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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการ
เรี ยนรู้แ ละสภาพผลการเรีย นรู้ จริ งของนั กศึ กษาหลัก สูต ร ศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรม จานวน 73 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-Samples ttest) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับความคาดหวังผล
การเรียนรู้และสภาพระดับผลการเรียนรู้จริง ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริง ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน และเมื่อผล
การเรียนรู้จ ริ งไม่เป็นไปตามที่ นักศึกษาคาดหวัง นั กศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไข 4 ด้าน คือ ด้านผู้เ รียน ด้านสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร และด้านอาจารย์ผู้สอน
คาสาคัญ: ความคาดหวังผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้จริง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Abstract
The present study aims at examining and comparing expected learning outcomes and
achieved learning outcomes of students enrolled in Bachelor program of Hospitality according to
Thailand Qualification Framework for Higher Education. The selected samples consisted of a total of
73 students and the research instrument employed was the questionnaire developed by the
researcher. The data analysis was conducted using descriptive statistics, i.e. frequency, percentage,
arithmetic mean, and standard deviation; and inference statistics, i.e. paired samples t-test. Content
analysis was also carried out for the open-ended question. The findings were as follows:i) the
students bore all five-fold expected learning outcomes at high levels, ii) as the expected learning
outcomes and the achieved learning outcomes were compared, no difference was found in any
aspects of the Thailand Qualification Framework for Higher Education, iii) in cases where the
expected learning outcomes and the achieved learning outcomes were not matched, the students
had suggested solutions in 4 aspects, i.e. learner, instructional promotion, curriculum, and instructor.
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บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เห็นควรให้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกากั บ และส่ งเสริ ม การด าเนิน การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ดาเนินการโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thailand Qualifications
Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป็นเครื่องมือในการนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นส่ ว นของมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และ
สื่อสารให้สังคมชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
คุณภาพของบัณฑิ ตทุกระดับคุณวุ ฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และต้อ ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปั ญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการบรรลุผลสาเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้า นจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์
การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆของการเรีย นรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่
ความสาเร็จ เหล่ านี้ เป็ นที่ เ ข้า ใจของคณาจารย์ ผู้เ กี่ ยวข้อ ง และสามารถน าไปใช้ ใ นการเรีย นการสอน (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญสาขาหนึ่ง ซึ่งทารายได้เข้าประเทศเป็น
มูลค่ามหาศาล ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี จะเห็นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2545 - 2554) จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 10.8 ล้านคน ในปี
2545 เป็น 14.6 ล้านคน ในปี 2551 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้า และ
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขยายตัว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เกสต์เฮาส์ ที่พักอาหารและเครื่องดื่ ม การผลิตและค้าขายของที่ระลึก บริการรถเช่าสถานที่จอดรถ เป็นต้น ธุรกิจ
ต่างๆ ดังกล่าวยังคงได้รับความนิยม และมีการแข่งขันสูง ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและยังเป็นกลไกที่สาคัญ ในการ
กระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, มปป.) หากพิจารณาระยะเวลาพานักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่
ที่ 9.12 วัน และรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 592,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ร้อยละ 16 ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 4,078.67 บาท/คน/วัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป.)
และในปัจจุบันประเทศได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การแข่งขันระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านงานบริการที่ดี
และสามารถปฏิ บัติงานอย่างมีคุ ณภาพ จึงเป็นเหตุให้สถาบันอุ ด มศึกษาที่เปิดสอนในด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านวิจัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีองค์ ความรู้เป็นมาตรฐาน สามารถนาไปบูรณาการในหน้าที่การงาน และ
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สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อันจะนาไปสู่การยอมรับในคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการทางการ
โรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชนและแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมั ครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมต่างก็มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่ได้จะได้จาก
การศึกษา ดังเช่นที่ สุภารัตน์ เมืองโสภา (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เข้าศึกษาต่างก็มีความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้น แต่
ความคาดหวังอาจจะแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าเขามองเห็นความสามารถของตัวเองและมีความคาดหวัง
อย่างไร นักศึกษาบางคนคาดหวังจะมีการศึกษาที่ดี คาดหวังที่จะรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง บางคนต้องการยกระดับ
สถานภาพของตนหรือบางคนเรียน เพราะได้รับการกดดันจากสิง่ ที่อยู่รอบๆตัวเขา ไม่ว่าจะคาดหวังในเรื่องใดสิ่งสาคัญก็
คือ ผลที่เกิดขึน้ จริง เมื่อผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามที่คนผู้นั้นคาดหวังก็จะทาให้ผู้นั้นเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่ได้รับ
จริงตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังผู้นั้นก็จะเกิดความไม่พอใจและการพอใจ หรือการไม่พอใจดังกล่าวก็จะเป็นผลกระทบ
ไปยังสถานศึกษานั้นๆ กระทบต่อการประกอบการกระทบต่อชื่อเสียงของสถานศึกษานั้น
จากความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะทาการวิจัยในหัวข้อ เรื่อง ความคาดหวังผลการ
เรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ไปใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การ
จัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่อศึกษาสภาพผลการเรียนรู้ของจริงนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การโรงแรม ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่อเปรีย บเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรีย นรู้จริงของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงสารวจ เพื่อศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
นาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม จานวน 73 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการ
เรียนรู้จริงของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s
scale) และคาถามปลายเปิด จานวน 1 ข้อ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปสอบถามนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 และแล้วนาแบบสอบถามที่ได้คืนมานาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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4. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ดงั นี้
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอ
ตามประเด็น
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน โดยกาหนดค่าน้าหนัก
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s scale) ซึ่งกาหนดค่าคะแนนดังนี้
ระดับความคาดหวังและระดับผลการเรียนรู้จริงมากที่สุด ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 5
ระดับความคาดหวังและระดับผลการเรียนรู้จริงมาก ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 4
ระดับความคาดหวังและระดับผลการเรียนรู้จริงปานกลาง ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 3
ระดับความคาดหวังและระดับผลการเรียนรู้จริงน้อย ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 2
ระดับความคาดหวังและระดับผลการเรียนรู้จริงน้อยที่สุด ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 1
และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่ามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่ามาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่าปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่าน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่าน้อยที่สุด
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ และชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
2. ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนั กศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การโรงแรม ใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ระดับสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริง
โดยพิจารณาจากระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (PairedSamples t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 73 คน เป็นชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ19.2 เป็นหญิง 59 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 กลุ่มตัวอย่างมี
อายุในช่วง 17-19 ปี มากที่สุด จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ 20-23 ปี จานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.5 และส่วนใหญ่ กาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 และกาลังศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 2 จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4
นักศึกษามีระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความ
คาดหวังผลการเรียนรู้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นลาดับแรก รองลงมาเป็นด้าน
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คุณธรรม จริยธรรม ด้ านทักษะทางปัญ ญา ด้า นทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านความรู้ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความคาดหวังในเรื่องมีวินัยในการ
ทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม เป็นลาดับแรก ด้านความรู้ นักศึกษามีความ
คาดหวังในเรื่อง มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เป็นลาดับแรก ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษามีความคาดหวังในเรื่อง มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เป็นลาดับแรก
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษามีความคาดหวังในเรื่องมีความสามารถ
ในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม เป็นลาดับแรก
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาความคาดหวังใน
เรื่อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุป
ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลาดับแรก
นักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้จริง
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลาดับแรก รองลงมาเป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มี
ทัศ นคติ ที่ดี ต่อ อาชี พ และแสดงออกซึ่งคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิบั ติ งานและ การปฏิ บั ติต นต่อ ผู้อื่ น อย่ า ง
สม่าเสมอ เป็นลาดับแรก
ด้านความรู้ นักศึกษามี สภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เป็นลาดับแรก
ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิง
กว้างและเชิงลึก เป็นลาดับแรก
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษามี สภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มี
ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม เป็นลาดับแรก
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีสภาพผลการ
เรียนรู้จริงในเรื่อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลาดับแรก
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความ
คาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน และเมื่อผล
การเรียนรู้จริงไม่เป็นไปตามที่นักศึกษาคาดหวัง นักศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไข 4 ด้าน คือ 1) ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียน
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ต้องพัฒนาตัวเอง ความรับผิดชอบมากขึ้น มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้อื่นเพิ่มเติม 2) ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ สายวิชาชีพให้เพียงพอ 3) ด้านหลักสูตร ควร
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอยู่เสมอ 4) ด้านอาจารย์ผู้สอน ควรมีการจัดสอนเพิ่ม เติมในบาง
รายวิชา
อภิปรายผล
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังการเรียนรู้กับ สภาพผลการ
เรียนรู้จริงด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ด้วย t-test พบว่า ความแตกต่างที่มีอยู่นั้นไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่
อย่างใด ทว่าในการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยละเอี ยด เห็นว่าความแตกต่างที่มีอยู่นั้นอาจบ่งชี้ถึงนัยความหมายบาง
ประการ เช่น จากผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริง โดย
ภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งคู่ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย นักศึกษามีความคาดหวังผลการเรียนรู้ในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มาเป็นลาดับแรก แต่ค่าเฉลี่ยสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาที่
เป็น ลาดับ แรก คื อ ด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรม เป็น ผลมาจากสาขาวิ ชาการโรงแรม มหาวิ ทยาลัย กรุ งเทพธนบุ รี มี
วัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นามี คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีใจรักในงาน
บริการ และสานึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
สาขาวิชามีระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง จึงส่งผลให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ประจาสาขาวิชา
คณาจารย์จึงมีโอกาสในการสอนและส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาอยู่เสมอ ดังกล่าวนั้นสอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2556) กล่ า วว่ า
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม พึ่งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจาวันมากขึ้น การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติทาให้ค่านิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามถูก
ทาลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการแสวงหารายได้เพื่อตอบสนองการ
บริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความ มีน้าใจ เกิดการแก่งแย่งเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มี
ความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม เป็นแนวโน้มที่มี
นัยสาคัญที่อุดมศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และให้
ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตประพฤติ มิชอบให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไป
กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในเรื่อง มีวินัยในการทางาน
และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม เป็นลาดับแรก แต่นักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้จริงใน
เรื่อง ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่าง
สม่าเสมอ เป็นลาดับแรก เป็นผลมาจากสาขาวิชาการโรงแรม ได้เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2556
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีต้นๆ
ของหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพบริการ มีจิตบริการและรักในงาน
บริการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมก่อนที่นักศึกษาจะ
เข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบริการและการโรงแรมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554)
ที่กล่าวว่า จุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับปริญญาตรี คือ ความสามารถในการทางาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทุกคนควรมีโดยต้องพัฒนาตัวเอง ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่
เหมาะแก่งาน นอกจากนั้นในการทางานและการใช้ชีวิตในสังคม บัณฑิตต้องรู้จักคิด วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ ตามทัน
และไม่หลงไปกับสิ่งแวดล้อมด้านเดียว บัณฑิตรุ่นใหม่ นอกจากคิดวิเคราะห์แล้ว ต้องรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วย
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และในท้ายที่สุดบัณฑิตต้องรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและรับผิดชอบต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคมด้วยพร้อมกันไป
ซึ่งในหัวข้อหลังนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาต่างเน้นมากเป็นพิเศษ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในด้านความรู้ นักศึกษามีความคาดหวังและสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความรู้ใน
สาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์
โลก เป็นลาดับแรกเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมานพร รูปใหญ่ (2555) ในประเด็นคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ว่าบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในเรื่องการเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนามาใช้ในการทางาน มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง มี
ความพยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ส่วนผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นในเรื่องบัณฑิตจะต้อง
สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน ทางานได้เสร็จตามกาหนดเวลา สามารถทางานได้ตามที่
หน่วยงานต้องการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษามีความคาดหวังในเรื่อง มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม และการปฏิ บั ติ งานจริ งตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เป็นลาดับแรก แต่นักศึกษามีสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความสามารถประมวล
และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก เป็นลาดับแรก เป็นผลมาจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
17-19 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ดีกว่าการนาความรู้ไปประยุกต์ เพราะยังไม่ได้มีโอกาสใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการทางานในสายอาชีพอย่างจริงจัง และอาจจะต้องพบกับปัญหาต่างๆในการ
ทางานที่จะต้องดาเนินแก้ไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์นั้น
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษามีความคาดหวัง
และสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม เป็น
ลาดับแรกเหมือนกัน สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) กล่าวว่า อุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิต
ที่พร้อมปรับตัว มีทักษะในการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
และภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ
ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และระบอบการปกครอง โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเตรียมการสาหรับการทางานข้ามชาติ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษามีความคาดหวังและสภาพผลการเรียนรู้จริงในเรื่อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลาดับแรกเหมือนกัน สอดคล้อง
กับทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) กล่าวว่า อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มโอกาสในการดารงชีพและทางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5
ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน ขัดแย้งกับงานวิจัยของประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555) ศึกษาเรื่องความคาดหวังผล
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของระดับความคาดหวังผลการ
เรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริงของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ทั้ง 6
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ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษา มี ค วามแตกต่า งจากการศึ กษาในศึ ก ษาในระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาจึงท าให้
นักศึกษาต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านของการศึกษาเล่าเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ อาจารย์ ระบบรุ่นพี่
และเพื่อน ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน ต้องการสังคม จึงทาให้ กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลและมี
บทบาทต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก และกลุ่มเพื่อนยังมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา กล่าวคือ หาก
นักศึกษาเลือกคบเพื่อนดีก็จะส่งผลดี ดังสานวนที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล ดังนั้น
นักศึกษาควรที่จะเลือกคบเพื่อน ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง มี
ความกระตือรือ ร้น มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่พนักงาน
บริการพึงมี
2. ผู้สอนที่ดีนอกจากมีความรู้ดีแล้ว ยังต้องมีลักษณะและพฤติกรรมการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการใช้สื่อ
ต่างๆ ในการสอน รวมทั้งมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์การเรียนรู้ มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลั ก สู ต รสาขาวิ ชาการโรงแรม เป็ น หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ที่ มี ก ารบู ร ณาการศาสตร์ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ของโลก และการมีสภาพแวดล้อมด้านการบริการนักศึกษาที่ดี เช่น บริการให้คาปรึกษาแนะแนว การ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ รวมทั้งงานกิจกรรมนักศึกษา ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา จะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การเรียนของนักศึกษา เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน
และความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
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