
 

 

 

                   แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐-๑๐๐๔   

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖2 
            ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 
                             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชพีบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

                         รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………………… 
(นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
……../………./………. 

 
 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………….. 
(นายฐิติปกรณ์   ภคุโล) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
………/………./……….. 

 
 
 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………. 
(นายนิมิตร  ศรยีาภยั) 

ผู้อำนวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 
………./………./……….. 

 



 

 

คำนำ 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐-๑๐๐๔  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
พุทธศักราช  2563  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6หน่วย  ประกอบด้วย . 
นิยามของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว ปัญหาการท่องเที่ยว
และแนวทางการแก้ไข 
 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้
เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 
 

ณัฐริกา  โมอ่อน                                                                                   
                                                                                                         ผู้จัดทำ 

 
 
 
 

 

 

 

 

          



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑.  วิชา วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐-๑๐๐๔  จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 จำนวน  ๒ ชั่วโมง 

๒. คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาเก่ียวกับประเภทของนักท่องเที่ยว ประเภทของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดยศึกษาพฤติกรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพและอ่ืน ๆ ของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติแต่ละกลุ่ม 
ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ 

๓.จุดประสงค์รายวิชา 

        ๑.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมและพฤติกรรมการใช้ 

บริการของลูกค้าแต่ละประเภท 

        ๒. เข้าถึงลักษณะธรรมชาติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลูกค้าแต่ละเชื้อชาติ 

        ๓. สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการโรงแรมและการ 

ท่องเที่ยว 

        ๔. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการต้อนรับลูกค้า และประยุกต์ใช้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดี  

๔.สมรรถนะของรายวิชา 

       ๔.๑บอกความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

       ๔.๒บอกลักษณะนิสัยของนักท่องเที่ยว 

       ๔.๓บอกวิธีการประยุกต์ใช้ในการต้อนรับลูกค้า 

       ๔.๔วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการใช้บริการด้านต่าง ๆ 



 

 

       ๔.๕บอกประเภทของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐-๑๐๐๔  จำนวน  ๒ หน่วยกิต จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
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1. นิยามของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  5 5     4 6 20 1 4 

2. อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติ 

5 4     
3.6 5.4 18 3 6 

3. การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 5 3 2    4 6 20 2 6 

4. ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
ในโรงแรม 

4 3     2.8 4.2 14 5 6 

5. การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 4 4     3.2 4.8 16 4 6 

6. ปัญหาการท่องเที่ยวและแนว
ทางการแก้ไข 

2 2 2    2.4 3.6 12 6 6 

สรุปประมวลผลความรู้           2 

รวม 25 21 4        36 

รวมทั้งหมด 50 20 30 100   

ลำดับความสำคัญ 1 3 2    

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 นิยามของ
พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

6 1.สามารถนิยามพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวได้ 
2.บอกความหมายพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวได้ 
3.จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 
4.มุ่งมั่นในการทำงาน 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2.สามารถบอกกลุ่มนักท่องเที่ยว 

หน่วยที่ 2อุปนิสัยของ
นักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติ 

6 1.บอกอุปนิสัยของชาวญี่ปุ่น 
2.บอกอุปนิสัยของชาวฝรั่งเศส 
3.บอกอุปนิสัยของชาวเยอรมัน 
4.บอกอุปนิสัยของเกาหลีใต้ 
5.มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

1 . แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ เ กี่ ย ว กั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 

หน่วยที่ 3การเป็นผู้
ให้บริการที่ดี 

6 1.อธิบายคุณสมบัติของผู้ทำงาน
บริการทีดี่ได้ 
2.บอกความหมายความเข้าใจ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
3.อธิบายเทคนิคการสร้างความ
ประทับใจได้ 
4.มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

1.สามารถบอกเทคนิคการสร้าง
ความประทับใจ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้
ให้บริการที่ดี 

หน่วยที่4 ประเภท
ของนักท่องเที่ยวที่เข้า
พักในโรงแรม 

6 1.อธิบายประเภทของแขกที่เข้า
พักในโรงแรมได้ 
2.มีความเครพต่อครูอาจารย์ 
3.ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภท
ของแขกหรือนักท่องเที่ยวที่เข้า
พักในโรงแรม 

หน่วยที่ 5การปฏิบัติ
ตนของนักท่องเที่ยว 

6 1.บอกความหมายของ
นักท่องเที่ยวได้ 
2.บอกความสำคัญของมารยาทใน
การท่องเที่ยวได้ 
3.บอกความหมายของมารยาท
ของนักท่องเที่ยวได้ 
4.มีความรับผิดชอบ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของนักท่องเที่ยว 
2.สามารถบอกความสำคัญของ
มารยาทในการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยว 



 

 

หน่วยที่ 6 ปัญหาการ
ท่องเที่ยวและแนว
ทางการแก้ไข 

6 1.จำแนกประเภทของปัญหาการ
ท่องเที่ยวได้ 
2.บอกผลกระทบสาเหตุของ
ปัญหาการท่องเที่ยได้ 
3. อธิบายแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการท่องเที่ยวได้ 
6.สร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมชั้น 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
จำแนกประเภทของปัญหา
ท่องเที่ยว 
2.สามารถบอกวิธีการแก้ไขปัญหา
การท่องเที่ยว 

สอบปลายภาค    

 
 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 10 4 6 20 10 
2 9 3.6 5.4 18 9 
3 10 4 6 20 10 
4 7 2.8 4.2 14 7 
5 8 3.2 4.8 16 8 
6 6 2.4 3.6 12 6 

รวมทั้งรายวิชา 50 20 30 100 50  

   
  

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    20 คะแนน  
     
 รวม 20 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  



 

 

        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    20 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน  
  
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
       
       รวม   40 คะแนน 
  
 
 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
          8.4 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นิยามของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จำนวน 4 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของนักท่องเที่ยวได้  
1.1.2  เพ่ือให้เข้าใจประเภทของนักท่องเที่ยวได้  
1.1.3  เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรรมนักท่องเที่ยวได้ 
1.1.4  เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 บอกความหมายนักท่องเที่ยวได้  
1.2.2  บอกประเภทของนักท่องเที่ยวได้  
1.2.3  บอกพฤติกรรมของนักทักท่องเที่ยวได้ 
1.2.4  อธิบายรูปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

3. เนื้อหา 

3.1.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว  
3.1.2 ประเภทของนักท่องเที่ยว 
3.1.3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
3.1.4 รูปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่1นิยามของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 4 ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
นิยามของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เร ื ่อง ความหมายของ
นักท่องเที่ยว 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที ่1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 



 

 

CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
           

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
......................................................... ....…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................... ....................................

..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….....

...................................................................................................................................................... ........................

..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 1 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

4 ชั่วโมง 
ชื่องาน นิยามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. นักท่องเที่ยวมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  

2. จงอธิบายความหมายของคำว่า”ผู้มาเยือน” 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  

3. จงบอกลักษณะผู้เดินทางที่สันนิบาตชาติไม่นับให้เป็นนักท่องเที่ยว  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

4. องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีกี่ประการอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

5. จงอธิบายความหมายของนักทัศนาจร 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

                                          แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   นิยามของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

ค ำช้ีแจง ให้นกัเรียนท ำเคร่ืองหมำย × ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดำษค ำตอบ  

 
1. เรน นักร้องดังชาวเกาหลีเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เรนจัดเป็น 
นักท่องเที่ยวประเภทใด 
 1. Domestic Tourist 
 2. Inbound Tourist 
 3. Outbound Tourist 
 4. Excursionist 
 5. Domestic Excursionist 
 
2. ข้อใดคือ Outbound Tourist 
 1. ชมพู่ เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อถ่ายละคร 
 2. ร๊อบบี ้ฟาวเลอร์ เดินทางมาเมืองไทยเพ่ือเล่นฟุตบอลให้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 
 3. พัชราภา เดินทางไปพักผ่อนหลังจากถ่ายละครเสร็จที่ประเทศเกาหลี 
 4. หน่อยและเคนไปประเทศฝรั่งเศสเพ่ือซื้อเสื้อผ้ากลับมาจำหน่ายที่ประเทศไทย 
 5. ฟิล์ม เดินทางไปศึกษาต่อด้านการร้องเพลงที่ประเทศอังกฤษ 
 
3. เบิร์ด ธงไชยเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 เบิร์ด ธงไชยจัดเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใด 
 1. Domestic Tourist 
 2. Inbound Tourist 
 3. Outbound Tourist 
 4. Excursionist 
 5. Domestic Excursionist 
 
4. ข้อใดคือ พฤติกรรมที่เด่นชัดของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 1. ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึก ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก รับประทานอาหาร 
 3. ผจญภัย ศึกษาธรรมชาติ ซื้อของที่ระลึก 
 4. ถ่ายรูป ศึกษาประวัติศาสตร์ รับประทานอาหาร 
 5. สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ถ่ายรูป สปา 
 
 
 



 

 

5. ข้อใดต่อไปนี้คือ ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศมากที่สุด 
 1. ผจญภัย 
 2. นิยมพักที่พักท่ีหรูหรา สะดวกสบาย 
 3. ซื้อสินค้าท่ีระลึกและถ่ายรูป 
 4. ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 5. ไปท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
 
6. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะพฤติกรรม นักท่องเที่ยวชาวจีน 
 1. จู้จี้เรื่องอาหาร ตระหนี่ถี่เหนียว 
 2. ไม่มีวินัย ทำตามใจตนเอง 
 3. พูดเสียงดัง เชื่อฟังหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด 
 4. ชอบใช้ศักดินา แสดงตนว่าเหนือกว่าคนอ่ืน 
 5. เป็นนักการทูต แต่งตัวสะอาด 
 
7. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 
 1. ชอบใช้ศักดินาแสดงตนเหนือกว่าคนอ่ืน 
 2. ชอบศึกษาข้อมูลและวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
 3. ชอบรับประทานอาหารท้องถิ่น 
 4. เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นกันเอง 
 5. ขาดวินัย ทำอะไรตามใจตนเอง 
 
8. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ค, สวีเดน, นอร์เวย์) 
 1. ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง ร้องรำทำเพลง 
 2. จู้จี้เรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม 
 3. ชอบรับประทานอาหารท้องถิ่น 
 4. เป็นมิตรกับคนไทย ชอบเที่ยวชายฝั่งทะเลแถบอันดามัน 
 5. ชอบความตื่นเต้น ผจญภัย 
 
9. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ 
 1. ชอบความตื่นเต้น ผจญภัย 
 2. ชอบศึกษาหาความรู้ 
 3. มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงหากพึงพอใจ 
 4. ชอบรับประทานอาหารแปลก ๆ 
 5. มีความสุขุม สุภาพ เรียบร้อย 
 
 
 
 



 

 

10. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปพัทยาจัดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรมการท่องเที่ยวแบบใด 
 1. สนุกสนาน บันเทิง 
 2. ศึกษาวัฒนธรรม 
 3. พักผ่อนหย่อนใจ 
 4. เที่ยวชมวิถีชีวิต 
 5. ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 
ละ

เว้น
อบ

าย
มุข

 
คว

าม
มีว

ินัย
 

คว
าม

สา
มัค

ค ี

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 
ปร

ะห
ยดั

 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 8 ชัว่โมง 

       1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1จุดประสงค์ทั่วไป  

                     1.1.1รู้และเข้าใจนิสัยของนักท่องเที่ยวของแต่ล่ะชาติได้  
                1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1.2.1บอกอุปนิสัยของชาวญี่ปุ่น 
                    1.2.2บอกอุปนิสัยของชาววฝรั่งเศส 
                    1.2.3บอกอุปนิสัยของชาววเยอรมัน 
                    1.2.4บอกอุปนิสัยของชาววเกาหลีใต้ 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
            สามารถบอกนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

      3.เนื้อหา 
      3.1อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
      3.2อุปนิสัยของชาวญี่ปุ่น 
      3.3อุปนิสัยของชาววฝรั่งเศส 
      3.4อุปนิสัยของชาววเยอรมัน 

                3.5บอกอุปนิสัยของชาววเกาหลีใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  8 ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
3.ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ที่2 อุปนิสัยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
5.ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 
อุปนิสัยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครเูพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักศึกษาทำใบงานที่ 2.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 2.1และ  
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยท่ี 2 จากครู
และแลกเปลีย่นเหตผุลระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 



 

 

          5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 



 

 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

.............................................................................................................................................................. ................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 2 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

8 ชั่วโมง 
ชื่องาน อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

         1.ลักษณะนิสัยของชาวต่างชาติหมายถึง 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
2.ให้นักเรียนอธิบายพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่น 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
 
 3.ให้นักเรียนอธิบายพฤติกรรมของชาวฝรั่งเศส  
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.ให้นักเรียนอธิบายพฤติกรรมของชาวเยอรมัน
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5.ให้นักเรียนอธิบายพฤติกรรมของชาวเกาหลีใต้
................................................................................................................................................... . 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

                                          แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   อุปนิสัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 

ค ำช้ีแจง ให้นกัเรียนท ำเคร่ืองหมำย × ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดำษค ำตอบ  

 

1.ข้อใดจัดเป็นความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของ "นักท่องเที่ยว" 
        ก.บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ข.นักเดินทางที่เดินทางออกจากถ่ินพำนักถาวรของตนไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ 
ค.ผู้ที่เดินทางออกจากถิ่นพำนักของตนไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวโดยใช้เวลาอยู่ในที่นั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 

48 ชั่วโมง 
 
ง.บุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของตนเป็นระยะเวลาชั่วคราว โดยพำนักอยู่ในสถานที่

ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคืน และต้องไม่ใช่การเดินทางเพ่ือหารายได้จากสถานที่นั้น ๆ 
 
2.ข้อใดจัดเป็นประโยชน์การแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว 
          ก.เห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยว 
          ข.รู้และเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ชัดเจน 
          ค.ส่งผลการกำหนดราคาของสินค้าทางการท่องเที่ยว 
          ง.สามารถเสนอขายรายการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
 
3.ลักษณะเด่นของ "นักทัศนาจร" คือข้อใด 

ก.พักค้างคืน                                                        ข.ไม่พักค้างคืน 
        ค.เดินทางเป็นหมู่คณะ                                            ง.ท่องเที่ยวในที่นั้น ๆ เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 
4.นักท่องเที่ยวรูปแบบใดที่นิยมท่องเที่ยวแบบราคาถูกเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
         ก. นักท่องเที่ยวเยาวชน                                           ข.นักท่องเที่ยวสูงอายุ 
         ค.นักท่องเที่ยวระดับมวลชน                                      ง.นักท่องเที่ยวกลุ่มประโยชน์นิยม 
  
5.ข้อใดเป็นประเภทของนักท่องเที่ยวโดยใช้สถาพภูมิประเทศเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
         ก. นักท่องเที่ยวที่เป็นพวกแบกเป้ นักท่องเที่ยวเดินป่า นักท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
         ข.นักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างประเทศ 

 ค.นักท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศนนิยม นักท่องเที่ยวกลุ่มรักสนุก นักท่องเที่ยวกลุ่มประโยชน์นิยม 
         ง.นักท่องเที่ยวแบบวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวแบบวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวแบบเทศกาล 
 
 



 

 

6.ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในประเภทพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ก.นักท่องเที่ยวเยาวชน                                             ข.นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว 
ค.นักท่องเที่ยวแบบวันหยุดยาว หรือ Long Weekend        ง.นักท่องเที่ยวกลุ่มประโยชน์นิยม 
 
7.แหล่งท่องเที่ยวใดต่อไปนี้ที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวฤดูฝน 
ก.ทะเลอันดามัน                                            ข.สถานีเกษตรพ้ืนที่สูง 
ค.ป่า น้ำตก                                                  ง.โบราณสถาน 

 
8.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่นิยมมากท่ีสุดของนักท่องเที่ยว กลุ่ม MICE 
ก.นิยมช็อปปิ้งจับจ่ายซื้อสินค้าของที่ระลึกยามว่างจากการประชุม 
ข.เดินท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 
ค.นอนหลับพักผ่อนบนห้องพักเม่ือเลิกประชุมในแต่ละวัน 
ง.เรียนทำอาหารที่ทางโรงแรมจัดสอนในเวลาว่าง 

 
9.นักท่องเที่ยวกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ใช้หนังสือแนะนำการเดินทางหรือ Guide Book เป็นคู่มือในการท่องเที่ยว 

 
ก.นักท่องเที่ยวสูงอายุ                                ข.นักท่องเที่ยวที่เป็นพวกแบกเป้ 
ค.นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร                           ง.นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว 
 
10.ข้อใดเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
  ก.คนในจังหวัดชลบุรีเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลที่พัทยา 
  ข.นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินไปท่องเที่ยวเกาะช้าง 
  ค.นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโด 
  ง.นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเดินทางมาท่องเที่ยวเทสกาลสงกรานต์ของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป็นผู้ให้บริการที่ดี จำนวน 6ชั่วโมง        
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1จุดประสงค์ทั่วไป  
                     1.1.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริการที่ดีได้ 
                1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1.2.1บอกการบริการที่ดีและลักษณะการบริการ 
                    1.2.2บอกการบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
            สามารถบอกการบริการและลักษณะการบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 

      3.เนื้อหา 
      3.1การบริการที่ดีและลักษณะการบริการ 
      3.2การบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
       

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเป็นผู้ให้บริการที่ดี จำนวน 6ชั่วโมง        
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
3.ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ที3่การเป็นผู้
ให้บริการที่ดี 
5.ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 
การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครเูพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.นักศึกษาทำใบงานที่ 3.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 3.1และ  
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่3 การ
เป็นผู้ให้บริการที่ดี 

          
 
 



 

 

 5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 



 

 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

.............................................................................................................................................................. ................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 3 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

6 ชั่วโมง 
ชื่องาน การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

         1.การสื่อสารเพ่ืองานบริการ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
2.ขณะพูดโทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติมีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
 
 3.การบริการอย่างมีคุณภาพ มีบทบาทสำคัญใน ด้านใดบ้าง
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.การต้อนรับจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ หมายความว่าอย่างไร
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ................. 
.................................................................................................................................................... 
 
5.การปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการที่ดี คือ
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 3   การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ 

 
1. ผู้รับบริการ คาดหวังสิ่งใดมากท่ีสุดในการเข้ารับบริการ 

 1. ความประหยัด 
 2. ความรวดเร็ว 
 3. ความเอาใจใส่ 
 4. ความตรงต่อเวลา 
 5. ความพึงพอใจ 

2. ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องการให้ผู้ให้บริการคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ 
1. ความต้องการของผู้ให้บริการ 
2. ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ 
3. ความตั้งใจของผู้ให้บริการ 
4. ทัศนคติของผู้ให้บริการ 
5. บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 

3. ความประทับใจอันยาวนานของแขกผู้มาเยือนเกิดจากอะไร 
1. ภูมิประเทศ 
2. ของที่ระลึก 
3. อาหารและที่พัก 
4. การท่องราตรี 
5. ความสุภาพอ่อนน้อมและความช่วยเหลือ 

4. การบริการอย่างมีคุณภาพ มีบทบาทสำคัญใน ด้านใด 
1. ผู้บริโภคไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง 
2. ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของงานบริการก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
3. การตีความข้อมูลที่ได้รับเกิดความผิดพลาด 
4. ผู้บริการไม่มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ 

        5. เพื่อเรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า 
5. การปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการที่ดี คือ 

1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
2. การบริการจากใจ การมีจิตใจของการบริการ 
3. การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าทีใ่นการบริการ 
4. การปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ด้านการบริการ 
5. การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



 

 

 6. การส่งสัญญาณที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยแท้แต่โบราณ คือ 
 1. การกล่าวต้อนรับทักทาย 
 2. การไหว้ 
 3. การสบสายตา 
 4. การยิ้ม 
 5. การฟังอย่างตั้งใจ 

7. การสื่อสารเพ่ืองานบริการ ต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ 
 1. พิจารณาถึงช่องทางท่ีจะส่งสาร 
 2. หน้าตาต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
 3. มีการติดตามผล 
 4. ควบคุมอารมณ์ 
 5. พูดให้ชัดเจน 

8. ขณะพูดโทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด 
 1. อย่าพูดเร็ว หรือช้าจนเกินไป 
 2. น้ำเสียงต้องไม่ห้วนจนเกินไป 
 3. ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 4. มีปากกาหรือดินสอพร้อมที่จะจดบันทึกได้ทันที 
 5. รับสายทันทีเมื่อมีเสียงเรียกพร้อมกับกล่าวคำว่า “ สวัสดี” 

9. การคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ๆ เกิดจากปัจจัยข้อใด 
 1. การสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจ 
 2. การฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า 
 3. การเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญ 
 4. การพัฒนาระบบบริการลูกค้า การรับข้อร้องเรียน 
 5. การสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการบริการ 

10. การต้อนรับจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ หมายความว่าอย่างไร 
1. การต้อนรับจะต้องอาศัยความคิดที่ถูกต้อง 
2. การต้อนรับจะใช้ความรู้และการพูดชักจูงผู้มาใช้บริการ 
3. การต้อนรับพนักงานต้อนรับจะต้องทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
4. การต้อนรับจะต้องมีบรรยากาศสวยงามเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการสบายใจ 
5. การต้อนรับจะต้องพูดชักจูงผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 



 

 

 ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม จำนวน 6 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
          1.1จุดประสงค์ทั่วไป  
                   1.1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยวได้ 
                   1.1.2 รู้และเข้าใจการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 
          1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1.2.1บอกการบริการที่ดีและลักษณะการบริการ 
                    1.2.2บอกการบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
            สามารถบอกประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม 
 3.เนื้อหา 
      3.1 นักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศ 
      3.2 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
      3.3 นักท่องเที่ยวไทยไปนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
3.ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ที ่4ประเภทของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักใน
โรงแรม  
5.ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 
ประเภทของนักท่องเที่ยวที่
เข้าพักในโรงแรม 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครเูพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักศึกษาทำใบงานที่ 4.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 4.1และ  
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่4 
ประเภทของนักท่องเที่ยวที่
เข้าพักในโรงแรม 



 

 

 5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 



 

 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

.............................................................................................................................................................. ................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 4 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

6 ชั่วโมง 
ชื่องาน ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม 

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

         1.ประเภทของนักท่องเที่ยวสามารถจำแนกได้หลายลักษณะได้แก่อะไรบ้าง 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
2.ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้ 7 ประการ ได้แก่อะไรบ้าง
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ................. 
 
 3.ธุรกิจโรงแรมที่พัก หมายถึง 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.จงอธิบายความหมายธุรกิจโรงแรมเรสสิเดนท์ 
.................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5.จงอธิบายความหมายโรงแรมประเภทแบ่งเวลา และประเภทคอนโดมิเนียม  
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4   ประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ 
 
 
1. เรน นักร้องดังชาวเกาหลีเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เรนจัดเป็น 
นักท่องเที่ยวประเภทใด 
 1. Domestic Tourist 
 2. Inbound Tourist 
 3. Outbound Tourist 
 4. Excursionist 
 5. Domestic Excursionist 
 
2. ข้อใดคือ Outbound Tourist 
 1. ชมพู่ เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อถ่ายละคร 
 2. ร๊อบบี ้ฟาวเลอร์ เดินทางมาเมืองไทยเพ่ือเล่นฟุตบอลให้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 
 3. พัชราภา เดินทางไปพักผ่อนหลังจากถ่ายละครเสร็จที่ประเทศเกาหลี 
 4. หน่อยและเคนไปประเทศฝรั่งเศสเพ่ือซื้อเสื้อผ้ากลับมาจำหน่ายที่ประเทศไทย 
 5. ฟิล์ม เดินทางไปศึกษาต่อด้านการร้องเพลงที่ประเทศอังกฤษ 
 
3. เบิร์ด ธงไชยเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 เบิร์ด ธงไชยจัดเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใด 
 1. Domestic Tourist 
 2. Inbound Tourist 
 3. Outbound Tourist 
 4. Excursionist 
 5. Domestic Excursionist 
 
4. ข้อใดคือ พฤติกรรมที่เด่นชัดของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 1. ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก รับประทานอาหาร 
 3. ผจญภัย ศึกษาธรรมชาติ ซื้อของที่ระลึก 
 4. ถ่ายรูป ศึกษาประวัติศาสตร์ รับประทานอาหาร 
 5. สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ถ่ายรูป สปา 
 
 
 
 



 

 

5. ข้อใดต่อไปนี้คือ ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศมากที่สุด 
 1. ผจญภัย 
 2. นิยมพักที่พักท่ีหรูหรา สะดวกสบาย 
 3. ซื้อสินค้าท่ีระลึกและถ่ายรูป 
 4. ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 5. ไปท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
 
6. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะพฤติกรรม นักท่องเที่ยวชาวจีน 
 1. จู้จี้เรื่องอาหาร ตระหนี่ถี่เหนียว 
 2. ไม่มีวินัย ทำตามใจตนเอง 
 3. พูดเสียงดัง เชื่อฟังหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด 
 4. ชอบใช้ศักดินา แสดงตนว่าเหนือกว่าคนอ่ืน 
 5. เป็นนักการทูต แต่งตัวสะอาด 
 
7. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 
 1. ชอบใช้ศักดินาแสดงตนเหนือกว่าคนอ่ืน 
 2. ชอบศึกษาข้อมูลและวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
 3. ชอบรับประทานอาหารท้องถิ่น 
 4. เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นกันเอง 
 5. ขาดวินัย ทำอะไรตามใจตนเอง 
 
8. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ค, สวีเดน, นอร์เวย์) 
 1. ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง ร้องรำทำเพลง 
 2. จู้จี้เรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม 
 3. ชอบรับประทานอาหารท้องถิ่น 
 4. เป็นมิตรกับคนไทย ชอบเที่ยวชายฝั่งทะเลแถบอันดามัน 
 5. ชอบความตื่นเต้น ผจญภัย 
 
9. ข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ 
 1. ชอบความตื่นเต้น ผจญภัย 
 2. ชอบศึกษาหาความรู้ 
 3. มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงหากพึงพอใจ 
 4. ชอบรับประทานอาหารแปลก ๆ 
 5. มีความสุขุม สุภาพ เรียบร้อย 
 
 
 
 



 

 

10. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปพัทยาจัดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรมการท่องเที่ยวแบบใด 
 1. สนุกสนาน บันเทิง 
 2. ศึกษาวัฒนธรรม 
 3. พักผ่อนหย่อนใจ 
 4. เที่ยวชมวิถีชีวิต 
 5. ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว จำนวน 6 ชัว่โมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
          1.1จุดประสงค์ทั่วไป  
                   1.1.1 รู้และเข้าใจในการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวได้ 
          1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1.2.1บอกการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 
2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
            สามารถบอกการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 
 3.เนื้อหา 
          3.1 บอกการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวว่าแต่ล่ะในเหตุการณ์ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่5 การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
3.ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ที ่5 การปฏิบัติตน
ของนักท่องเที่ยว  
5.ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 
การปฏิบัติตนของ
นักท่องเที่ยว 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครเูพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักศึกษาทำใบงานที่ 5.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 5.1และ  
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่5 การ
ปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 

 



 

 

 5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 



 

 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

.............................................................................................................................................................. ................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 5 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

6 ชั่วโมง 
ชื่องาน การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 

 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

         1.นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ ปฏิบัติตนอย่างไร 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
2.วัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ................. 
 
 3.จงอธิบายความหมายแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตนอย่างไร 
.................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5.นักท่องเที่ยวที่ดีจะต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางอย่างไร 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5  การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ 
 
 

1.แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ เรื่องใด 
 
ก.รูปแบบการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง 
 
ข.มุมมองในการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวมากข้ึน 
 
ค.การใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจในการจ่ายเงินได้ง่ายขึ้น 
 
ง.ต้องการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งทำให้เข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
2.ข้อใดเป็นผลมาจากความต้องการบริการที่มีรูปแบบเฉพาะตน ซึ่งทำให้เกิดการตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีเรียกว่า 
Niche Market 
 
ก.นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกชื่นชอบการท่องเที่ยวเดินป่า 
 
ข.คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาตามความเชื่อ 
 
ค.นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีฐานะร่ำรวยมักจะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 
ง.ทัวร์กอล์ฟที่เกิดจากความต้องการเดินทางมาเล่นกอล์ฟที่ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี 
 
3.พฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนของกลุ่มนักท่องเที่ยวในยุคการ
สื่อสารไร้พรมแดนคือลักษณะใด 
 
ก.เลือกเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น                 
ข.จองเเละซื้อบริการทางการท่องเที่ยวทางออนไลน์ 
ค.เดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้นแต่ระยะเวลาท่องเที่ยวสั้นลง 
ง.ตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยวแบบมวลชนมากขึ้น 
4.ปัจจัยภายในบุคคลในข้อใดที่ได้รับอิทธิพลจากกลยุทธ์การโฆษณาของธุรกิจการท่องเที่ยว 
 
ก.การรับรู้ การเรียนรู้                                   ข.ทัศนคติและความเชื่อ 
 
ค.บุคลิกภาพและรูปแบบการดำรงชีวิต               ง.วงจรชีวิตครอบครัวและวัฒนธรรมครัวเรือน 



 

 

 
5.ข้อใดจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
ก.สังคมและวัฒนธรรม                                     ข.เวลา สภาวะและสุขภาพ 
 
ค.รายได้และสภาวะเศรษฐกิจ                            ง.บุคลิกภาพและชนชั้นทางสังคม 
 
6.ข้อใดจัดเป็นการศึกษาหาข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยว 
 
ก.ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
 
ข.จองบริการทางการท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต 
 
ค.หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
 
ง.ติดตามความน่าเชื่อถือของบริษัทนำเที่ยวที่ใช้บริการ 
 
7.ขั้นตอนใดที่สำคัญท่ีสุดของกระบวนการก่อนตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว 
 
ก.การศึกษาหาข้อมูล                                  ข.การประเมินทางเลือก 
 
ค.พฤติกรรมหลังการซื้อ                               ง.ตระหนักถึงความต้องการ 
 
8.สิ่งที่เป็นปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) นักท่องเที่ยวใหเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ข้อใด 
ก.เปิดโลกทัศน์                                               ข.เพ่ือเกียรติภูม ิ                                              
ค.เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว                                 ง.ความต้องการพักผ่อนและหลีกหนีความจำเจ 
 
9.กิจกรรมการท่องเที่ยวใดที่เหมาะสมมากท่ีสุดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูน 
ก.กิจกรรมจิบไวน์และชมการสาธิตการรินไวน์          
ข.กิจกรรมเรียนทำอาหารในขณะพักอยูในโรงแรมที่พัก 
ค. การท่องเที่ยวโดยเน้นทะเลและความสวยงามของวิวทิวทัศน์ 
ง.การจัดกิจกรรมรับประทานอาหารค่ำบนเรือล่องไปตามแม่น้ำยามค่ำคืน 
 
10.ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ 
ก.ให้บริการตามที่ร้องขอในทุกรูปแบบ                         
ข.จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติมให้ได้มากท่ีสุด 
ค.กำหนดราคาบริการทางการท่องเที่ยวที่มีส่วนลดพิเศษ 
ง.ให้ความสำคัญและออกแบบริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการให้มากที่สุด 



 

 

                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6ปัญหาการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไข  จำนวน 8ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
          1.1จุดประสงค์ทั่วไป  
                   1.1.1 รู้และเข้าใจปัญหาการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆได้ 
          1.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1.2.1บอกการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 
2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
            สามารถบอกบอกวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 3.เนื้อหา 
          3.1 การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง 
          3.2 การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในที่พัก 
          3.3 การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในร้านอาหาร 
          3.4 การแก้ไขปัญหาในขณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ 
          3.5 การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการซื้อของที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่ที่  6ปัญหาการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไข  จำนวน 8ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
3.ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ที ่6 ปัญหาการ
ท่องเที่ยวและแนวทางการ
แก้ไข   
5.ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 
ปัญหาการท่องเที่ยวและแนว
ทางการแก้ไข   
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครเูพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักศึกษาทำใบงานที่ 6.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 6.1และ  
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่6 
ปัญหาการท่องเที่ยวและแนว
ทางการแก้ไข   



 

 

 
 5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       1    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………



 

 

………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........
..............................................…………………………………..………………………………………...............………………………
………………..……………………………………….........…………………………………..………………………………………...............
……......…….................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

.............................................................................................................................................................. ................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
ใบงานที่ 6 

ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
รหัสวิชา 20700-1004 

8 ชั่วโมง 
ชื่องาน ปัญหาการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไข   

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว 
คำสั่ง 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

         1.จงอธิบายการวางแผนอุบัติเหตุระหว่างนำเที่ยว 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
2.จงอธิบายการวางแผนค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยว 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... ................. 
 
 3.จงอธิบายการวางแผนโรงแรมหรือห้องพักในการท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.จงอธิบายการวางแผนอาชญกรรมระหว่างนำเที่ยว 
.................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5.จงอธิบายการวางแผนโรคภัยไข้เจ็บระหว่างนำเที่ยว 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

                                             แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 ปัญหาการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไข   

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ 
 
 
1.ข้อใด มิใช่ ประเภทของการท่องเที่ยว 

1. การท่องเที่ยวธรรมชาติ                                 2. การท่องเที่ยววัฒนธรรม 

3. การท่องเที่ยวแบบบันเทิงและกีฬา                   4. การท่องเที่ยวเพ่ือประชุมสัมมนา 

5. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

2. Cultural Tourism หมายถึงข้อใด 

1. การท่องเที่ยวธรรมชาติ                                   2. การท่องเที่ยววัฒนธรรม 

3. การท่องเที่ยวแบบบันเทิงและกีฬา                     4. การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา 

5. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

3. จุดเด่นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจคอือะไร 

1. ทำใหธุ้รกิจขนส่งพฒันาขึ้น                           2. ทำให้รายไดป้ระชาชาติสูงขึ้น 

3. ทำใหก้ารกระจายรายได้ดีขึน้                        4. ทำให้ต่างชาติเขา้ใจในประเทศไทยดีขึ้น 

5. ทำใหเ้กิดธุรกิจSME มากข้ึน 

4. ข้อใดคือความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น 

2. การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการแต่งกายรูปแบบใหม่          3. การท่องเที่ยวช่วยให้มนุษย์มีทัศนคติที่กว้างไกล 

4. การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการจ้างงาน                         5. การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรา 

5.องค์ประกอบที่สำคัญทีสุ่ดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือข้อใด 

1. ที่พัก                                      2. นักท่องเที่ยว 



 

 

3. สินค้าท่ีระลึก                            4. การขนส่ง 

6. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1. นักท่องเที่ยว                              2. ภัตตาคาร 

3. ท่าอากาศยาน                            4. การส่งออกฃและนำเขา้สินคา้ 

5. โรงแรมที่พัก 

7. Wildlife Sanctuary หมายถึงสถานที่ใด 

1. อุทยานแห่งชาติ                           2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3. เขตหา้มล่าสัตว์ป่า                         4. สวนพฤกษศาสตร์ 

5. สวนรุกชาต ิ

8.จังหวัดใดในภาคใต้ของประเทศไทย ไม่มี อาณาเขตติดต่อกับทะเล 

1. ปัตตานี                                      2. พัทลุง 

3. นครศรีธรรมราช                            4. นราธิวาส 

5. ยะลา 

9. “โกสัมภี”เปน็ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทใด 

1. อุทยานแห่งชาติ                           2. สวนพฤกษศาสตร์ 

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                    4. สวนรุกชาติ 

5. วนอุทยาน 

10.“จังหวัดบึงกาฬ”เป็นจังหวัดใหม่ที่แยกออกมาจากจังหวัดใด 

1. หนองบัวลำภู                            2. อุดรธานี 

3. ขอนแก่น                                4. หนองคาย 

5. มหาสารคาม 



 

 

                                          วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......................กลุม่...... ............ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 


