ยภาพพัฒนาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง
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หลักสู ตรให้ความสําคัญต่อเนื อหาด้านบริ หารธุ รกิ จเป็ นหลัก และเสริ มความรู ้ ด้านการท่องเทียว
ผ่า นกลุ่ ม วิชาเฉพาะและการฝึ กปฏิ บตั ิ งาน รวมถึ ง การให้นักศึ กษามี ค วามรู ้ รอบด้านเพื อผ่านหมวดวิช า
Broadening โครงสร้างของหลักสู ตร ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาหลัก
นอกจากนี หลักสู ตรได้ให้ความสําคัญต่อรายวิชาด้านบริ หารธุ รกิจทีเน้นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
การแก้ปั ญหา ทัก ษะอื นๆ ที มี ค วามสํา คัญต่ อการพัฒนาเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต เนื อหาอื นๆ ที ระบุ ใ น
หลักสู ตร ประกอบด้วย การรักษาสิ งแวดล้อม ทักษะการสื อสาร และรายวิชาทีเกียวข้องกับการบริ หารธุ รกิจ
การท่องเทียว ทําให้บณ
ั ฑิตมีความรู้รอบด้าน นอกจากนี การฝึ กปฏิ บตั ิงานเป็ นหัวใจสําคัญของหลักสู ตร
เช่ นกัน เพือเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื อง หลักสู ตรเน้นบูรณาการความต้องการของภาคธุ รกิจ เพือผลิตบัณฑิ ตทีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของเอกชน
นอกจากนี มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นัก ศึ กษาเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี ยนร่ วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศเพือเพิมพูนประสบการณ์ของนักศึกษา และริ เริ มโครงการ Global Immersion Programme เพือ
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนในสถาบันการศึกษาในประเทศจีนหรื อสหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลา 6
เดือน โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบางส่ วน ซึ งในช่วงเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาทีสนใจและฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
2. หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทีจัดสอนโดยมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเปิ ดวิทยาเขตในประเทศสิ งคโปร์
หรื อผ่านความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ดังกล่าวไว้ขา้ งต้น มหาวิทยาลัยต่างประเทศที มีชือเสี ยงในส่ วนของศาสตร์ แขนงการจัดการการ
ท่องเทียวและการโรงแรมได้เข้ามาเปิ ดหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นจํานวน
มากซึ งบางแห่ งได้เลือกเปิ ดวิทยาเขตย่อยในประเทศสิ งคโปร์ อาทิ University of Nevada Las Vegas หรื อ
จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เช่ น คณะการจัดการการท่องเที ยวและการ
บริ การของ Management Development of Institute of Singapore ซึ งหลักสู ตรทีเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี -ปริ ญญาเอก ด้านการจัดการบริ การและการท่องเทียวเป็ นหลัก
การจัดการเรี ยนการสอนและโครงสร้างหลักสู ตรดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับวิทยาเขตหลักใน
ประเทศนันๆ อาทิ ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของ University of Nevada Las Vegas เน้นการสอนเป็ นแบบ
Credits และจํานวนรายวิชาและหน่วยกิตจะมีจาํ นวนสู ง (128 หน่วยกิต) เช่นเดียวกับหลักสู ตรปริ ญญาตรี ที
สอนในมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในขณะที หลัก สู ต รที จัด สอนร่ ว มใน Management
Development of Institute of Singapore และมหาวิทยาลัย Wales จัดการเรี ยนการสอนระบบโมดูล ดังนัน
ผูเ้ รี ยนมี ความจํา เป็ นต้องเลื อกระบบการศึ กษาของประเทศที ตนต้องการก่ อนตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อใน
มหาวิทยาลัยของต่างประเทศ
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โครงสร้างหลักสู ตรประกอบด้วยหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจ หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาชีพซึ งจะ
เน้นให้ความรู ้เกียวกับการจัดการธุ รกิจทีเกียวข้องกับการท่องเทียวและการบริ การ รายวิชาเลือกเสรี และ
หลักสู ตรระบุให้นกั ศึกษาต้องฝึ กปฏิบตั ิงานประมาณ 1000 ชัวโมง (University of Nevada Las Vegas, 2010)
หลัก สู ตรที จัดสอนโดยมหาวิท ยาลัย ต่า งประเทศมี จุดเด่ น หลายประการ อาทิ คุ ณ วุฒิไ ด้รับ การ
ยอมรับอย่างแพร่ หลายทังในและต่างประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําของโลก
นอกจากนี นักศึกษามีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากอาจารย์ทีมีชือเสี ยง รวมทังได้มีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์ เข้าใจบริ บท
และศึกษาจากกรณี ศึกษาจากหลากหลายวัฒนธรรม รู ปแบบการสอนก็มีความหลากหลายและยืดหยุน่ ซึ ง
รวมถึงการสอนระบบปกติ ระบบทางไกล ระบบนอกเวลาเรี ยน (เสาร์-อาทิตย์) เรี ยนตอนเย็น เพือเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รี ยนสามารถเลื อกเรี ยนในรู ปแบบทีเหมาะสมทีสุ ด (Management Development of Institute of
Singapore, 2010)
1.2 ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มย่อย
ลักษณะของหลักสู ตรการท่องเทียวและการโรงแรมในแต่ละระดับขันการศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่ า งเห็ น ได้ชั ด ทังด้ า นปรั ช ญาและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต ร และสามารถตอบสนองผู ้เ รี ย นที มี
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาทีแตกต่างกัน ดังผลจากการสนทนากลุ่มต่อไปนี
“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 ปั จจุ บนั หลักสู ตรการท่องเทียวและการโรงแรมในประเทศสิ งคโปร์ ได้รับความนิ ยม
แพร่ หลายมากยิงขึน ทําให้มีจาํ นวนหลักสู ตรทีเพิมมากขึนทังทีจัดการเรี ยนการสอนโดยสถาบันการศึกษา
ของรั ฐ เอกชนและสถาบันการศึ ก ษาจากต่ างประเทศ ซึ งสอดคล้องกับข้อมูล ที ได้จากข้อมูลทุ ติยภูมิ ดัง
ประเด็นทีได้จากการสนทนากลุ่มต่อไปนี
“… 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”.
ปั จจัยบวกหลายประการที ส่ งเสริ มให้หลักสู ตรการท่องเทียวและการโรงแรมในประเทศสิ งคโปร์
ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายมากยิงขึน อาทิ การตอบรับทีดี มากยิงขึนจากนักศึกษาและผูป้ กครอง ดังปรากฏ
จากผลการสนทนากลุ่มดังต่อไปนี
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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”.
ผลการสนทนามีความสอดคล้องกับข้อมูลทีได้จากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิทีชี ให้เห็นว่านโยบาย
ของรัฐทีสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้านการท่องเทียวและการโรงแรม เป็ นปั จจัยบวกทีสําคัญทีส่ งผลทําให้
หลักสู ตรฯ ได้รับความนิยมมากยิงขึน เพราะในปัจจุบนั รัฐได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการอบรม
หลักสู ตรระยะสันแก่ผทู ้ ีมีความสนใจ โดยรัฐกําหนดหัวข้อของการอบรมและดําเนิ นการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาในการจัดอบรมดังกล่าว เพือเปิ ดโอกาสทางการศึกษาแก่ผทู ้ ีสนใจจะพัฒนาตนเอง แต่ไม่
สามารถเข้าศึกษาในหลักสู ตรระยะยาวได้ ดังแสดงจากบทสนทนาดังต่อไปนี
“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. จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสู ตร
ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการสนทนากลุ่มย่อย ชี ให้เห็ นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสู ตร
การท่องเทียวในมหาวิทยาลัยของประเทศสิ งคโปร์ หลายประการ ซึ งสามารถสรุ ปดังต่อไปนี
จุดแข็ง
นโยบาย World Class University ของภาครัฐเป็ นปั จจัยทีส่ งเสริ มให้การหลักสู ตรการท่องเทียวและ
การโรงแรมในประเทศสิ ง คโปร์ มี ค วามเข้ม แข็ ง มากยิ งขี น เพราะในปั จ จุ บ ัน พบว่ า มหาวิ ท ยาลัย และ
สถาบันการศึกษาทีมีชือเสี ยงระดับโลกได้เข้ามาเปิ ดหลักสู ตรฯ ในประเทศสิ งคโปร์ อาทิ James Cook
University Singapore, University of Nevada Las Vegas เป็ นต้น ซึ งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม
ดังต่อไปนี
“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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สถาบัน การศึ ก ษาให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การทํา งานร่ วมกัน อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งสถานศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เพือปรับเปลียนเนือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
และการเปิ ดหลักสู ตรใหม่เพือสอดรับกับการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม ดังผลสนทนากลุ่มดังต่อไปนี
“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.”
ผลดีทีได้จากการทํางานระหว่างสถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการนันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Amant (2003) ทีพบว่าการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูเ้ รี ยน สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ส่ งผลดีหลายประการโดยเฉพาะคุณภาพการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
หลักสู ตรได้ระบุการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นหัวใจหลักของหลักสู ตร ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกฝึ กปฏิ บตั ิงานได้
ในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ โดยการฝึ กปฏิ บตั ิ งานมี ระยะเวลา 2 เดื อน – 6 เดื อนทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง นอกจากนี สถาบันการศึกษาได้กาํ หนดจํานวนนักศึกษาทีต้องฝึ ก
ปฏิ บตั ิงานในต่างประเทศอย่างน้อย 10-15 เปอร์ เซนต์ของจํานวนนักศึกษาทังหมด เพราะเชื อมันว่าหาก
นัก ศึ ก ษาได้มี โอกาสฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ นต่ า งประเทศจะเพิ มพูนประสบการณ์ ที มี คุ ณค่ า และเพิ มศัก ยภาพของ
บุคลากรในการแข่งขันในเวทีนานาชาติได้ ดังปรากฏจากผลการสนทนากลุ่มดังต่อไปนี
“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 นักศึกษามีโอกาสเข้าร่ วมโครงการแลกเปลียนร่ วมกับสถาบันในต่างประเทศเพือเพิมพูน
ประสบการณ์ของนักศึกษา เช่น Nanyang Technological University ได้ริเริ มโครงการ Global Immersion
Programme เพื อเปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศจี น หรื อ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลา 6 เดื อน โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบางส่ วนและสามารถโอนหน่วยกิ ต
เพือเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยทังสถาบันภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
ต่างประเทศ ดังประเด็นทีได้จากการสนทนากลุ่มต่อไปนี
“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.”
การประยุกต์ใช้ความรู ้ทีเรี ยนในห้องเรี ยนมาใช้ในการทํางานจริ งสอดคล้องกับ Dowell, Crampton
และ Parkin (2001) ทีพบว่าการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ ง เช่น การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ งนัน
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ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ซาบซึ งกับความแตกต่างของวัฒนธรรม เข้าใจการทํางานมากยิงขึ น และทําให้การ
เรี ยนรู ้ให้หวั ข้อทีเกียวข้องน่าสนใจมากยิงขึน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื อในการเรี ยนการสอน เริ มต้นตังแต่ ปี ค.ศ. 1959
หลังจากเป็ นเอกราชจากสหราชอาณาจักร ประเทศสิ งคโปร์ได้กาํ หนดให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการทีใช้
ในการสื อสาร (Dixon, 2005) รวมทังภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษาทามิล ซึ งทําให้นกั ศึกษาชาวสิ งคโปร์ มี
ความสามารถในการสื อสารภาษาอังกฤษดีกว่านักศึกษาจากประเทศอืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเซี ยซึ งสอดคล้อง
กับคําบอกกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวดังนี
“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.”
จุดอ่ อน
ข้อมูลทีได้จากการวิจยั ทุติยภูมิสะท้อนให้เห็ นถึ งจุดอ่อนหลักของหลักสู ตรการท่องเทียวและการ
โรงแรมนัน เกี ยวข้องการบูรณาการความรู ้ ดา้ นการสื อสารระหว่างวัฒนธรรมในหลักสู ตรฯ เพราะเนื อหา
ส่ วนใหญ่ในหลักสู ตรฯ เน้นพัฒนาทักษะ ความรู ้ การบริ หารจัดการภาคธุ รกิ จต่างๆ ในอุ ตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที ยว จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ รายวิ ช าที ระบุ ใ นหลัก สู ต รฯ ที ปรากฏในเว็บ ไซต์ข องแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย พบว่าสถาบันของรัฐและเอกชนทังหมด 11 แห่ ง (สถาบันของรัฐ 4 แห่ ง และสถาบันของ
เอกชน 7 แห่ ง) ทีจัดให้มีการเรี ยนการสอนรายวิชาการสื อสารระหว่างวัฒนธรรม และมีรายวิชาทีเกียวข้อง
กับการสื อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทังหมด 18 รายวิชา
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ หัวข้อที ได้รับการระบุ ใ นคําอธิ บ ายรายวิช าที เกี ยวข้องการสื อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมทังหมด 18 รายวิชา ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ Nvivo โดยทีผูว้ ิจยั
ประยุกต์แนวคิดของ Nelson (1998) ทีระบุว่าการวิเคราะห์เนื อหาของรายวิชาทีเกี ยวข้องกับการสื อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมนันควรครอบคลุ มในประเด็นต่างๆ 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 จากการศึ ก ษาเนื อหาของรายวิช าดัง กล่ า ว พบว่า รายวิช าส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสํ า คัญ กับ การพัฒ นาทัก ษะและความรู ้ เ บื องต้น เกี ยวกับ การสื อสารระหว่ า งวัฒ นธรรม เช่ น
ความสามารถและทักษะในการสื อสาร เช่น ทักษะการพูด เขียน ฟัง การเขียนจดหมายธุ รกิจ เป็ นต้น หัวข้อที
ได้รับการระบุในคําอธิ บายรายวิชาเป็ นอันดับสอง คือความรู ้พืนฐานของการสื อสารระหว่างวัฒนธรรม เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและคุณภาพของการสื อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็ นทีน่าสังเกต ประเด็นที
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เกี ยวข้องการสื อสารระหว่า งวัฒนธรรมในภู มิ ภาคเอเชี ย ได้รับ การระบุ ในคําอธิ บ ายรายวิชาเช่ นกัน ซึ ง
รายวิชาดังกล่าว มีจาํ นวน 1 รายวิชา (Seminar in Management and Organisation: Culture Management in
Asia) ทีจัดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี การจัดการและองค์การ (Management and Organisation) ของ
National University of Singapore แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่มีรายวิชาใดทีเน้นบริ บทวัฒนธรรมอาเซี ยน
ตารางที 4 ประเด็นและหัวข้อทีระบุในคําอธิบายรายวิชา
หัวข้ อ
ทักษะและความสามารถในการสื อสาร
Communicative Competence
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
Intercultural Basics
ทฤษฎีดา้ นวัฒนธรรม
Theory and Model of Culture
การสื อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมีประสิ ทธิ พล
Intercultural Effectiveness
การสื อสารระหว่างวัฒนธรรม (เฉพาะกลุ่ม
วัฒนธรรม) Intercultural Communication with
Specific Culture Groups
การปรับตัวด้านวัฒนธรรม
Cultural Adjustments
ประเด็นต่างๆ ทีเกิดจากความแตกต่างระหว่างเพศ
Gender Issues

จํานวนครังทีระบุใน
คําอธิบายรายวิชา
13
7
4
3
2

2
1

การสื อสารระหว่างวัฒนธรรมทีเน้นบริ บทภูมิภาคอาเซี ยนไม่ได้รับความสําคัญ อาจเป็ นผลสื บเนื อง
จากการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ซึ งสถาบันการศึกษาดังกล่าว อาจให้
ความสํา คัญกับหัวข้อทัวไปที สามารถใช้ไ ด้ใ นสถานการณ์ ท วไป
ั หรื ออาจเป็ นเพราะสถาบัน การศึ ก ษา
ดังกล่าวไม่คุน้ เคยวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซี ยนเพียงพอทีจะสามารถถ่ายทอดในรายวิชาได้ การสื อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม มิได้เน้นทีภูมิภาคอาเซี ยน แต่ให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นว่า
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สถาบันการศึกษายังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของบริ บทภูมิภาคอาเซี ยน และรายวิชาส่ วนใหญ่เน้น
พัฒนาทักษะ ความรู ้การบริ หารจัดการภาคธุ รกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศขนาดเล็ ก ที มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม ภาครั ฐ และภาค
การศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในทุกๆ ด้าน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในสังคมพหุ วฒั นธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ทีต้องการพัฒนาให้
ประชาชนมีความพร้อมสู่ การเป็ นประชากรโลก (Global Citizen)
อย่างไรก็ ตาม จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ หลักสู ตรการบริ การและการท่องเที ยวของประเทศ
สิ งคโปร์ พบว่า หลักสู ตรฯ ได้รับ ความนิ ย มอย่า งแพร่ หลาย เพราะประเทศให้ความสํา คัญกับ ธุ รกิ จการ
บริ การในการสร้ างรายได้แก่ประเทศ ในอนาคต ประเทศสิ งคโปร์ อาจต้องเผชิ ญการไหลเข้าของแรงงาน
ต่างชาติ แต่เนื องด้วยจํานวนตําแหน่ งงานที มี ค่อนข้างสู ง ทําให้ไม่เกิ ดปั ญหาการแย่งงานระหว่างคนใน
ท้อ งถิ นและแรงงานต่ า งชาติ ม ากนัก แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ภาครั ฐและภาคการศึ ก ษาควรเร่ ง ให้ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชน โดยเฉพาะเรื องการให้สิทธิ เสรี ภาพการทํางานทีเท่าเทียมกัน และให้ความรู ้ เกี ยวกับวัฒนธรรม
อืนๆ เพือสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกันและความเข้าใจอันดีต่อกัน
นอกจากนี เพือเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาต่อการเปิ ดเสรี ทางการค้าและและการเปิ ดให้มีการ
เคลื อนย้ายแรงงานมีฝีมือในกลุ่มประเทศสมาชิ ก ภาคการศึ กษาควรให้สําคัญต่อการบูรณาการและสร้ าง
ความร่ วมมือเพือสร้างความเข้าใจอันดี ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ
x เพิมเนื อหาเกียวกับวัฒนธรรมอาเซี ยนในหลักสู ตรฯ
x กระตุน้ ให้เกิดการร่ วมมือในทุกภาคี ทังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เช่น
โครงการฝึ กปฏิบตั ิงานทีมีผลตอบแทนทีน่าดึงดูดใจในภูมิภาคอาเซี ยน
x ใช้เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) สนับสนุนการเรี ยนรู ้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น
การจัดทํา web blog เพือให้นกั ศึกษาใช้เป็ นเวทีในการอภิปรายและเรี ยนรู้วฒั นธรรม
ข้ามชาติ
x สนับสนุนการทัศนาจรศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน เพือกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ น
ประสบการณ์จริ ง
เอกสารอ้างอิง
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