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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 2) เพ่ือประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน
และผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติการของนักศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแม่บ้านโรงแรม ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จ านวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 
โดยศึกษาและสร้างเครื่องมือการวิจัยสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ผลผลิต นวัตกรรม 
การประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงหาความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ F-test  สถิติ Paired Sample t-test และเครื่องมือ
การวิเคราะห์ความส าคัญและผลการด าเนินงาน (Importance-performance analysis: IPA) 

ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการมีการความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด และพบว่าผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี เมื่อค านวณหาค่าความต่างหรือ
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง  7 ด้าน 
พบว่าความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมสูงกว่าผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในทุกด้าน เว้นแต่ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
และผลการปฏิบัติงานเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลผลิต ด้านทักษะ 
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ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านความรู้ และด้านนวัตกรรม เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ความส าคัญและผลการ
ด าเนินงาน (Importance-performance analysis: IPA) พบว่า มีด้านที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
นักศึกษาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลผลิต และด้านการประยุกต์ใช้ ส่วนด้านที่ควรมี
แนวทางส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้น คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความรับผิดชอบ เน้น
กิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อเกิดการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การท างานร่วมกันซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการท างานเป็นทีม เพ่ือท าให้ประสบผลส าเร็จ 
และอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือความรู้ใหม่ จากการร่วมแรงร่วมใจกัน      2) ด้าน
ผลผลิต ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เรียนในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ
กระบวนการเรียนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี 
และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : 
PBL)  3) ด้านการประยุกต์ใช้ ส่งเสริมความสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 
การเรียนรู้ 3R x 7C  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่    โลกการท างาน โดยจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL)   และแนวทางการส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามี
สมรรถนะสูงขึ้น มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากลงมือปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ
เพ่ือให้เกิดความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 2) ด้าน
ทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน 
ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอ่ืนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา ค านึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนด เป็นต้น สู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม 4) ด้านนวัตกรรม จัดการศึกษาแบบ STEM 
Education  กล่าวคือ การน าความรู้จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  มาเชื่อมโยงกัน มา
บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างานส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
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The purpose of this study were 1) to study the competency of hotel students of 

Phuket Vocational College according to the hotel expectation 2) to evaluate the 

competency of hotel students of Phuket Vocational College students to meet the 

expectations of the hotel 3) to propose guideline for improving the competency of 

hotel students of Phuket Vocational College according to professional qualification 

framework in order to meet the expectation of enterprises. The 318 samples were 

management level and operational level staff from Food and Beverage and 

Housekeeping department in hotels which cooperate with Phuket Vocational College 

training program in 2016 academic year.  Questionnaire was used in the research. 

Questionnaire consists of the professional qualifications level 4 which comprise of 7 

competences : Knowledge, Skills, Attitude, Productivity, Innovation, Application and 

Responsibility. Statistics used in the analysis were frequency distribution, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, F-test, and Paired Sample t-test. 
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The results showed that the enterprises had an expectation to the student of the 

Phuket Vocational College for the most desirable features and found the student’s 

performance in the academic field of a good level. When calculating the difference or 

gap between the facility for the student in the hotel is higher than the student’s 

performance in all aspects, except for the desirable features gap between and 

operating results, ascending order namely the responsibility, Productivity, Skills, 

Application, Knowledge and innovation. When the results have been analyzed, the 

importance and performance (Importance-performance Analysis: IPA) have found the 

side to improve and develop an urgent should be promoted to provide students  with 

higher performance in Responsibility, Productivity and innovation. The 

areas should be promoted to provide students with higher performance in knowledge, 

skill, Attitude and innovation. 

Guidelines to development the competencies of hotel students of Phuket 

Vocational College students to meet the expectations of the hotel is can be used to 

improve students competencies to meet expectation of hotel of all three of the 

enterprises, including 1) Responsible emphasis on group activities in the development 

of the student’s responsibilities, the development of the skills together in society-

Collaboration, which requires cooperation and teamwork to achieve success and may 

cause new ideas.  The new method or new knowledge from the joint co-worker 2) 

Productivity promotes the training of the students in theory and practices, especially 
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the process design. Students are able to solve specific problems related to jobs using 

theoretical knowledge and operational techniques by learning the project as a base 

(project-based Learning: PBL) 3) The application of the promotion of various 

operational capabilities in accordance with the 21st.  century learning skills is the skills 

of the people in the 21st. century where everyone must study. The lifelong knowledge 

is to learn x 7c, which is preparing your students into the working world by managing 

the project as a base (project-based Learning: PBL). 

And guidelines for students to promote higher performance with 4 aspects: 1) 

The knowledge the students have learned from the practice fields to achieve 

knowledge to learn from experience and build on that knowledge for themselves. 2) 

Promoting the skill learned from the experience internship or vocation training in the 

workplace standards cooperation other units allow students to experience the 

performance. 3) Desirable learning by integrating features such as desirable punctuality 

taking into account the interests of the majority have responsibility performance 

obligations assigned to achieving this within the time limit as to the practical 

implementation of all activity. 4) Innovation management education STEM education is 

the knowledge of the 4 disciplines including science, Technology, Engineering and 

Mathematics coherence the integration of knowledge together in life and work to 

promote learning through activities, Products, inventions and research projects aimed at 

solving the problems seen in real life to enhance the experience, skills and creativity 
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leads to innovation. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ ได้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความกรุณาและช่วยเหลือจากอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มนต์พานทอง ที่ให้ความเอา
ใจใส่ ทุ่มเท และสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าในการท าวิจัยเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะการ
จัดการการท่องเที่ยวทุกท่านที่เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้วิจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงานในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน มีการกระจายการลงทุนในภาค
การท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาค และน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีคนในสังคมก่อให้เกิดสันติภาพ ความส าคัญ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ก่อให้ เกิดการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจสินค้าและบริการอ่ืนอีกหลายประเภท ทั้ งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการน าเที่ยว เป็นต้น และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การผลิตสินค้าหัตถกรรม การก่อสร้าง รวมถึงกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ 
เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2536 : 2-3) องค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยก่อให้เกิด
การท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ     
มีนักวิชาการได้น าเสนอองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549: 3-4) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวมีดังภาพ 
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ภาพที่ 1.1  องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา:  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549. 
 
 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวหรืออุปทาน
ทางการท่องเที่ยว ใช้การตลาดท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความต้องการหรืออุปสงค์ทางการท่องเที่ยว 
จากนั้นนักท่องเที่ยวจะใช้ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจขนส่งโดยใช้การขนส่งเป็นพาหนะเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักเพ่ือพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามา และใช้ธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ ธุรกิจร้านอาหารและบันเทิง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และใช้บริการของธุรกิจ
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ท าให้อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวได้เจอกัน ถ้าไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว และก็ไม่
มีธุรกิจท่องเที่ยวตามมา 

ในปี พ.ศ.2559 นี้ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 
Community- AEC) เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจ ต้องตื่นตัว และเรี ยนรู้ภาษา 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
เปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต การเปิดเสรี
บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซียน แต่
ขณะเดียวกันก็ท าให้มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิ่งทวี ความเข้มข้นเพ่ิม
มากขึ้นอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วน
การถือหุ้นที่เพ่ิมมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่ง  
ในตลาดการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)  

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยนับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง ทั้งในส่วนของความพร้อม
ในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งการเปิดเสรีภาคการท่องเที่ยวจะ
ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่ า

อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว 
(นักทอ่งเที่ยว) 

อุปทานทางการท่องเที่ยว 

(แหล่งท่องเที่ยว) 

ตัวกระตุ้นให้เกิดอุปสงคท์างการ

ท่องเทีย่ว (การตลาดการทอ่งเที่ยว) 
ตัวกระตุ้นให้อุปสงค์กบัอุปทานทางการ

ท่องเทีย่วพบกัน (ธุรกิจท่องเที่ยว) 
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จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะด้านโรงแรมที่พักซึ่ง
เป็นเครือข่ายของบรรดานักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยัง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นไปสู่ทุกภูมิภาค (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2559) โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีอัตรานักท่องเที่ยวและการเข้าพักโรงแรมในอัตราสูง  ดังภาพที่ 1.1-1.3 
ข้อมูลเบื้องต้น (ประมวลผล ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560) ใช้ฐาน ปี พ.ศ. 2559 
 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 
 

 
 

ภาพที่ 1.2  แสดงอัตราการเข้าพักของผู้เยี่ยมเยือน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.55 
60.37 

65.96 
59.53 

57.76 
48.88 

42.32 
56.09 

49.54 
87.22 

64.03 
73.37 

71.91 
65.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภูเก็ต 
พัทลุง 

ตรัง 
ระนอง 
ชุมพร 

ปัตตานี 
ยะลา 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 

กระบี่ 
สงขลา 
พังงา 

สุราษฎร์ธานี 
สตูล 



4 
 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท) 
 

 

ภาพที่ 1.3  แสดงรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
แหล่งที่มา:  กรมการท่องเที่ยว, 2559. 
 

เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยด้วย
เช่นกัน เพราะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีแรงงานฝีมือ
ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถโยกย้ายกันได้อย่างเสรี นอกจากนี้การลงทุน
ข้ามประเทศก็จะเป็นไปได้ง่าย และนั่นหมายความว่าการแข่งขันระหว่างองค์กรก็จะสูงขึ้น เมื่อการ
แข่งขันมีสูงขึ้นศักยภาพของคนในองค์กรก็จ าเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นเช่นกัน 

การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมมีความรุนแรงมากขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ประกอบการ
ในตลาดโดยธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รุกขยายธุรกิจในประเทศ ควบคู่ไปกับรุกขยายฐานธุรกิจใน
ต่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กหรือ
ธุรกิจ SME กลุ่มที่เจาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ก็มุ่งสร้างเอกลักษณ์ของโรงแรม
ส่วนกลุ่มที่เจาะนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ให้ความส าคัญกับการสร้างความคุ้มค่าส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขนาด
กลางและเล็กมีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อต้องอยู่รอดภายใต้การแข่งขัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 
เมื่อมีการแข่งขันที่สูงการพัฒนาคนให้มีการบริการที่เป็นเลิศจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมและที่พัก เนื่องจากในอุตสาหกรรมภาคบริการโรงแรมและที่พักคุณภาพการ
บริการเป็นสิ่งส าคัญ บุคลากรในการให้บริการเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่ส่งมอบการ
บริการที่มีคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  การพัฒนาศักยภาพ

ภูเก็ต, 34,320.66 

กระบี่, 10,428.85 

สงขลา, 4,368.29 

พังงา, 4,351.31 

สุราษฎร์ธานี, 
6,827.87 

ภูเก็ต 
พัทลุง 
ตรัง 
ระนอง 
ชุมพร 
ปัตตาน ี
ยะลา 
นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 
กระบี่ 
สงขลา 
พังงา 



5 
 
ของคนจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนซึ่งการพัฒนาคนนั้นจ าเป็น ต้องใช้เวลาเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะในการพัฒนาในเชิงพฤติกรรมที่ต้องใช้เวลาอย่างมากถึงมากที่สุด ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความรู้/สมรรถนะที่จ าเป็นตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานภาคบริการด้านธุรกิจโรงแรมและที่พัก สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาที่เป็น
ต้นทางในการผลิตก าลังคนสู่ตลาดแรงงานจ าเป็นต้องผลิตให้ก าลังคนมีสมรรถนะที่ตรงต่อความ
คาดหวังของสถานประกอบการ  

สมรรถนะ (competency) ตามความหมายของ แมคเคิลแลนด์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (McClelland, 1999) สมรรถนะเป็นความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
องค์กร เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนา
องค์กร (เท้ือน ทองแก้ว, 2550) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) 
อาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนระดับปฏิบัติการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมุ่งผลิต
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
ท าความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมโรงแรมไทยและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเพ่ือร่วมกันผลิตแรงงานในภาคบริการ
ธุรกิจโรงแรมให้ตรงต่อความต้องการทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เพราะในโลกของการท างานที่ไม่
เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝน ผู้ประกอบอาชีพทุกคนในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนา
ความสามารถการท างานด้านต่างๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพที่เรียกว่า “สมรรถนะ” ซึ่งในแต่ละสาขาอาชีพจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะหลายด้าน เช่น ในสาขาที่พักและโรงแรมสายงานการต้อนรับอาจประกอบไปด้วยอาชีพ
ต่างๆ ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานยกกระเป๋ารวมถึง
อาชีพอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและจ าเป็นต้องใช้สมรรถนะที่
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หลากหลายในการท างานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) , 
2554) ซึ่ ง ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  ( National 
Qualifications Framework : NQF) คือ ระบบที่จะเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับ
คุณวุฒิการศึกษา กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ระดับคุณวุฒิการศึกษากับระดับสมรรถนะในการท างานในประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ
เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework : AQRF)
ด้วย (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน), 2554) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์
ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ขอบเขตความ
รับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่ายของการท างาน
โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างาน
หรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพได้อธิบายถึง
สมรรถนะขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงานระดับความยากง่ายของการ
ท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลางไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
และการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศ
และสากล ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดท ามาตรฐานอาชีพด้วยการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้ง
การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันน ามาใช้ใน
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
และไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์การท างานและความช านาญในวิชาชีพให้มีความพร้อม
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การ
มหาชน), 2554) 

การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม
เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการใช้ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึง
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การสร้างนวัตกรรมในงานอาชีพของตน โดยอาศัยทฤษฎีเชิงระบบของเดวิด อิสตัน ซึ่งมีองค์ประกอบ 
3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  องค์ประกอบของระบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจาก ทฤษฎีเชิงระบบของเดวิด อิสตัน, 1965. 
 

จากสภาพในปัจจุบันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตจะต้องฝึกงานในสถานประกอบการโรงแรมตามหลักสูตรการ
เรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะการท างานในสถานประกอบการจริง ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านงานการโรงแรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทัศนคติในการท างาน  ทักษะ
ด้านภาษา ทักษะการมุ่งเน้นบริการลูกค้า ทักษะความเข้าใจและหยั่งรู้ถึงความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านคุณธรรม ความรักในงาน
บริการ ความคิดเชิงบวก การมีใจที่เปิดกว้างและการมีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้จบ
การศึกษาไปท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพ 
แต่จากการนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานที่ผ่านมายังพบว่า  การปฏิบัติงานของนักศึกษายังมี
ปัญหาในบางประเด็น ซึ่งสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาหาต้นเหตุและแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้ได้ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้า
ตามมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม (วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์, 2554) แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : 
โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร (ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
- นักศึกษาสาขาวิชา  
  การโรงแรม 
- มาตรฐานอาชีพตาม  
  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  
 

กระบวนการ (Process) 
- การพัฒนาตนเอง 
- การฝึกงาน 
- การสอนงาน 
- การปรับทัศนคต ิ
 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมที่มี                 
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ วิ ช า ชีพตร งต ามความ
คาดหวังของสถานประกอบการ 
 

Feedback 
ผลสะท้อนกลับ 
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กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (รภัสสา ปานชู, 2554) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ (พิชญา วัฒน
รังสรรค์, 2558) ความต้องการบุคลากรด้านการโรงแรมในระดับอาชีวศึกษาของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปิยวัฒน์ สุนันทา, 2557) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (อนุชัย รามวรังกูร และนลินรัตน์ รักกุศล , 2558) การศึกษาระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการ
โรงแรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อรทัย ชุ่มเย็น และรายวดี ผดุงกาญจน์, 2558) 
การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555 (สัณห์สินี กันโอภาส, พิกุลแก้ว 
คลื่นสุวรรณ, และรุ้งเพชร มาน้อย, 2555) การวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  (บุญเลิศ จันทร์ไสย์  
และพรรณี เจริญธนวิธ, 2553) ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558) แต่ยังไม่มีงานไหนที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตคนในสถานศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวัง
ของสถานประกอบการ ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นก าลังคนที่มีความต้องการ
สูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรพัฒนาในทุกด้านให้ตรงต่อความคาดหวังของสถานประกอบการอย่าง
แท้จริงเพ่ือประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ
เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของตลาดแรงงานด้าน
ธุรกิจโรงแรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาคนในสาขางานการโรงแรมต่อไปโดยเฉพาะ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 

1.2.2 เพ่ือประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

1.3 ค าถามการวิจัย 

1.3.1 สมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
เป็นอย่างไร 

1.3.2 สมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการเป็นอย่างไร 

1.3.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของของสถานศึกษา     
อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการควรเป็น
อย่างไร 
 

1.4 ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 

1.4.2 ทราบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตาม    
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

1.4.3 ได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีว 
ศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.5.1 น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

1.5.2 องค์ความรู้จากผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรม ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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1.5.3 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

1.5.4 เกิดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามกรอบคุณวุฒิ     
วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

1.6 นิยามเชิงปฏบิัติการ 

สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้  
ทักษะและทัศนคติที่ดีในการท างานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโรงแรม 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational Qualifications Framework) หมายถึง เกณฑ์
ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับระดับสมรรถนะ แสดงถึงระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในกลุ่มอาชีพต่างๆ ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 เท่านั้น (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน), 2554)  

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโรงแรมระดับชั้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการโรงแรม ปีการศึกษา 
พ.ศ.2559 
 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่นักศึกษาสาขาวิชา        
การโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าฝึกงานปีการศึกษา พ.ศ.2559  
 ความคาดหวัง หมายถึง ความคิดคาดการณ์อย่างมีเหตุผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณสมบัติที่     
พึงประสงค์ด้านผลผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านความรับผิดชอบ 
 ด้านความรู้ หมายถึง มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม ความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ ความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม มีการบริหารจัดการ
ระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านทักษะ หมายถึง มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน มีทักษะการสื่อสาร 
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ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม  กระชับได้ใจความ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ภาษาในประเทศอาเซียน ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ หมายถึง มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
หลักการที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักงานบริการ 
แสดงออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์
ของตนเองได ้มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วยท่าทีที่สุภาพ มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด มีความตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความ
เสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความอดทน ทั้งทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงามเพ่ือประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและสังคม ค านึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 ด้านผลผลิต หมายถึง มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี 
 ด้านนวัตกรรม หมายถึง สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของ
ตนเอง และประเมินผลการท างานของตนเองได้ 
 ด้านการประยุกต์ใช้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงานและ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ 
 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวมและสามารถตัดสินใจใน
การหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 

 

1.7 ขอบเขตการศึกษา 

 1.7.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงความคาดหวังของสถานประกอบการโรงแรมต่อสมรรถนะของ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
คุณวุฒิระดับ 4 โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงช่องว่างระดับสมรรถนะ และหาแนวทางในการ
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พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 
 1.7.2 ขอบเขตด้านประชากร   

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ บุคลากรใน
สถานประกอบการโรงแรมท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ปีการศึกษา พ.ศ.
2559 ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแม่บ้านโรงแรม  
 
 1.7.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 
 1.7.4 ขอบเขตด้านเวลา  

 เวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญดังนี้  

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับสมรรถนะ (Competency) 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
2.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

  2.5 กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
2.6 การเทียบเคียงระบบคุณวุฒิของหน่วยงาน ในประเทศกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

  2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
  2.8 กระบวนการส่งนักศึกษาฝึกงาน 
  2.9 สถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน 

2.10 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (GROUP PROCESS) 
2.11 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

2.12 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
2.13 จัดการศึกษาแบบ STEM Education 
2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) 

2.1.1 แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) 
แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน (Competency) เกิดขึ้นในช่วง

ต้นของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อ David McClelland ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยว่าท าไม
บุคลากรที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland จึงท าการศึกษาวิจัยโดย
แยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่า
บุคลากรทั้ง2 กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549: 58)
และในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence 
rather than Intelligence” ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบาย
บุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  แบบจ าลองภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberg Model) 
แหล่งที่มา:  ชูชัย สมิทธิไกร, 2550: 29. 
 

จากภาพ สามารถอธิบายได้ว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่
ในน้ า โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ าซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้
สาขาต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ
พิเศษด้านต่างๆ (Skill) ส าหรับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ าซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้น 
เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
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มากกว่า ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง   
(Self image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ส่วนที่อยู่เหนือน้ าเป็นส่วนที่มี
ความสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ 
และทักษะได้นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดัน
เบื้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม
อย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 

ความหมายของค าว่า “สมรรถนะ” หรือ “ขีดความสามารถ” สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์
ของการน าไปใช้งานได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนว British approach ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึงเป็นการก าหนด
เฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ ส่วนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ก าหนดจากพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้
จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่องค์การต้องการจะเป็น สมรรถนะตามแนวคิดนี้จึงไม่สามารถลอกเลียน
กันได้ เพราะแต่ละองค์การย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีลักษณะแตกต่างกัน ส าหรับการให้
ความหมายของค าว่าสมรรถนะตามแนวคิด American approach มีดังนี ้

Boyatzis (1982: 58) ได้ให้ค านิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
องค์การ และท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Mitrani, Dalziel, & Fitt (1992: 11) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มี
ความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมาย
ของ Spencer & Spencer (1993: 9) ที่ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลการ
ท างานที่ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ Spencer & Spencer (1993: 11) ได้ขยายความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion reference) และ/หรือการปฏิบัติงานที่
ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตามภาพ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ 
แหล่งที่มา:  Spencer & Spencer, 1993: 11. 
 

1)  แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการ
ก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมาย
หรือการถอยออกไปจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 

3) แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม Value) 
และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและ
ท าให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสั้นๆ ได้ 

4) ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู่ 

5) ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ 

คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถน ามาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นได้ง่ายจ านวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาได้โดยง่าย 
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2) สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล  (Hidden) ได้แก่  แรงจูงใจ 
(Motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา 

นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกว่า แนวคิดของตนเอง (Self concept) ได้แก่ ทัศนคติ และ
ค่านิยม ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและสามารถท าได้ด้วยการฝึกอบรม 
การใช้หลักจิตวิทยา หรือการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยากและต้อง
ใช้เวลา 

 Dales & Hes (1995: 80) กล่าวถึงสมรรถนะว่า เป็นการค้นหาสิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior performance) นอกจากนี้ยังได้ให้
ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational competency) ว่าหมายถึง ความสามารถ
(Ability) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูก
คาดหวังไว้ ค าว่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
และค าอธิบายขอบเขตงาน 

 วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546: 33) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ระดับของ
ความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ 
เพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในองค์การ บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพ้ืนฐานในหน้าที่ที่เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน 
และควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของ
งานในหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient : EQ)
และความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) 

จากที่น าเสนอมาข้างต้น ท าให้สามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะ(Competency) หมายถึง ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคคล (Attributes) ซึ่งบุคคลนั้นจะ
แสดงออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่
องค์กรได้ก าหนดเอาไว้ 

ส าหรับการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะที่แตกต่าง
กันออกไป โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547: 10-11) ได้ท าการแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 

2) สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้ 
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เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆ สามารถสร้างผลงาน
ในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 

3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น สามารถอาศัยอยู่กับแมงป่องหรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามัก 
จะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

จิรประภา อัครบวร (2549: 68) กล่าวว่า สมรรถนะในต าแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วย 
3 ประเภท ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมีเพ่ือแสดง
ถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ 

2) สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการ
บริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จ และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ขององค์การ 

 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการ
น าไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได้  2 ส่วน 
ย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ (Specific technical competency) 

จึงอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (Core 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บุคลากรทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ความรอบรู้เกี่ยวกับองค์กร ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือ สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ควรมีเพ่ือให้งานส าเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
 

2.1.2 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
การน าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในองค์การ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร  ในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ มีการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถ คู่แข่งทางธุรกิจจะสามารถ
ตามทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีจะตามทันในเวลาเพียง 1 ปี เพราะสามารถซ้ือหาได้
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์การ 
ดังนี้ (ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ, 2555) 
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2.1.2.1 ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์การอย่าง
แท้จริง 

2.1.2.2 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด 
และจะต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

2.1.2.3 ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์การ 
2.1.2.4 ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน บรรลุเป้าหมาย เพราะสมรรถนะ

จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของผลงานแล้ว จะต้องใช้
สมรรถนะตัวไหนบ้าง 

2.1.2.5 ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ 
พนักงานขายเพ่ิมขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก 
แต่เนื่องจากความต้องการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้า
มีการวัดสมรรถนะแล้วจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะโชค
ช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง 

2.1.2.6 ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์การที่ดีขึ้นเพราะถ้าทุกคน 
ปรับสมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว  ในระยะยาวก็จะส่งผล
ให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนใน
องค์กรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

สรุปได้ว่า การน าแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในทุกระดับขององค์กร สามารถคาดคะเนสมรรถนะของแรงงานที่ต้องการ
และท่ีมีอยู่ในองค์กรได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

นักวิชาการและผู้ได้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความคาดหวังไว้ดังต่อไปนี้ 
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540: 6) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น 

การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังใน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือ
คาดหวังเอาไว้ 
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พจนานุกรมออกฟซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary: 2000) ได้ให้
ความหมายของความคาดหวัง เป็นความเชื่อเป็นความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อ
บางสิ่งบางอย่างว่า ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดข้ึน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540: 18) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการว่า 
เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังว่าจะได้รับการบริการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพ้ืนฐาน และรู้จักส ารวจ
ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพ่ือสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวังซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการ
เกดิความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได้หากการบริการนั้นเกินความ 

สิริวรรค์ อัศวกุล (2528: 1) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของมนุษย์เป็น
การคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล 
เคลย์ (Clay.1988: 252) ได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่า เป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดีเป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว้ 

พาราไรสุมาน, ไซแธมอล และแบรรี (Parasuraman , Zeithaml & Berry.1990) ได้ระบุ 
ถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

1. การได้รับการบอกเล่า ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 
    2. ความต้องการของแต่ละบุคคล 
    3. ประสบการณ์ในอดีต 
   4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ 
   5. ราคา 
  สรุปได้ว่า ความคาดหวังคือ ความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดการณ์โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นตัวบ่งบอกความ
คาดหวังเป็นตัวบ่งชี้แห่งความส าเร็จซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแต่ละคนในการเลือกการกระท าไว้
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญ ที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ 

Getzels et al (1974: 132) ได้กล่าวไว้ว่า "ความคาดหวังของบุคคลย่อมแตกต่างกันเพราะ
คนเราต่างก็มีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน"  

Clay (1988: 252) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่าเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่หวังไว้  

(Vroom (1964: 91-103) ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory) บางทีเรียกว่า 
ทฤษฎี V. I. E. เนื่องจากมีองค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญ คือ  
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V มาจากค าว่า Valence ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจ 
I มาจากค าว่า Instrumentality ซ่ึงหมายถึง สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความ

ต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงต้องพยายามกระท าการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวัง 
หรือคาดหวังเอาไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไป
อีกเรื่อยๆ 

แนวความคิดนี้ Vroom เป็นผู้เสนอ โดยมีความเห็นว่าบุคคลจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่มี
อยู่ โดยจะเลือกทางเลือกที่เชื่อว่าจะน าไปสู่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่เขาต้องการมากที่สุด ทฤษฎีนี้
ท านายว่า บุคคลแต่ละคนจะเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด ทฤษฎีการคาดหวังของ  Vroom 
มีข้อสังเกตคือ บุคคลใดจะได้รับการจูงใจที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือให้ส าเร็จต่อเป้าหมาย ก็ต่อเมื่อเชื่อในความสามารถของตนเองว่า ความพยายามในการปฏิบัติงาน
จะมีผลในทางดี และผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการหรือพึงปรารถนา หรือ
อาจสรุปได้ว่า การที่จะโน้มน้าวจิตใจให้คนท างานขึ้นอยู่กับความคาดหวัง (expectancy) ที่คนเชื่อว่า 
ความพยายามของคนจะสัมฤทธิ์ผลออกมาเป็นระดับผลงาน ดังนั้น บุคคลจะท างานให้ส าเร็จหรือไม่
ประการใดย่อมขึ้นอยู่กับจิตภาพ และความเชื่อของเขาว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไร และจะใช้
กลยุทธ์อะไรในอันที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไว้ 

ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ 
1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่อจะอยู่
ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า และผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มี
ความแน่ใจว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ) 

2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานส าหรับผลลัพธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการท างานเราอาจจะคาดหมายได้
ว่าผลลัพธ์ เช่น ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง และการยกย่อง โดยผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจ
ในทางบวกผลลัพธ์ เช่น ความขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน หรือการต าหนิจากผู้บังคับบัญชาจะให้ความ
พอใจในทางลบ ในทางทฤษฎีแล้วผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องให้ความพอใจ เพราะว่าผลลัพธ์
ดังกล่าวนี้จะเก่ียวพันกับความต้องการของบุคคล 

3. ผลลัพธ์ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจจะแยกประเภทเป็น
ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่สอง ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง จะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่สืบ
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เนื่องมาจากการใช้ก าลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น หรือการ
เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 

4. สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และระดับที่สองตามทัศนะ
ของ Vroom นั้น สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบที่สองจะอยู่ภายในช่วง +1.0 ถ้าหากว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่สองแล้ว สื่อกลางจะมีค่าเท่ากับ 0 
Vroom ชี้ให้เห็นว่า ความคาดหมายและความพอใจ จะเป็นสิ่งที่ก าหนดก าลังความพยายามหรือ
แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าหากว่าความพอใจ หรือความคาดหมายเท่ากับศูนย์แล้ว แรงจูงใจ
จะเท่ากับศูนย์ด้วย หากพนักงานคนหนึ่งต้องการเลื่อนต าแหน่งเป็นอย่างมาก (ความพอใจสูง) แต่ไม่มี
ความเชื่อว่า เขามีความสามารถ หรือทักษะส าหรับการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายต่ า)
หรือถ้าหากว่าพนักงานมีความเชื่อว่า เขาสามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายสูง) 
แต่ผลที่ติดตามมาไม่มีคุณค่าส าหรับเขา (ความพอใจต่ า) แรงจูงใจของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจะ
มีน้อยมาก 

ตามทัศนะของ Vroom การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมจะขึ้นอยู่กับกระบวนการ 
ของความคิดดังต่อไปนี้ ซึ่งกระบวนการของความคิดดังกล่าวนี้อาจจะเป็นจิตส านึกของจิตใต้ส านึกก็ได้ 

1. ผลลัพธ์ระดับที่สองที่แตกต่างกันมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหน เช่น การเลื่อนต าแหน่ง 
การเพ่ิมเงินเดือน (ความพอใจ) 

2. ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานที่ดี) จะน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง หรือ การเพ่ิม
เงินเดือนหรือไม่ (สื่อกลาง) 

3. การใช้ก าลังความพยายาม จะประสบความส าเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือไม่ 
(ความคาดหมาย) 

ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom เป็นทฤษฎีที่ให้ค าอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ การจูงใจ 
โดยกล่าวถึง ประสิทธิภาพของความคาดหวังในความพยายามของแต่ละบุคคลว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 
และเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใดเป็นตัวผลักดันสนับสนุน ผลงานของ Vroom มีส่วนส าคัญที่จะชี้ให้
บุคคลต่างๆ เห็นว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรมหรือต าแหน่งที่เหมาะสมของ
ตนเอง หรือของผู้อ่ืน เป็นความคาดหวังที่แสดงออกมาในรูปความรู้สึกว่าควรจะประพฤติปฏิบัติ
อย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชน์ในการ
อธิบายพฤติกรรมของคนในการท างาน ทั้งยังให้แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการ
พิจารณาเลื่อนยศเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน เพ่ือตอบแทนการท างานของพนักงานควรจะเป็นไป
ในทางยุติธรรม โปร่งใส เหมาะสมตามความคาดหวังของลูกจ้าง หรือพนักงานที่ท างานให้องค์กร 

สรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่งที่เหมาะสมของ
ตนเอง หรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวั ง
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ของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองอย่างหนึ่งว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรใน
สถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ความคิดดังกล่าวนี้ยังรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน 
เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ศรีนิตย์ บุญทอง (2521: 10) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกัน 
ตามท่ีบุคคลได้ก าหนดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆ ประเมินโดยมาตรฐาน
ของตนเองเป็นเครื่องวัดความคาดการณ์ของแต่ละบุคคล 

นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540: 11) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังตามความคิดของ 
เดอเช็คโค ว่าการก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานแล้ว 
ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ ด้วย ดังที่เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลเคย 
ประสบความส าเร็จในการท างานนั้นๆ มาก่อนก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างาน ในคราวต่อไป
สูงขึ้นและใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังต่ าลงมา 
เพ่ือป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการที่วางระดับความคาดหวังไว้สูง 

สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540: 12) ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า การที่บุคคลจะก าหนดความ
คาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด 
และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้
ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็น
เครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิด
เดียวกันก็อาจจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็น
คุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 

พัชรี มหาลาภ (2538: 14) ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่ 
1. ขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและ

การแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน 
2. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่า  ถ้า

บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความคาดหวังใน
การท างานในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
ก าหนดความคาดหวังลงมา ก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูง
กว่าความสามารถจริง 

3. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ    
การคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ จะเป็น
การประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่าของแต่ละ
คนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความ



24 
 
สนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความคาดหวัง
ของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันออกไปตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความเชื่อ
อย่างมีเหตุผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่อาจจะเป็นไปได้ หรือเป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ของบุคคลนั้น 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัตงิาน (Performance) 

ในการปฏิบัติงานนั้นสิ่งที่องค์การคาดหวังที่จะได้รับจากพนักงานทุกคนก็คือ ผลกาปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในด้านผลผลิตโดยอาจจะเท่ากันหรือสูงกว่าตามวัตถุประสงค์ที่
องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่างานที่ท านั้นได้ผลดีเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ ค าว่า“ผลการปฏิบัติงาน”นั้นได้มีนักวิชาการให้ความเห็นไว้หลายท่าน โดยอาจหมายถึง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ช่วยเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้า
ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นปัจจัยส่งออก เช่น สินค้าและการบริการให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ องค์กร 
สังคม และประเทศชาติ การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนก็เพ่ือบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน นั่นคือ การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
นโยบาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเทียบกับผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ    
(วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2540: 9) ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานจึงถือเป็นเรื่องเดียวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือ เมื่อผลการปฏิบัติงานดีย่อมถือว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง แต่หากผล
การปฏิบัติงานไม่ดีถือว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ า (เสาวภาคย์ ดีวาจา, 2529: 21) ส าหรับ 
ความหมายของ ผลการปฏิบัติงาน ได้มีผู้นิยามไว้ดังต่อไปนี้   
 

2.3.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน 
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2528: 17) ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน

ด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน 
จ าเนียร จวงตระกูล (2531: 13) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลงานที่พนักงานผู้นั้น

ปฏิบัติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณ และแบบอย่างของการปฏิบัติที่แสดงออกมา
ว่าเป็นอย่างไร 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 224) ให้ความหมายไว้ว่า กิจกรรมทางด้านการบริหารงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งด้าน
คุณภาพและงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 

อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2542) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลที่ได้จาก
การประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กัลยาณี สนธิสุวรรณ (2542: 35) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของผลงานตาม 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ก าหนดไว้ 

พิจิตรา ใช้เอกปัญญา (2551: 37) ให้ความหมายไว้ว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการท างานซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุ
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

วัชระ เลิศพงษ์วรพันธ์ (2553: 11) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ที่ได้รับการประเมินค่า จากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556: 13) ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากร โดยวัดผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องค์กรได้
ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

Yoder & Staudohar (1982: 156) ได้ให้ความหมายของผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลของ
พฤติกรรมหรือการประเมินพฤติกรรม ผลที่ได้นี้อาจจะอยู่ในรูปของเชิงปริมาณ 

White (อ้างใน กัลยาณี สนธิสุวรรณ, 2542: 34) ให้ค านิยามของผลการปฏิบัติงาน คือ 
ระดับของผลการผลิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลของการ
ประกอบการผลิต หรืออาจอยู่ในรูปของเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้องเที่ยงตรงของรายงานผลทาง
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

Bovee (1993: 11) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของความส าเร็จของแต่ละ
องค์การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Beach (1970: 247) กล่าวว่าผลการปฏิบัติงานหมายถึง ผลการท างานของบุคคลที่แสดงให้
เห็นถึงความมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของเราจากการท างาน 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลที่เกิดจากพฤติกรรม
ของการปฏิบัติงานของบุคคล โดยบุคคลนั้นใช้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีในการ
ท างานตามศักยภาพของบุคคล เพ่ือเกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายในการการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการปฏิบัติงานนั้น ได้มีการอธิบายไว้ ดังนี้  
ชาริณี จันทร์แสงศรี (2540: 12) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่า การที่ผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลจะดีหรือไม่นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายใน
และภายนอก (Internal and External Need) ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมส่งผลถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่ 

1. รายได้หรือค่าตอบแทน 
2. ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ต าแหน่งหน้าที่ 

ส่วนความต้องการภายใน ได้แก่ 
1. ความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่ 
2. ความต้องการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ 
3. ความต้องการในศักดิ์ศรีของตัวเอง 
ประทุม ฤกษ์กลาง (2538: 32) ได้ระบุว่า Cumming and Schwab (1973) เสนอว่า ปัจจัย

ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร เป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การ
ออกแบบงานการบริหารงาน เพ่ือนร่วมงาน การตอบแทน สภาพการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการ
ประเมินผลงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารขององค์กรนั้นๆ ส่วนปัจจัยบุคคล  ได้แก่ ความ 
สามารถของบุคคลนั้นและแรงจูงใจที่จะท างานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งสองปัจจัยจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังแบบจ าลอง 

       
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ของ Cumming และ Schwab 
แหล่งที่มา:  Cumming and Schwab อ้างใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2538: 32. 

สภาพแวดล้อม บุคคล 

การออกแบบงาน 

การบริหารงาน 

เพื่อนร่วมงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน 

การฝึกอบรม 

การประเมิน 

ความสามารถ 

 
 

    
    

 
     แรงจูงใจ 

ผลการปฏิบตัิงาน 



27 
 

และยังได้สรุปแนวคิดของ Schermerhorn (2000) และคณะ ไว้ว่า ผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลขึ้นอยู่กับ 

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งขึ้นกับปัจจัย ลักษณะชีวภาพ ความสามารถ และสภาพจิตใจของ
บุคคล 

2. ความพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. การสนับสนุนขององค์การซึ่งขึ้นอยู่กับ ทรัพยากร เครื่องมือ โครงสร้างและขนาดของ

องค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรม การออกแบบการงาน กระบวนการกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังสมการปฏิบัติงานของบุคคลต่อไปนี้  
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4  สมการผลการปฏิบัติงาน 
แหล่งที่มา:  ประทุม ฤกษ์กลาง, 2538: 32. 
 

Porter & Lawler (1975) อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล คือ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ความสามารถและทักษะของบุคคล 
3. ความชัดเจนในบทบาทและการยอมรับในบทบาท 
4. โอกาสในการปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลได้โดยการ

สร้างแรงจูงใจ การมอบหมายงานที่ชัดเจนและจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
Steers (1977: 446) ได้เสนอแบบจ าลองผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การว่าได้รับ

อิทธิพลมาจากท้ังปัจจัยบุคคลและองค์กร คือ 
1. ปัจจัยบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ แรงจูงใจ ความชัดเจน 

ในบทบาท ซึ่งหากบุคคลมีความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแย้งในบทบาท ก็มีอิทธิพลต่อความ
พยายามในการปฏิบัติงาน 

2. ปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างการปฏิบัติงาน บรรยากาศและรูปแบบการบริหาร 
 
2.3.3 แนวคิดด้านการปฏิบัติงาน 
เป็นการเรียนรู้มุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคคลอย่างสม่ า เสมอ ให้ขวัญและก าลังใจ 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น อันเนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่าง

ผลการปฏิบัติงาน = คุณสมบัติส่วนบุคคล X ความพยายามในการปฏิบัติงาน X การสนับสนุนขององค์กร 
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ต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติ วีราวุธ มาฆะศิรานนท์ (2553) กล่าวว่าในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันทิศทาง 
การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือเป้าหมาย 2 ประการ คือ เน้นพื้นฐานสมรรถนะในการเรียนรู้
ตลอดเวลา และเน้นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  สมรรถนะในการเรียนรู้ ในระดับบุคคลของ Senge (1993) คือ การเป็นนายของตนเอง  
(personal mastery) มีปัจจัยมาจากการเรียนรู้ของบุคคลเป็นส าคัญ ถือเป็นขั้นในระดับมืออาชีพเป็น
ขั้นสูงสุด คือ คนสามารถท างานทุกชนิดได้โดยเพียงใช้จิตใต้ส านึก ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม
ความสามารถนี้ได้มาจากการเรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ พยายามปรับปรุงตนเองท างานทุกชิ้นให้ดีที่สุด 
โดยมีล าดับขั้นของการเรียนรู้ คือ 

1.1 ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นเริ่มต้นท างานหลังจบการศึกษา 
1.2 ขั้นปฏิบัติ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ขั้นหนึ่งมาใช้ปฏิบัติ 
1.3 ขั้นวิเคราะห ์สามารถเป็นนักวิเคราะห์ออกแบบระบบโครงการ 
1.4 ขั้นช านาญการ มีความเชี่ยวชาญในระดับหัวหน้าโครงการ 
1.5 ขั้นมืออาชีพ เป็นขั้นสุดของผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สามารถท างานได้ภายใน 

เวลารวดเร็ว วินิจฉัยสั่งการตัดสินใจได้ถูกต้องเฉียบขาด สามารถก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ที่แยบ
ยลถูกต้อง ขั้นนี้จะต้องใช้เวลาท างานมากกว่า 13 ปี จะเร็วหรือช้าขึ้นกับความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงานจะส่งผลให้บุคคลมีลักษณะของการเป็นนายตนเอง สามารถวัดได้จาก 

1.5.1 บุคคลสามารถจัดการกับความตึงเครียดได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.5.2 มีการเรียนรู้โดยการใช้จิตใต้ส านึก คือ สามารถคิดและท างานต่าง ๆ  

ได้อย่างเฉียบขาด แทบไม่มีความผิดพลาดเหมือนเป็นระดับมืออาชีพและมีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล 
2. สมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นความสมบูรณ์สูงสุด หรือการกระท าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่

ยอมรับของคนทั่วไปและคุณภาพนั้น หมายถึง การมีลักษณะที่ดีที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ โดย
มีเกณฑ์ในการวัด และได้แบ่งลักษณะเกณฑ์ที่มีการใช้ทั้งในลักษณะอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ขึ้นกับบริบท
ของบุคคลองค์กรนั้น จากรายงานการวิจัย เรื่อง เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานในองค์กรของ Swanson & Arnold (1996) กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงาน คือ ตัวแปรตาม 
ที่ออกมาในรูปกระบวนการท างาน การปฏิบัติงานจึงเป็นเครื่องมือซึ่งองค์กรใช้เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย
และสามารถได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ อัตราย้อนกลับ วงรอบของเวลา และคุณภาพของผลผลิต 

การศึกษาของ Holmes (2000 อ้างถึงใน วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2542) ศึกษาปัจจัยด้าน 
การเรียนรู้น าสู่การปฏิบัติงานซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ ใน
องค์กรและสังคมเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างกันตามความสามารถในการเรียนรู้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานจึงก าหนดเป็นโมเดล เอกลักษณ์ส่วนบุคคลสู่การปฏิบัติ (identity-practice mode) เพ่ือ
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น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของลูกจ้างมาจากการเรียนรู้ในระดับปัจเจกบุคคล เป็น
พ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานสามารถวัดได้จากการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน(ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การไว้ 9 ข้อ คือ 

1. ความสามารถในการปฏิบัติงานวัดได้จากความรู้ ความช านาญงาน ประสบการณ์ มีความ 
สามารถที่จะเรียนรู้ หรือทันวิวัฒนาการอยู่เสมอ 

2. คุณภาพของงานที่ปฏิบัติเสร็จ วัดได้จากความถูกต้องเรียบร้อย สมบูรณ์เชื่อถือได้ 
3. ปริมาณงานที่ปฏิบัติเสร็จ วัดได้จากจ านวนชิ้นงาน แผ่นหรือหน้าโครงการ ผลงานหรือ

อ่ืนๆ ที่นับได ้วัดได้ 
4. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน วัดได้จากความสามารถที่ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามวัน 

เวลาที่ก าหนดไว้หรือภายในระยะเวลาที่ให้ไว้ 
5. ความคิดริเริ่ม วัดได้จากการเสนอแนะความคิดเห็นที่แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่

แปลกใหม ่ซึ่งเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
6. ความสามารถที่จะท างานได้โดยอิสระ หรืออยู่ในความควบคุมดูแลบ้างเล็กน้อย 
7. มนุษย์สัมพันธ์ วัดได้จากการเข้ากับเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่ต้องติดต่อ

ประสานงานกับการให้ความร่วมมือ หรือการได้รับความร่วมมือจากคนอื่น 
8. การตรงต่อเวลาหรือรักษาเวลา วัดได้จากการมาท างานและการรักษาเวลาหรือการท างาน

เต็มเวลา 
9. การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทั้งการเขียน เป็นลายลักษณ์อักษร และการพูดด้วยวาจา   

วัดได้จากการพูด การเขียน การแสดงออก การอธิบายความคิดเห็นออกมาให้คนอ่ืนได้ยิน ได้ฟัง ได้
เข้าใจเนื้อหาสาระชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ กระจ่างชัด 

จากการศึกษาแนวคิดในการปฏิบัติงานนั้น จะเห็นได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์กร ซึ่งความ 
สามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ขึ้นกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

 

2.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

แนวคิดของการจัดตั้ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ถูกพิจารณาขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การน าเสนอของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือที่รู้จักในนาม“สภาพัฒน์”
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เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ถึงหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ในการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถ
ก าลังคนของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะในการ
ท างาน เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะสร้างกรอบและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือที่จะก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน ในการบ่งชี้
สมรรถนะของก าลังคนของไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมาตรฐาน
อาชีพขึ้นได้เอง เพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนาก าลังคนระดับต่างๆ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการในฐานะเป็นอุปสงค์ของระบบ ในลักษณะเป็น Demand Driven 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท า
โครงการจัดตั้ง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” และ“ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” 
เพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องภารกิจและ
เป้าหมายการด าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนกับภารกิจการด าเนินงานของกระทรวง
แรงงาน จึงให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 - 2561) อันมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้
มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความรู้และทักษะของ
บุคคล ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ ขึ้น เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
สามารถก าหนดมาตรฐานอาชีพขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตรงตามความต้องการ 
อันจะส่งผลต่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีปัจจัยส าคัญ คือ
การพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้นั้น
จ าเป็นต้องมีก าลังคนที่มี“สมรรถนะ”ความสามารถเพียงพอที่จะสนับสนุนการยกระดับการผลิตและ
การบริการที่ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดย“สมรรถนะ”นั้นต้องวัดได้อย่างมี 
“มาตรฐาน”เป็นระบบ เพ่ือที่สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการพัฒนา
ก าลังคนให้สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ    
เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง 
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  



31 
 
(องค์การมหาชน) เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามขั้นตอนกฎหมาย และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ในปี พ.ศ. 2554 ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 21 ก หน้าที่ 5 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่รักษาการ
ผู้อ านวยการ และเริ่มด าเนินงานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 และมีผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริหารงานจนถึง ปัจจุบัน 

 หากพิจารณาพื้นฐานความม่ันคงในการพัฒนาชาติแล้ว พ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรบุคคลถือเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค
และประชาคมโลก เพ่ือให้การพัฒนาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน  สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (Thailand Professional Qualification Institute (Public 
Organization): TPQI) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีฐานะเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี  ท าหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล การรับรอง
องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดท ามาตรฐานอาชีพ ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันน ามาใช้ใน
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
และไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์การท างานและความช านาญในวิชาชีพให้มีความพร้อม
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป  
 

2.4.1 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีการขอการรับรอง และผ่านการ

ตรวจประเมินรับรองระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)
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เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส าคัญ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานรองรับการให้บริการแก่องค์กร หรือบุคลากรผู้ประกอบอาชีพของไทยที่จะมารับบริการจาก 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต นอกเหนือจากการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองแล้วยัง
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อระบบการท างานแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย 
       มาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลที่ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยที่
องค์กรทั่วโลกให้ความส าคัญ และยอมรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
หรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถน าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้บริหาร 
งานได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ในการจัดท าระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความ
มีประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์กร ซึ่งจะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความ
มั่นใจในระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลขององค์กร สามารถตอบสนองตามความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
      ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ก าลังด าเนินการปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เวอร์ชั่นล่าสุด ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
มาตรฐานฉบับใหม่ได้มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ให้สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (Context of the Organization) ที่
กระทบต่อการด าเนินงาน โดยการพิจารณาความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ขององค์กร (Needs and Expectations of Interested Parties) เพ่ือน ามาพิจารณาระบุ
โอกาส (Opportunities) และความเสี่ยง (Risks) ขององค์กร ซึ่งจะน ามาถึงการก าหนดมาตรฐานการ
ท างานของกระบวนการท างานที่ชัดเจน เพ่ือควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการท างานต่างๆ ให้สอดคล้องกับเจตจ านงค์ (Purpose) และ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานและก้าวสู่การ
เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2.5 กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  

จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการที่จะน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งข้อก าหนด
ส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ จะต้องน าสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพมาพัฒนา
เป็นหลักสูตร จึงท าให้จ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้น เพ่ือเป็นตัวก าหนดมาตรฐาน
สมรรถนะของอาชีพต่างๆ ขึ้นส าหรับน ามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป ส าหรับการพัฒนาร่าง
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มาตรฐานอาชีพนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแต่
ละสาขามาเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพและครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมาร่วมกันด าเนินการ
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน), 2554)  

 
2.5.1 ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้

ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่บูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่บูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.5.2 ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ 
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงว่า

ท าได้บนฐานความต้องการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดล้อมการท างาน และประการที่สอง 
ผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกว่า“ท าได้และได้ผล”หรือ“ท าได้ผล”
ซึ่งสามารถวัดประเมินและก าหนดให้เป็นมาตรฐานได้ เรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of 
Competence) ดังนั้น มาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.5.2.1 มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึง ข้อก าหนด 
หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการปฏิบัติและเป็นผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนั้นคล้ายกับ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการท างาน (Standard of Work) 

2.5.2.2 ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 
1) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถท าได้ ไม่ใช่

ความมากน้อยของความรู้หรือระยะเวลายาวนานของการเคยท างาน 
2) มาตรฐานด้านผลงาน เป็นความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 

(ผลผลิตผลงาน) มากกว่าปัจจัยป้อนที่ต้องการเพ่ือท าให้บรรลุ หรือมาตรฐานด้านผลงานก็คือสิ่งใดก็
ตามท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ 

2.5.2.3 ลักษณะของข้อก าหนดในมาตรฐานสมรรถนะ 
1) เป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถท าได้ (Statements of 

what Someone should be able to do) 
2) ข้อความที่ระบุวิธีที่ใช้ประเมินตัดสิน (Statements of how you would 

judge this) 
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3) ข้อความท่ีระบุว่า เมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจน์หรือแสดงความสามารถ 
(Statements of when and where you when expected them to demonstrated there 
ability) 

4) ข้อความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ต้องการเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
นั้นมีความคงเส้นคงวาและเป็นความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of evidence you 
would need to ensure that their performance is consistent and can be sustained) 

 
2.5.3  คุณวุฒิวิชาชีพ 
คุณวุฒิวิชาชีพนั้นแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 1 ก็จะ

ระบุกลุ่มสมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงสุดก็จะระบุกลุ่มสมรรถนะขั้นเชี่ยวชาญ
ที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยังสามารถน าระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปเทียบโอนกับ
ระดับคุณวุฒิการศึกษาได้ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคน
ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไก
ให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ประสบการณ์และความรู้ เพ่ือใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต 
คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืนๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

3.1 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
3.2 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

5.1 การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
5.2 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
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 กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

 กระบวนการแนะนาและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.3 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.4 มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
2.5.4 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนด

โดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ 
ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการ
ปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น 
อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ  แต่ใน
ระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่
ในอาชีพของตนเอง 

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง 
ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และการพัฒนาก าลังคนของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพที่ก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล ดังตารางที่ 2.1 – 2.8 
ซึ่งเป็นค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใด    
อาชีพหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง 
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ตารางท่ี 2.1  เกณฑ์และค าอธิบายตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  
 

ระดับ (Level)                  ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ระดับ 1 
National 
Qualification 
of Vocational 
Competence  

Basic Skilled 
personnel/ 
worker 

ผู้มีทักษะ
เบื้องต้น 
 

มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐาน
ทั่ว ไป สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระดับ 2 
National 
Qualification  
of Vocational 
Competence  

Semi-Skilled 
personnel/ 
worker 

ผู้มีทักษะ
ฝีมือ 

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้
แล้ว สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็น
ประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 3 
National 
Diploma 
Qualification 
of Vocational 
Competence 

Skilled 
personnel/ 
worker 

ผู้มีทักษะ 
เฉพาะทาง 

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคใน
การปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่
หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 4 
National 
Advanced 
Diploma 
Qualification 
of Vocational 
Competence 

supervisors, 
foremen, 
superintendents 
academically 
qualified 
workers, junior 
management  

ผู้ช านาญการ 
ในอาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะ
ทางความคิดและปฏิบั ติ ที่ หลากหลาย 
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้
ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

 

 

 

 



37 
 
ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ระดับ (Level)                  ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ระดับ 5 
National 
Qualification 
of 
Professional 
Competence 

Professionally 
qualified, and 
mid-
management 

ผู้เชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วม
ในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนด
นโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถอบรมและฝึกฝน
บุคคลอื่นได ้

ระดับ 6 
National 
Qualification 
of Higher 
Professional 
Competence  

Experienced 
Specialists and 
Senior 
management 

ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษใน
อาชีพ 

มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
ประเมิน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ 
และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ ที่มีความ
หลากหลายมาประยุกต์ ใช้ ได้  สามารถ
ก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดย
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 
National 
Qualification 
of Advanced 
Professional 
Competence 

Top 

management, 

Novel & Original 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในอาชีพ 

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการ
ท างาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถสังเคราะห์และประเมิน เพ่ือแก้ไข
วิกฤตปัญหาขององค์กร ก าหนดทิศทางและ
อนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้
อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ ประเทศและ
นานาชาติ 

 

แหล่งที่มา:  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2554. 
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ตารางท่ี 2.2  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational 

Competence 1) (NQVC.1 Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ า
ขั้นพ้ืนฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้
อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

ความรู้ (Knowledge) 
 

มีความรู้พ้ืนฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การค านวณ 
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของขาติ 

ทักษะ (Skills) 
 

มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการท างาน
ประจ า มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน มีทักษะ
การคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะเรื่องความปลอดภัย 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 
 

สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าวสารในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งม่ันในการท างาน 

ผลผลิต (Productivity) 
 

สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง  
ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม (Innovation) 
 

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล สามารถใช้
การพิจารณาความสัมพันธ์ของงานที่ปฏิบัติในขั้นพ้ืนฐาน 

การประยุกต์ใช้ (Application) 
 

ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถ
แก้ปัญหาพื้นฐานได้ 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีอ านาจการตัดสินใจอย่าง
จ ากัด 
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ตารางท่ี 2.3  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational 

Competence 2) (NQVC.2 Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูก
ก าหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ า โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การ
ควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ (Knowledge) 
 

มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ค านวณ ขั้นพื้นฐาน  มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาชีพพ้ืนฐาน และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
งาน หรือภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น 

ทักษะ (Skills) 
 

มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถท างานประจ าตามลักษณะวิชาชีพ 
ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการท างานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ หรือภาษาใน
ประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามาร ถ
แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจ า และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 

สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม 

ผลผลิต (Productivity) 
 

สามารถเลือกวิธีการข้ันพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลส าหรับ
การท างานในสาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท างานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง 
ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม (Innovation) วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

การประยุกต์ใช้ (Application) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด 
แก้ปัญหาที่พบบ่อยได้ 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจ า และมีอ านาจในการตัดสินใจ
อย่างจ ากัด 
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ตารางท่ี 2.4  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational 

Competence) (NQVC. Dip. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและ
เทคนิคในการปฏิบัติ งาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่
หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ 
และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ (Knowledge) 
 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศ
อาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะ (Skills) 
 

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
มีทักษะด้านความปลอดภัย การสื่ อสารด้วยภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 

มีส่ วนร่วมในการประสานงานกลุ่ มหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต (Productivity) 
 

สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใน
ขอบเขตของตนเองในการท างาน 

นวัตกรรม (Innovation) 
 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ท างานอย่างอิสระและ
รับผิดชอบในงานประจ าของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้ (Application) 
 

มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ 
แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได ้

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

มีการแนะน าท่ัวไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้ 
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ตารางท่ี 2.5  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of 

Vocational Competence) (NQVC. Adv. Dip. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่
หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
อย่างอิสระด้วยตนเอง 

ความรู้ (Knowledge) 
 

น าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย 
ความรู้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการ
บริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

ทักษะ (Skills) 
 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย
ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาใน
ประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 
 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลผลิต (Productivity) 
 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้
ทางทฤษฎี และเทคนิค 

นวัตกรรม (Innovation) 
 

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง 
และมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการท างาน
ของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง 
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ตารางท่ี 2.6  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional 

Competence) (NQPC. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนด
นโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา
อย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 
การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ 

ความรู้ (Knowledge) 
 

มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบใน
สาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จ า เป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ
และการบริหารระดับกลาง 

ทักษะ (Skills) 
 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวาแผนการ
บริหารจัดการในการท างาน การผลิตหรือการบริการ การ
ปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริ เริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต (Productivity) 
 

สามารถแก้ปัญหาและก าหนดกระบวนการท างาน แผนงาน 
ประเมินผลการท างาน โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบใน
การท างาน 

นวัตกรรม (Innovation) 
 

มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

การประยุกต์ใช้ (Application) 
 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้
อย่างอิสระ 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน สามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ 
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ตารางท่ี 2.7  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional 

Competence) (NQPC. Higher Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
 

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหาร
จัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขา
อาชีพอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถก าหนด
นโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ (Knowledge) 
 

มีความรู้ระดับสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพ
และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน และสามารถน ามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ใน
วิชาชีพ และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง 

ทักษะ (Skills) 
 

ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและ
เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลและจัดท า 
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 

มีความช านาญด้านการพัฒนา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
แสดงออกถึงภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มด าเนินการสิ่งใหม่ๆ
ที่มีบทบาทส าคัญในที่ท างานและชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

ผลผลิต (Productivity) 
 

มีความเป็นมืออาชีพในจัดการทรัพยากร ก าหนดกระบวนการ
วิธีการผลิต การให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจใน
กิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ สนับสนุนและจัดการการ
พัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ) 
 

นวัตกรรม (Innovation) 
 

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้
จากสาขาที่แตกต่าง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของ
ตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ หรือกระบวนการ
ใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนา
แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ 

การประยุกต์ใช้ (Application) 
 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ 
สามารถน าองค์ความรู้และทักษะที่หลากหลายโดยน า
นวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้ 

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

สามารถปฏิบั ติ ง าน เฉพาะทางและซับซ้ อน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้
วิกฤติปัญหาได้ 

 
 
ตารางที่ 2.8  ค าอธิบายระดับคุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional 

Competence) (NQPC. Adv. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

 

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบและนวัตกรรมการท างาน และพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ประเมินเพ่ือแก้ไขวิกฤต
ปัญหาขององค์กร ก าหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรม
ขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศ
และระดับสากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน 
ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์
ความรู้ในอาชีพอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2.8  ต่อ 

ความรู้ (Knowledge) 

 

มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร 

ทักษะ (Skills) 

 

มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ใช้ความรู้
ทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ใน
วิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและ
นานาชาติ 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค์ 

(Attitude) 

มีภาวะความเป็นผู้น า ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร 
พัฒนาระบบและทีมงาน กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ 
พัฒนาแนวทางการแก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต (Productivity) 

 

มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้น
กระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเอง
และอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอ่ืนด้วย เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและนานาชาติ 

นวัตกรรม (Innovation) 

 

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ท าให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ 
 ในการสร้างวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
นั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้น
วิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 

ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการก ากับดูแล สร้างระบบ 
งานที่มีความซับซ้อน รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้ค าแนะน า
กับบุคลากรในองค์กร 
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การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาอาชีพนี้  จึงมีความเชื่อมโยงกับหลากหลาย
อาชีพ โดยก าหนดให้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร  
มีอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องตามกรอบข้อตกลงของผู้น าของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้ลงนามใน
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism Agreement : ATA) อันเป็นข้อตกลงที่มุ่ง
จะสร้างสรรค์เงื่อนไข ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายก าลังคน
ด้านบริการท่องเที่ยวอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนก่อนปี ค.ศ. 2020 ตามข้อตกลงนี้ ผู้น าประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้ตกลงที่จะให้มีการยกระดับคุณภาพของการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยว อันเป็นวิชาชีพการให้บริการที่อาเซียนได้จัดให้อยู่ในกลุ่มสาขาบริการส าคัญ (Priority 
Sectors) ตามที่ได้ระบุไว้ในกรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) กระบวนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยกระบวนการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะการ
ตรวจสอบประเมินผลและการรับรองคุณภาพ สิ่งนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition) ของทักษะและคุณสมบัติบุคลากรในภูมิภาคอาเซียน 

การก าหนดและการรับรองมาตรฐานสมรรถนะหลักดังกล่าว  ท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม
กระบวนการเปิดเสรีทางการค้าในด้านบริการท่องเที่ยวโดยเกื้อหนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ (Mutual Recognition Arrangement 
: MRA) การสร้างความเชื่อมั่นในคุณสมบัติของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอันเป็นผลผลิตจากการ
ฝึกอบรมที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค จะกระตุ้นให้เปิดการลงทุนและการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรก าลังคนด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค จึงได้มีโครงการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
ส าหรับการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals : ACCSTP) ขึ้น 
 การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จึงมีขอบข่ายครอบคลุมงานด้านอุตสาหกรรมบริการ     
2 สาขาเช่นกัน คือ สาขาธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) และสาขาการเดินทาง (Travel Services) 

สาขาธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) แบ่งเป็น 5 อาชีพ ประกอบด้วย 
1) อาชีพแม่บ้านในโรงแรม (Housekeeper) 
2) อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office) 
3) อาชีพพ่อครัว (Chef) 
4) อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ (Pastry Chef) 
5) อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) 

สาขาการเดินทาง (Travel Services) แบ่งเป็น 2 อาชีพ ประกอบด้วย 
ส าหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจน าเที่ยว (Travel Agencies) 
1) อาชีพส ารองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) 
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ส าหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจน าเที่ยว (Tour Operation) 
2) อาชีพ ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (Travel Consultants) 

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพข้างต้นแบ่งเป็น 7 ระดับ ซึ่งส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 เนื่องจากระดับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 เทียบเท่าคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (วรรณี โกมลกวิน, 2558) ซึ่งความต้องการแรงงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตจะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค คือ ความต้องการแรงงานฝีมือใน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญสามประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร และการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติงาน และแรงงานที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558)  
 

2.6 การเทียบเคียงระบบคุณวุฒิของหน่วยงานในประเทศกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับผิดชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้มีค าสั่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นกรรมการมีอ านาจหน้าที่  1) การบริหารและ
จัดการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติและแผนการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 2) ให้เกิดการเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
และ 3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มี
การเทียบเคียงเทียบเคียงระบบคุณวุฒิของหน่วยงานในประเทศกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดังตารางที่ 2.9    
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ตารางท่ี 2.9 การเทียบเคียงระบบคุณวุฒิของหน่วยงานในประเทศกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

คุณวุฒิด้านการศึกษา 
Thailand 

NQF 

คุณวุฒิด้านการท างาน 

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

ป.เอก 9 
คุณวุฒิวิชาชีพ 7 

  
ป.บัณฑิตชั้นสูง 8   

ป.โท 7 
คุณวุฒิวิชาชีพ 6 

  
ป.บัณฑิต 6  Dip ll 

ป.ตรี 5 คุณวุฒิวิชาชีพ 5 มรช.3 Dip l 
อนุปริญญา/ปวส. 4 คุณวุฒิวิชาชีพ 4 มรช.2 Cert lV 
ปวช. 3 คุณวุฒิวิชาชีพ 3 มรช.1 Cert lll 
ม.ปลาย/ป.วิชาชีพเฉพาะ
ระยะสั้น 2  

2 
คุณวุฒิวิชาชีพ 2 

 

Cert ll 
ม.ต้น/ป.วิชาชีพเฉพาะ
ระยะสั้น 1 

1 
คุณวุฒิวิชาชีพ 1 

 

 

แหล่งที่มา:  วรรณี โกมลกวิน, 2558. 
 

2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  

 2.7.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2483 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างตัดเสื้อภูเก็ต”    
ณ บริเวณวัดพุทธมงคลนิมิต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปลี่ยนชื่อและยกฐานะตาม 
ล าดับดังนี้ 

            พ.ศ. 2489 เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนการช่างสตรีภูเก็ต” 
 พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนอาชีวศึกษาภูเก็ต” 
 พ.ศ. 2519   เปลี่ยนชื่อเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” 
 พ.ศ. 2521 ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสะพานหินใกล้สถานีวิทยุ สทร.3 (สถานที่ปัจจุบัน) 

เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
รหัสไปรษณีย์  83000 โทรศัพท์ 0-7621-4818, 0-7622-6169    
โทรสาร 0-7621-1091   Website : phuketvc.ac.th   

  E–mail: dovepvc@hotmail.com 
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2.7.2 หลักสูตรในปัจจุบัน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
2556 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี ้ 
 

   2.7.2.1 สาขางานที่เปิดสอน ดังแสดงในตารางที่ 2.10 

 
ตารางท่ี 2.10  สาขางานที่เปิดสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

ประเภทวิชา สาขางาน 
ปวช. ปวส. 

ระบบ
ปกต ิ

ระบบ
ทวิภาคี 

ระบบ
ปกต ิ

ระบบ
ทวิภาค ี

ประเภทวิชา 
คหกรรม 

1. สาขางานอาหารและโภชนาการ     
2. สาขางานคหกรรมศาสตร์ 
(ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์) 

    

3. สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม     
4. สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ     

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

5. สาขางานการบัญช ี     
6. สาขางานการตลาด     
7. สาขาธุรกิจค้าปลีก     
8. สาขางานเลขานุการ     
9. สาขางานการจัดการส านักงาน     
10. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

ประเภทวิชา
ศิลปกรรม 

11. สาขางานการออกแบบ     
12. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก     

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

13. สาขางานการโรงแรม     
14. สาขางานการท่องเที่ยว     

แหล่งที่มา:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งานทะเบียน, 2559.  
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   2.7.2.2 จ านวนผู้เรียนสาขางานการโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ข้อมูล            
ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังแสดงในตารางที่ 2.11  
 

ตารางท่ี  2.11  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  
 

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 49 147 196 
ปวช. 2 33 81 114 
ปวช. 3 21 56 77 

รวมระดับ ปวช. 103 284 387 
ปวส. 1 18 63 81 
ปวส. 2 13 38 51 

รวมระดับ ปวส. 31 101 132 
รวมทั้งหมด 134 349 519 

 

แหล่งที่มา:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งานทะเบียน, 2559.  
 

2.8 กระบวนการส่งนักศึกษาฝึกงาน 

การจัดฝึกงาน ถือเป็นกระบวนการส าคัญส าหรับการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จึงได้ก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรให้สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยมีเงื่อนไขใน
การด าเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน 

2. สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมตั้งแต่ภาค
เรียนที ่4 ของระดับปวช. หรือภาคเรียนที่ 2 ของระดับปวส. โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึก
ภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน หากสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในภาคเรียน
ปกติ ให้เพ่ิมเวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวิชาเป็น 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ 
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3. ให้มีการตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 

 
2.8.1 รูปแบบการฝึกงาน 
จากวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการฝึกงานดังที่กล่าวมาแล้ว สถานศึกษาสามารถเลือก

รูปแบบการฝึกงาน ได้ดังนี ้
รูปแบบที่ 1 น ารายวิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ไปจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพ

ในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ โดย
คิดค่าหน่วยกิตส าหรับวิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รูปแบบที่ 2 น ารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะงานอาชีพของสถาน
ประกอบการไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดฝึกในสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร สถานศึกษาสามารถเลือกจัดฝึกงานในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด หรือจัดแบบผสมผสานทั้ง 2 
รูปแบบก็ได้ ทั้งนี้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 
  
รายวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5  กระบวนการส่งนักศึกษาฝึกงาน 
แหล่งที่มา: (วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2559.) 
 

รายวิชาชีพ 

เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา 
 

ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

 

น ารายวิชาการฝึกงาน 
ไปฝึกประสบการณ์ 

งานอาชีพ 

 

น ารายวิชาชีพ 
ไปเรียนรู้และ 

ฝึกปฏิบัติ 

น ารายวชิาการฝึกงาน 
และรายวชิาชีพ 
ไปเรียนรู้และฝึก 

ประสบการณ์งานอาชพี 



52 
 

2.9 สถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน 

ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ต้องมีการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 
ภาคเรียนในระบบปกติ และครึ่งหนึ่งของหลักสูตรในระบบทวิภาคี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความ
ร่วมมือและส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการโรงแรมในปีการศึกษา พ.ศ. 
2559 จ านวนทั้งสิ้น 27 แห่ง ดังตารางที ่2.12 
 
ตารางที่ 2.12  สถานประกอบการโรงแรมที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่รับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ที่อยู่ 
สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

จ านวน
ห้องพัก 

แผนกที่รับ
การฝึกงาน 

1. โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต 
106/46  หมู่ที่3  ต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 83110 

076-316537 Villa 90 
หลัง 

FB 
HK 
KC 

2. โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า 
45/1  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี  
ต าบลป่าตอง  อ าเภอกะทู้   
จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-207500 206 ห้อง FB 
HK 
 

3. โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา 
43/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี   
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้   
จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-341414 245 ห้อง HK 
 

4. โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา 
284  ถนนพระบารมี  ต าบลป่าตอง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-380050 333 ห้อง HK 
KC 

5. โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต 
16  หมู่ 2  ถนนวิเศษณ์  ต าบลราไวย์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83130 

076-363600 92 ห้อง HK 
KC 
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ตารางท่ี 2.12  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ที่อยู่ 
สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

จ านวน
ห้องพัก 

แผนกที่รับ
การฝึกงาน 

6. โรงแรมแอสชาลี ฮับ ป่าตอง 
237/23  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี   
ต าบลป่าตอง  อ าเภอกะทู้   
จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-349800 110 ห้อง FO 
HK 
 

7. โรงแรมอันดามัน เอมเบรส รีสอร์ท 
2  ถนนหาดป่าตอง  ต าบลป่าตอง   
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-370000 222 ห้อง FB 
 

8. โรงแรมเดอะรอยัล ปาล์ม บีช ฟร้อนท์ 
66/2  ซอยเก็บทรัพย์  ถนนทวีวงศ์  
ต าบลป่าตอง  อ าเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต  83150 

076-295510 67 ห้อง FB 
 

9. โรงแรมกะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท 
72  ถนนกะตะ  ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83100 

076-284300 330 ห้อง FB 
HK 
 

10. โรงแรมอนันตราภูเก็ตลายัน 
รีสอร์ทแอนด์สปา  
168 หมู่ 6 ซอยหาดลายัน 4 ต.เชิงทะเล  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

076-317200 -Pool Villa 
47 หลัง 
-Suite 

Room 30 
ห้อง 

FB 
HK 
 

11. โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก  
บายกะตะธานี 
10/18 ม. 7  ต าบลคึกคัก  
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 

076-428800 
 

316 ห้อง FB 
 

12. โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช  
รีสอร์ท 
29 ซอย กะรนนุ้ย ต าบลกะรน  
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 

076-370100 
 

470 ห้อง HK 
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ตารางท่ี 2.12  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ที่อยู่ 
สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

จ านวน
ห้องพัก 

แผนกที่รับ
การฝึกงาน 

13. โรงแรมอมันบุรี รีสอร์ทภูเก็ต 
118/1 หมู่ 3 ถนนศรีสุนทร หาดพันซี 
ต.เชิงทะเล ภูเก็ต 83110 

076-324333 Resort 
40 หลัง 

HK 
 

14. โรงแรมอันดามัน บีช สวีท 
60/12  ถนนราชอุทิศร้อยปี   
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-341 879 140 ห้อง FB 
 

15. โรงแรมอมารี ภูเก็ต 
2 หาดป่าตอง อ าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-340106 380 ห้อง HK 
 

16. โรงแรมเดอะแน็ป ป่าตอง 
5/55 ถนนหาดป่าตอง ต าบลกะทู้  
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-343111 136 ห้อง HK 
 

17. โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช รีสอร์ท 
311  ถนนปฏัก  ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83100 

076-396090 209 ห้อง FB 
 

18. โรงแรมโคโคนัทวิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา   
ถนนประชานุเคราะห์ ต าบลป่าตอง 
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-366312 80 ห้อง HK 
 

19. โรงแรมอันดามันไวท์ บีช รีสอร์ท 
28/8 หมู่ 4 ต าบลสาคู อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต  83110 

076-316300 Resort 
52 หลัง 

FB 
HK 
KC 

20. โรงแรมไฮแอทรีเจนซีภูเก็ต รีสอร์ท 
16/12 หมู่ 6 ต าบลกมลา  
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-231234 201 ห้อง FB 
HK 
KC 
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ตารางท่ี 2.12  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ที่อยู่ 
สถานประกอบการ 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

จ านวน
ห้องพัก 

แผนกที่รับ
การฝึกงาน 

21. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
52 ถนนทวิวงศ์ ต าบลป่าตอง 
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-370200 398 ห้อง FB 
HK 
 

22. โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา 
ถนนประชานุเคราะห์ ต าบลป่าตอง  
อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83150 

076-340778-9 508 ห้อง FB 
HK 
KC 

23. โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ทแอนด์สปา 
509 ถนนปฎัก ต าบลกะรน  
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110 

076-396-139 
 

113 ห้อง FB 
 

24. โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท  
แอนด์สปา ภูเก็ต   
21/4 ต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง  จังหวัด
ภูเก็ต 83000 

076-335600 257 ห้อง HK 
 

25. โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า  
888 หมู่ 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110 

076-336100 Villa 92 
หลัง 

HK 
 

26. โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทลแอนด์สปา 
11/7 ซอยโคกตโนด 12 ต าเชิงทะเล  
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

0 76-609888 174 ห้อง FB 
 

27. โรงแรมเอาท์ริกเกอร์ลากูน่า ภูเก็ตบีช  
รีสอร์ท 
116/13 ม.6 ต าเชิงทะเล อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 83110 

076-33 6900 225 ห้อง HK 
 

 

หมายเหตุ    : HK หมายถึง แผนกแม่บ้านโรงแรม  
: FB  หมายถึง แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม      
: KC  หมายถึง แผนกครัว   
: FO  หมายถึง แผนกบริการงานส่วนหน้าโรงแรม 
 

แหล่งที่มา:  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2559. 



56 
 

2.10 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (GROUP PROCESS) 

2.10.1 หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
กระบวนการกลุ่ม เป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยน

เจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการท างานของ
กลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ 

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคริร์ท  เลวิน 
(Kurt  Lewin, 1920) ที่กล่าวโดยสรุปไว้ดังนี้ 

1) พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
2) โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 
3) การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า 

ความรู้สึก และความคิด 
4) สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างานโดยอาศัย

ความ สามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม 
 
2.10.2 หลักการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิด
จากการบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระท าและความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2) การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างสรรค์ บรรยากาศการท างานกลุ่มที่
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนโดยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา และช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

3) การเรียนรู้ควรเป็นระบวนการที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการ
กระท ากิจกรรมด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใจอย่างลึกซึ้ง จดจ าได้ดี อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติ
และพฤติกรรมของตนได้ รวมทั้งสามารถน าไปสู่การน าไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผู้เรียน 
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4) การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ที่เป็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ดังนั้น ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีระบบและมีขั้นตอนจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบค าถามการรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.10.3 หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการลงมือ

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคน แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพล
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลักการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 

1) เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด 

2) เป็นการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะ
เป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่จะฝึกให้ผู้เกิดความรู้ความใจ และสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

3) เป็นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเองของนักเรียน
เอง โดยครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายามค้นหา และพบค าตอบด้วยตนเอง 

4) เป็นการสอนที่ให้ความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การแสวงหาความรู้ และค าตอบต่างๆ ครูจะต้องให้ความส าคัญของกระบวนการต่างๆ ในการแสวงหา
ค าตอบ 
 

2.10.4 รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

(คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านักงาน 2540 ) มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรม 
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมด้วย

ตนเอง และมีการเพ่ือท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
(2.1) ขั้นน า เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการ 

เรียนการสอน การจัดสถานที่ การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แนะน าวิธีด าเนินการสอน กติกา
หรือกฎเกณฑ์การท างาน ระยะเวลาการท างาน 
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(2.2) ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็น
กลุ่มๆ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยที่กิจกรรมต่างๆ จะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องใน
บทเรียน เช่น กิจกรรมเกม และเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 

(2.3) ขั้นวิเคราะห์ เมื่อด าเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แล้ว  จะให้นักเรียน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกัน โดยวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจาการท างานกลุ่มให้คนอื่นได้รับรู้ เป็น
การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของกันแนะกัน ขั้นวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อ่ืน และมองเห็นปัญหาและวิธีการท างานที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 
เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นแนวคิดที่ต้องการด้วยตนเอง 
เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

(2.4) ขั้นสรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ นักเรียนสรุปรวบรวมความคิดให้เป็น 
หมวดหมู่ โดยครูกระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากนั้นน าข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชาที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและน าหลักการที่ได้ไปใช้เพ่ือการปรับปรุงตนเอง ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคน
อ่ืนประยุกต ์เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และด ารงชีวิตประจ าวัน
เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน แก้ปัญหา ประดิษฐ์สิ่งใหม่ 
เป็นต้น 

(2.5) ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมาก
น้อยเพียงใด โดยจะประเมินทั้งด้านเนื้อหาวิชาและด้านกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ประเมินด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม เช่น ผลการท างาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมิน
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม จากการให้สมาชิกติชมหรือวิจารณ์แก่กันโดยปราศจากอคติ จะท าให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตนเองได้ และจะท าให้ผู้สอนเข้าใจนักเรียนได้ อันจะท าให้ผู้เรียนผู้สอนเข้าใจปัญหา
ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นหนทางในการน าไปพิจารณาแก้ปัญหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
 

2.10.5 ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม 
การแบ่งกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ผู้สอนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยค านึงถึง

วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534: 230)
เช่น 

1) แบ่งกลุ่มตามเพศ ใช้ในกรณีครูมีวัตถุประสงค์ท่ีชี้เฉพาะลงไป เช่น ต้องการส ารวจ
ความ แตกต่างระหว่างเพศหญิงและชายในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ 
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2) แบ่งตามความสามารถ ใช้ในกรณีที่ครูมีภาระงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
แตกต่างไปตามความสามรถ หรือต้องการศึกษาความแตกต่างในการท างานระหว่างกลุ่มที่มีความ 
สามารถสูงและต่ า 

3) แบ่งตามความถนัด โดยแบ่งกลุ่มท่ีมีความถนัดเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 
4) แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ โดยให้สมาชิกเลือกเข้ากลุ่มดับคนที่ตนเองพอใจ ซึ่ง

ครูท าได้แต่ไม่ควรใช้บ่อยนัก เพราะจะท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการท างานกับบุคคลที่
หลากหลาย 

5) แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ให้เด็ก
เรียนเก่งกับเด็กที่เรียนอ่อน เพ่ือให้เด็กเรียนเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนอ่อน หรือให้เด็กปรับตัวเข้าหากัน 

6) แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ไม่เป็นการเจาะจงว่าให้ใครอยู่กลุ่มใดกับใคร 
7) แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดยพิจารณาเด็กที่มี

ประสบการณ์คล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการช่วยกันวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใดปัญหา
หนึ่งโดยเฉพาะ 
 

2.10.6 วิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักการการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1) การระดมความคิด เป็นการรวมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 -5 คน และให้ทุก

คนแสวงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เพ่ือรวบรวมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้หลายแง่มุม ทุก
ความคิดได้รับการยอมรับโดยไม่มีการโต้แย้งกัน แล้วน าความคิดท้ังมวลมาผสานกัน 

2) ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึ้น โดยให้ผู้เรียนตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมี
การสรุปผลในลักษณะของการแพ้การชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมต่างๆ วิธีการสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความสนุกสนาน 

3) บทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนที่มีการก าหนดบทบาทของผู้เรียนในสถานการณ์ที่
สมมติขึ้นมา โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช้บุคลิกภาพประสบการณ์ และความรู้สึก
นึกคิดของตนเป็นหลัก วิธีการสอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 

4) สถานการณ์จ าลอง เป็นวิธีกาสอนโดยการจ าลองสถานการณ์จริงหรือสร้าง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นพร้อมทั้งแสดงพฤติกรรม
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการแสดงพฤตอกรรมต่างๆ ซึ่งใน
สถานการณ์จริงผู้เรียนอาจจะไม่กล้าแสดงออก 

5) กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ใช้การสอนเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขั้นจริง แต่น ามา
ดัดแปลงเพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
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กันและกันอันจะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับผู้เรียนยิ่งขึ้น 

6) การแสดงละคร เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามบทที่มีผู้เขียนหรือ
ก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาทตามที่ก าหนดโดยไม่น าเอาบุคลิกภาพ และความรู้สึกนึก
คิดเข้ามาใส่ในการแสดงบทบาทนั้นๆ วิธีนี้จะช่วยให้มีประสบการณ์ในการรับรู้เหตุผล ความรู้สึกนึก
คิดและพฤติกรรมของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการท างานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน 

7) เป็นวิธีการสอนโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ที่มีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน 
และมีการก าหนดให้มีผู้น ากลุ่มท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย สมาชิกทุกคนมีสวนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วสรุปหรือประมวลสาระท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิธีการนี้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล หรือประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือให้กลุ่มได้
ข้อมูลมากขึ้น วิธีการสอนที่สนับสนุนหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่านี้ เป็นวิธีการสอนที่ช่วย
ให้การจัดประสบการณ์การสอนที่หลากหลาย และผู้สอนอาจใช้วิธีสอนอ่ืนๆได้อีก โดยยึดหลักส าคัญ 
คือ การเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้ง 

 
2.10.7 การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม  
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2522) มีดังนี้ 

1) การให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้สอนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนยิ่งขึ้น 

2) การให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน ซึ่งสามารถ
ประเมินผลได้ 2 ลักษณะ คือ 

(2.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม 
(2.2) การประเมินผลความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

 
2.10.8 บทบาทของครูและนักเรียน ในการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม          

  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) มีดังนี ้
1) มีความเป็นกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน 

สนใจ ให้ก าลังใจ สนทนา ไถ่ถาม 
2) พูดน้อย และจะเป็นเพียงผู้ประสานงาน แนะน า ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ

เท่านั้น 
3) ไม่ชี้น าหรือโน้มน้าวความคิดของนักเรียน 
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4) สนับสนุนให้ก าลังใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน
แสดงออกอย่างอิสระ และแสดงออกซ่ึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

5) สนับสนุนให้นักเรียนสมารถวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการ
กระท างานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

 
 2.10.9 การใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาความรับผิดชอบ 

การน ากิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม เป็นวิทยาการแขนงหนึ่ง
ซึ่งพยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคน เพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้ ที่จะน าไปใช้ ในการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และการปรับปรุงการท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2522) 

การใช้กิจกรรมกลุ่ม คือ เทคนิคและวิธีการที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยสมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านการวิเคราะห์ 
ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา อย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอน อันก่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ (วิภาวดี  เกียรติอัชฌาสัย, 2542) 

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การกิจกรรมกลุ่ม (กรมวิชาการ, 2542) มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน า เป็นการเริ่มบทเรียนให้น่าสนใจ มีสาระ แทรกความสนุกสนานและตื่นเต้นใน

บางครั้ง เพ่ือช่วยให้นักเรียนตื่นตัว มีสมาธิ เกิดความต้องการในสิ่งที่จะเรียนรู้ 
2. ขั้นกิจกรรม นักเรียนทุกคนจะได้รับบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับ

มอบหมาย การแยกย้ายตามกลุ่ม การก าหนดและเลือกประธาน เลขานุการ สมาชิกกลุ่มเพ่ือประชุม
ปรึกษาหารือ การวางแผน การเสนอความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคน 

3. ขั้นอภิปราย ขั้นตอนนี้จะต้องจัดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการซักถาม 
การอภิปรายในแง่คิดประเด็นต่าง ๆ 

4. ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ ในขั้นนี้นักเรียนจะประมวลเนื้อหากิจกรรมประสบการณ์ ความ
คิดเห็นต่างๆ ที่เรียนทั้งหมดตามหลักการ ครูจะต้องพยายามสนับสนุนติดตามให้นักเรียนน าความรู้ 
ความคิด ทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของนักเรียนแต่ละคน 
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2.11 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

 2.11.1 ความหมาย 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้น 

เพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง
น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมี
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการ
จัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557: 19-20) 

 
2.11.2 ลักษณะเด่น 
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน McDonell 

(2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะท า
นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานชิ้นนี้ โดย
ครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้ 

 นักเรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 
 มีฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี 
 ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง 
 ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (embedded with knowledge and skills) 
 ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน 
 มีผลผลิต 
 
2.11.3 แนวคิดส าคัญ 
การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น มีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by 

doing” ซึ่งได้กล่าวว่า“Education is a process of living and not a preparation for future 
living.” (Dewey John, 1897: 79 cite in Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า (Remembering) ความ
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เข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า 
(Evaluating) และการคิดสร้างสรรค์ (Creating)  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้นจึง
เป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเองทุกข้ันตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

2.11.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนแตกต่างกันไป

ตามแต่ละทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
แหล่งที่มา:  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. 
 

1. ขั้นน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศึกษา
สถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
แผนการ จัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็น
ขั้นตอนของโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือ
ข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนร่วมกัน 

4. ขั้นประเมินผล หมาย ถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกัน
ประเมิน 
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แนวคิดที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ 
วิจารณ์ พาณิช (2555:71-75) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังใน
ตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม 
และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริงซึ่งส่วนของวงล้อแต่ละชิ้น ได้แก่ Define, Plan, Do, Review และ 
Presentation 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.7  โมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 
แหล่งที่มา:  วิจารณ์ พาณิช, 2555:71-75. 
 

1.  Define คือ ขั้นตอนการท าให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจนร่วมกันว่า  
ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน ก าหนดทางหนีทีไล่ในการ
ท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของนักเรียนและที่ส าคัญ  
เตรียมค าถามไว้ถามทีมงานเพ่ือกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคัญบางประเด็นที่นักเรียนมองข้าม โดยถือ
หลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียนที่เป็นทีมงานก็
ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยน
ข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในขั้น 
Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 

3. Do คือ การลงมือท า มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะใน
การแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการ
ท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติมทักษะในการท างานในสภาพที่
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ทีมงานมีความแตก ต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน 
ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น  ในขั้นตอน Do นี้ ครู
เพ่ือศิษย์จะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจศิษย์เป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าที่เป็น 
“วาทยากร” และโค้ชด้วย 

4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า โครงการได้ผล
ตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้
ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้งข้ันตอนที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนด
วิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือในภาษา 
KM เรียกว่า AAR (After Action Review) 

5. Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีก
ชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้  (ปัญญา) 
ทีมงานของนักเรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอ
เป็นการรายงานหน้าชั้น มี เพาเวอร์พ้อยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ หรือ
น าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 
“Project-Based Learning increases long-term retention, improves problem-solving and 

collaboration skills, and improves students’ attitudes towards learning.” 
(Strobel , 2009) 

แนวคิดที่ 3 การ จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพ่ือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็ก
และเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย  ของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557)   
โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.8  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
แหล่งที่มา:  ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23. 
 

ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานครั้งนี้ ได้น าแนวคิดท่ีปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลา
และคณะ (2557: 20-23) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจาก
การท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครง งานไว้เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง ในขั้น
แสวงหาความรู้ 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยต้องคิด
หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรม
ร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจ
ต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้ 
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่  
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดม



67 
 
ความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้อง
เรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแล้ว 

4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียนในการท า
กิจกรรม ดังนี้ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเมื่อมี
ข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม 
ถามนักเรียนน าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

6. ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัด
เวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และนักเรียนอ่ืนๆ ในโรงเรียนได้ชม
ผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ในการท าโครงงาน 
 ลัดดา ภู่เกียรติ (2544) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่นักการศึกษาหลายคน
ยอมรับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยม 
ศึกษาและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ควรจะต้องน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาในการค้นหาความรู้
ด้วยตนเองโดยการท าโครงงาน เพราะกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์กับการเรียนการสอนทุกสาระการ
เรียนรู้ โครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมแหล่งข่าวสาร ข้อมูลที่หลากหลาย 
และมากมายซึ่งต้องมีความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับ  และวัยของ
ผู้เรียนเอง รวมถึงความสามารถที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่าง ดี 
สามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตน เองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต  

ลัดดา ภู่เกียรติ (2544) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อและหลักการ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้
หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น กล่าวคือ  

1. ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง/ประเด็น/ปัญหาที่ต้องการศึกษาเอง 
2. ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู้) ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ/ประสบการณ์/ความรู้/สิ่งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง 
5. ผู้เรียนได้เป็นผู้สรุป (สร้างองค์ความรู้) ด้วยตนเอง 
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6. ผู้เรียนผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
7. ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง  
ลัดดา (2552: 28) กล่าวว่า ในการท าโครงงานผู้สอนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

และฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพื้นฐานก่อนประกอบไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นดังนี ้ 
ขั้นที่ 1 การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องที่จะท าโครงงาน  
หวัข้อเรื่องต้องเป็นหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจจริงๆ ในระยะแรกจึงไม่ควรก าหนดเป็นรายวิชาแต่ 

เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ผู้เรียนสนใจ อยากค้นคว้าหาค าตอบ ผู้สอนจะต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบ
เสียก่อนว่ามีข้อมูล ตลอดจนแหล่งเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ในการทาโครงงานนั้น  

ขั้นที่ 2 การวางแผนในการท าโครงงาน  
ผู้เรียนต้องคิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไรช่วงเวลาใด จากการเขียนเค้าโครงการท า 

โครงงานเสนอผู้สอน โดยทั่วไปจะเป็นการตอบค าถามว่าจะท าอะไร ท าไมต้องท า ใครบ้างเป็นผู้กระท า 
กระท าเมื่อใด ท าที่ไหน และจะท าอย่างไร ดังนั้น รายละเอียดในเค้าโครงการท าโครงงานจะเป็นเค้า
โครงของสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ ก าหนดวิธีท างาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายละเอียดใน
การท างานที่จะช่วยให้การปฏิบัติ ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 3 การลงมือท าโครงงาน  
เป็นการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้สอน  
ขั้นที่ 4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
เมื่อได้ข้อมูลจากการบันทึกแล้วผู้เรียนจะต้องแปลผลและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้ง  

อภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้า หากไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้จะต้องบอกข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนได้  
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน  
เป็นการเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานเพื่อให้ผู้อ่ืนได้ทราบและ เข้าใจ 

ถึงแนวคิด วิธีการศึกษาค้นคว้าและสิ่งที่ทาการศึกษาว่ามีผลเป็นอย่างไรด้วยการใช้ภาษา ที่อ่านเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงงาน  

ขั้นที่ 6 การน าเสนอโครงงาน  
หลังจากท่ีได้ศึกษาและหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ผลออกมาแล้วจะต้องนาความรู้ที่ ได้มา 

เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับทราบในรูปของรายงานหรือเอกสาร หรือรายงานปากเปล่าด้วยสื่อเพาว์เวอร์
พ้อยต์ (Power Point) หรือนิทรรศการ เป็นต้น  

ขั้นที่ 7 การประเมินผลโครงงาน  
ควรประเมินให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการด าเนินงาน ด้านการด าเนินงาน และ 

ด้านผลของโครงการ  
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2.12 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ
ด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning 
Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์  พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง 
ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter)
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
     1. ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
   2. ศิลปะ 
     3. คณิตศาสตร์ 
     4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
     5. เศรษฐศาสตร์ 
     6. วิทยาศาสตร์ 
     7. ภูมิศาสตร์ 
     8. ประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักนี้ จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังนี้ 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning) เป็นวลีค ากล่าว (Phrase ) ที่กลาย
มาเป็นส่วนส าคัญต่อการวิเคราะห์ และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางของสังคมรอบด้าน ซึ่งได้ถูกก าหนด 
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ให้เป็นยุทธศาสตร์การท างาน เพ่ือการจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ 
การจัดการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันนั้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ก็กลาย 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่นักการศึกษาหลากหลายฝ่ายต่างร่วมกันวิจัย เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบ
และน าเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ของการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเช่นกัน 
(Mishra & Kereluik, 2011) 

ดังนั้น การสร้างทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นลักษณะของการศึกษาวิจัยใน
เชิงบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะให้
เกิดกับผู้เรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน กรอบแนวคิดของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีตัวแบบ (Model) ที่น่าสนใจและน าเสนอ
ในโอกาสนี้มี 2 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบของภาคีเครือข่ายภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21                 
(Partnership for 21 st Century Skills, 2007) และตัวแบบของกลุ่มเมทิรี (METIRI Group, 2003) 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พอสังเขปดังนี้ 

Model of Partnership for 21st Century Skills 
เป็นกรอบแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 

21st Century Skills) โดยสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ในระบบการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นการเสนอ
ความคิดอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบเพ่ือใช้ในการปรับความคิดและฟ้ืนฟูการศึกษาของรัฐขึ้นมา
ใหม่ โดยน าองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันทั้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนและระบบการสนับสนุน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กลายเป็นกรอบความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concepts) องค์ประกอบ
ทั้งหมดในโมเดล หรือตัวแบบที่น าเสนอนี้ได้ผ่านการนิยาม การพัฒนา และการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
จากผู้เชี่ยวชาญชั้นน า นักวิชาการศึกษา นักธุรกิจ ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชน ซึ่งตัวแบบนี้
บางครั้งจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“โมเดลสายรุ้ง (Rainbow Model)” ดังมีรายละเอียดที่ส าคัญ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ (Partnership for 21 st Century Skills, 2009)  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
           ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) โดย (1) ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและก าหนดประเด็นส าคัญต่อการสร้างความเป็นสังคมโลก (2) เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมของการท างาน เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้
อย่างเหมาะสมในบริบททางสังคมที่ต่างกันรอบด้าน และ (3) มีความเข้าในใจในความเป็นมนุษย์
ด้วยกันทั้งในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว  
           ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) โดย (1) รู้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการ
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สร้างตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ (2) เข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ (3) 
ใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิผลด้านอาชีพ  ความรู้ด้านการเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) โดย (1) สร้างประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านวิธีการสร้าง
องค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง (2) การน าวิถีแห่งความ
เป็นประชาธิปไตยไปสู่สังคมในระดับต่างๆ ได้ และ (3) มีความเข้าใจต่อวิถีการปฏิบัติทางสังคมแห่ง
ความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิน่และสากล  
           ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดย (1) มีความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานในด้านข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2) เข้าใจวิธีป้องกัน
แก้ไข รวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีต่อภาวะสุขภาพอนามัย ห่างไกลจากภาวะความเสี่ยงจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย (3) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพ อนามัยได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล (4) เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยทั้ง
ส่วนบุคคลและครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง และ (5) รู้และเข้าใจในประเด็นส าคัญของการเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
           ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) โดย (1) มีภูมิความรู้และความเข้าใจขั้น
พ้ืนฐานต่อการอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันสภาพ 
แวดล้อมดังกล่าว (2) มีภูมิความรู้และความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสังคม 
(ทั้งในด้านการพัฒนาประชากร การเจริญเติบโตของสรรพสิ่งและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ฯลฯ) 
(3) วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และก าหนดวิธีการในการป้องกันแก้ไข
รวมทั้งการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเหล่านั้น และ (4) สร้างสังคมโดยรวมให้เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต(Productivity) 
และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
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ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ 
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
        กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student 
Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม“สาระวิชา”ไปสู่การเรียนรู้“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี21” 
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
เรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการ
เรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก
การรวมตัวกันของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 
 

2.13 การจัดการศึกษาแบบ STEM Education 

2.13.1 ความหมาย แนวคิดและลักษณะของ STEM Education 
STEM Education คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary 

Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนง
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มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการ
จัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้นต้อง
ใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งสิ้น ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากนี้ STEM Education 
ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะส าคัญในโลกโลกาภิวัฒน์หรือทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
อีกด้วย (Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, Harkness, Johnson, & Koehler, 2012).  

STEM Education เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิด และลักษณะดังนี้ (Dejarnette, 2012; 
Wayne. 2012; Breiner, et al., 2012; ธวัช ชิตตระการ, 2555; รักษพล ธนานุวงศ์, 2556; อภิสิทธิ์ 
ธงไชย และคณะ, 2555) อ้างใน พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556. 

1. เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ เป็นการ  
บูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) 
และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ 

• วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ โดยนักการศึกษามักชี้แนะ
ให้อาจารย์ ครูผู้สอน ใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science 
Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 
เพราะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์ใน STEM Education จะท าให้
นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทายและเกิดความม่ันใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่
จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความส าเร็จในการเรียน 

• เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ  
หรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการท างานทาง
เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ 
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจ 

• วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่างๆให้กับ
นิสิตนักศึกษาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า
เป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน 

• คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่มิได้หมายถึงการนับจ านวนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบอ่ืนที่ส าคัญ ประการแรก คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) 
ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก/จัดกลุ่ม การจัดแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ 
ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ ความเข้าใจความคิดรวบยอด 
(Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า 
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ใหญ่กว่าฯลฯ ประการต่อมาคือ การส่งเสริมการคิด คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking)
จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

2. เป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ละรัฐน า 
STEM Education มาใช้ ผลจากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Project-based 
Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ท าให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ 
พัฒนาชิ้นงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเพ่ิม
ความสามารถและศักยภาพผู้เรียนได้มากข้ึนเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามี
การน า STEM Education ไปสอนตั้งแต่ระดับวัยก่อนเรียน (Preschool) ด้วย 

นอกจาก STEM Education จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 สาขา ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
ยังเป็นการบูรณาการด้านบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอีกด้วย ซึ่งจะ
ท าให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการท างาน การเพ่ิมมูลค่า และสามารถสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ 
 3. เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนว
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เช่น 

• ด้านปัญญา ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
• ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด 

วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
• ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

การเป็นผู้น าตลอดจนการน้อมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน 
จากแนวคิดข้างต้น นักการศึกษาก็ยังได้มีบูรณาการศาสตร์อ่ืนประกอบเพ่ือให้การจัดการศึกษา

STEM Education นั้นครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงแบบรอบด้าน เช่น การจัดการ
ศึกษา STEAM Education ที่มีการบูรณาการศิลปะ (A) ท าให้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสถ่ายทอดหรือ
ประยุกต์ใช้แนวคิดส าคัญ (Concept) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยิ่งขึ้น ผู้เรียนยัง
สามารถสื่อสารความคิดของตนเองในรูปแบบของดนตรีและการเคลื่อนไหว  การสื่อสารด้วยภาษา
ท่าทางหรือการวาดภาพ หรือการสร้างโมเดลจ าลอง ท าให้ชิ้นงานนั้นๆ มีองค์ประกอบด้านความ
สุนทรีย์ และความสวยงามเพ่ิมขึ้น เกิดเป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งานและความสวยงาม 
(ยศวีร์ สายฟ้า, 2555) การจัดการศึกษา STE2AM Education ที่เน้นเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนตระหนักเกี่ยว
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics: E2) ที่เป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้เป็นคนดี 

 



75 
 

2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธีรพงษ์ วิริยานนท ์(2549) วิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรฐานอาชีพและคู่มือการปฏิบัติงาน
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากระบบการ
ประเมินมาตรฐานอาชีพเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าบุคคลเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมีระบบการ
ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ  และแนวทางการ
ปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือให้การจัดตั้งและด าเนินการระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทยมี
ความสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตก าลังคนได้ มีมาตรฐานอ้างอิงเพ่ือพัฒนาความรู้  ความ 
สามารถของก าลังคนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล การด าเนินงานวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) การ
ก าหนดแนวคิดและออกแบบกระบวนการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการก าหนดปัญหา 
วัตถุประสงค์และวิธีการ ก าหนดกระบวนการในการท าวิจัย 2) การจัดท าร่างมาตรฐานอาชีพของผู้
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพและคู่มือการปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 3) การจัดท าประชาพิเคราะห์
เพ่ือพิจารณารับรองมาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการจากกลุ่มอาชีพ และนักวิชาการ จ านวน 20 คน ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงในการจัดท ามาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และคู่มือปฏิบัติงาน
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 4) การประชุมแนวทางปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จาก 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเครื่องประดับอัญมณี กลุ่มอาชีพผลิตสิ่งทอ และกลุ่มอาชีพค้าปลีก 
จ านวนรวม 20 คน เพื่อให้ความรู้และท าความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานประเมิน วางแผนการประเมิน
ในการทดลองปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 5) การปฏิบัติงานประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพตามขั้นตอนการประเมินที่ก าหนดในมาตรฐานอาชีพของผู้ประเมิน  โดยทดลอง
ประเมินผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่มตามมาตรฐานอาชีพแต่ละระดับ มีผู้รับการประเมินรวม 
57 คน แล้วจึงน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยมาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
หน่วยสมรรถนะหลัก 4 หน่วย ได้แก่ 1) วางแผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 2) เตรียมการประเมิน 
3) ด าเนินการประเมิน 4) รายงานผลการประเมิน และได้สมรรถนะย่อยที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ
หลักรวม 11 หน่วย แต่ละสมรรถนะย่อยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขตและ
ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสมรรถนะย่อย หน่วยสมรรถนะหลักแต่ละหน่วยมี
ร่องรอยหลักฐานก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของผู้ประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพมี 17 ขั้นตอน ที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับหน่วย
สมรรถนะทั้ง 4 หน่วย ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ประเมินและ
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แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินรวม 8 แบบ เป็นแนวทางเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ประกอบ 
การประเมินได้อย่างเหมาะสม ผลจากการทดลองใช้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
ระบบการประเมินโปร่งใส สามารถเปิดเผยได้ในระดับมากที่สุด วิธีการประเมินสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริงในอาชีพมาก และช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการประเมินพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้มาก ส่วน
ผู้รับการประเมินเห็นว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพท าให้เกิดความภาคภูมิใจในสมรรถนะของตนเอง ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเนื่อง และผลของการประเมินตรงกับ
สมรรถนะวิชาชีพของตนเอง มาตรฐานอาชีพส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพมีเป้าหมายและแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตนเองได้อย่างตรงทิศทางและต่อเนื่อง 
 ศุภลักษณ์ สุริยะ (2556) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้าโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ส่งผลต่อความ
คาดหวังและการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนทีมี่ต่อ
คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกในกรุงเทพมหานคร  3) ศึกษา
ถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ
บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร และ  4) เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณี 
ศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษา คือ การใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว
อาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 28 แห่ง การวิเคราะห์จะใช้การแจก
แจงค่าความถ่ี การค านวณหาค่าร้อยละตามลักษณะของตัวแปรในการแสดงผล ส่วนของการวิเคราะห์
ค่าความคาดหวังและการรับรู้ในการบริการทั้ง 25 ปัจจัยย่อยและ 5 ปัจจัยหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะใช้การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรที่ไม่อิสระ (Paired t-Test) ใน
การค านวณ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแตกต่าง/ช่องว่าง ซึ่งค่าเฉลี่ยในแต่
ละปัจจัยจะถูกค านวณจากการรวมค่าทั้งหมดและหารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนค่า
ความแตกต่าง/ช่องว่างจะถูกค านวณจากค่าเฉลี่ยของค่าการรับรู้ในการบริการหักด้วยค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวังในการบริการ ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรงแรม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาผลของงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ส่งต่อคุณลักษณะคุณภาพ
การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความคาดหวัง 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านภูมิล าเนาและปัจจัยด้านรายได้ 
ส่วนในด้านการรับรู้ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัย
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ด้านอัตราการเขา้พัก และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวอาเซียนยัง 
มีความคาดหวังในคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสูงที่สุดและมี
การรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจสูงที่สุด แต่เมื่อมีค านวณหาค่าความ
แตกต่างหรือช่องว่างของทั้ง 5 คุณลักษณะตามหลักคุณภาพการบริการแล้วพบว่า นักท่องเที่ยว
อาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าการรับรู้ในทุกด้านโดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรก 
คือ คุณลักษณะด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
อาเซียน การท าความเข้าใจในความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ปัจจัยคุณภาพการ
บริการ และการประเมินคุณภาพการบริการ จะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ จัดการโรงแรม 
และพนักงานสามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจต่อไป 
 เบญจพนธ์ มีเงิน (2556) วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสายงานอุตสาหกรรม
บริการของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่มีผลต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทย การศึกษาวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สายงาน
อุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานี และ (2) ปัจจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สายงาน
อุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานี ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ในประเทศไทย 
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 373 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนประชากรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 3 กลุ่ม 
คือ (1) ผู้ใช้บัณฑิตสายงานอุตสาหกรรมบริการ (2) ผู้ปกครองนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยดุสิตธานี และ (3) นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานี การศึกษาวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ (1) สถิติ
พรรณนา เพ่ือค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติอนุมาน 
เพ่ือการทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis - MRA) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 373 คน 
ให้ความส าคัญต่อตัวแปรคุณลักษณะของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานีที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย การมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ การมีเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและการ
สื่อสาร การแสดงออก การวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.14 - 4.56 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 - 0.67 ส่วนความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานีที่พึงประสงค์ ได้แก่ (1) การมี
คุณธรรม (2) จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (3) การมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
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(4) การมีเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (5) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และ (6) การสื่อสาร 
การแสดงออกการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสียในสายงานอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 0.420 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.42134 
 วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ (2554) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้าน 
การโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรมและบริการงาน
บริการส่วนหน้าตามมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดท าโมดูล
การเรียนฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรมและการบริการงานบริการส่วนหน้าตามมาตรฐานอาชีพ
อุตสาหกรรมการโรงแรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการและ
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้าโรงแรม ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือใช้เป็นแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสอดคล้องด้วยค่า IOC และสถิติทดสอบความแตกต่างใช้   
t-test การด าเนินการวิจัยมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ก าหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ
กระบวนการวิจัย ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการแปลงสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพลงสู่หลักสูตรรายวิชา 
2) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดสนทนากลุ่มย่อย
(Focus Group) แปลงหน่วยสมรรถนะย่อยมาตรฐานอาชีพลงสู่หลักสูตร เขียนค าอธิบายหลักสูตร 
จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ แบ่งเป็นโมดูลการเรียนในแต่ละรายวิชา และท าประชาพิจารณ์กลุ่มย่อย
เพ่ือน าหลักสูตรไปใช้งาน 3) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการโรงแรมและบริการ 
งานบริการส่วนหน้า ออกแบบสร้างชุดการเรียน และก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน 4) ทดลองใช้
กับสถานประกอบการ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา เพ่ือประเมินแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
การท างานงานบริการส่วนหน้า 5) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการน าไปสู่การปฏิบัติใช้งาน 
ผู้วิจัยน าชุดโมดูลการเรียนไปแนะน าให้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนสาขาการโรงแรมและบริการที่ท าการ
สอนรายวิชางานบริการส่วนหน้าและนักศึกษาออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2553 จ านวน 9 สถานศึกษา
6) ติดตามเพ่ือประเมินโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจในสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกงานใน
สถานประกอบการหรือนักศึกษาฝึกงานในหน้าที่งานบริการส่วนหน้าจากครูฝึก หรือผู้ควบคุมการ
ฝึกงานของนักศึกษา 7) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลผลงานการวิจัยผลการวิจัย พบว่า 1) หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถแปลงหน่วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพลงในแต่ละ
รายวิชาได้ และรายวิชาที่สอดคล้องสามารถแปลงหน่วยสมรรถนะย่อยลงในรายวิ ชา หมวดวิชาชีพ
พ้ืนฐาน 2 รายวิชา หมวดวิชาชีพสาขา 5 รายวิชา หมวดวิชาชีพสาขางาน 3 รายวิชา โดยสามารถแปลง
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หน่วยสมรรถนะลงในรายวิชาทั้งหน่วยจากมาตรฐานอาชีพการโรงแรมทั้งสามระดับ คือ 1-2-3 ส่วนใน
รายวิชาอ่ืนเป็นรายวิชาสอดคล้องที่ลงได้บางหน่วยสมรรถนะย่อยของหน่วยสมรรถนะเท่านั้น ซึ่งผู้  
เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการที่ท าประชาพิจารณ์มีความเห็นว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพการโรงแรม ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและ  2) การพัฒนาชุดการเรียนที่
เหมาะสมกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโมดูลการเรียนในระดับมาก 
4) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโมดูล ในระดับมากที่สุด 5) สมรรถนะที่นักศึกษาได้รับจากการฝึก
การเรียนโดยโมดูลทั้ง 6 โมดูล ครูฝึกมีความพึงพอใจในสมรรถนะที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนใน
ระดับมากที่สุด ทุกสมรรถนะ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สามารถน า  ไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี
 พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) วิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมระดับ 4 ดาวย่านสยามสแควร์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ โดยใช้แบบสอบถาม
กับพนักงานจ านวน 218 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 3 คน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.96) ส่วนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (1) ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวิเคราะห์
สาเหตุและก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการท างานอย่างเป็นระบบ (2) ควรมีการ
ตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยังพนักงานทุกคนอย่าง
เหมาะสม และ (3) ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกันได้ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมพบปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ (1) การให้บริการของพนักงาน
ต่อความต้องการของลูกค้า (2) ต าแหน่งความรับผิดชอบของพนักงาน (3) ทักษะการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศ และ (4) การรับพนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนการ
รับพนักงานใหม่ รวมถึงนักศึกษาฝึกงานโดยเน้นการฝึกอบรมเป็นหลัก ในปี 2558 เน้นเรื่องการให้ 
บริการ ส่วนในป ี2559 เน้นเรื่องทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาจีน ข้อเสนอแนะงานวิจัยผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับเรื่องความผิดพลาดในการท างานเป็นล าดับต้นๆ ควบคู่ไปกับการมีนโยบายการฝึกอบรม
ที่เน้นให้พนักงานมีทักษะความสามารถการท างานในสายงานที่มีความใกล้เคียงกัน สามารถท างาน
ทดแทนต าแหน่งกันได้และควรมีการปรับเปลี่ยนการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนให้มากขึ้น หัวหน้าแผนก
ควรก ากับดูแลเอาใจใส่ลูกน้องในการท างานอย่างใกล้ชิดเพ่ือลดความผิดพลาดในการท างาน และให้
การสนับสนุนพนักงานในการฝึกทักษะหรือทดลองได้ท างานในต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะการท างาน
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ใกล้เคียงกันให้มากขึ้น ส่วนพนักงานควรตระหนักและมีความระมัดระวังในการท างานโดยเฉพาะงาน
ที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงให้มากขึ้น และควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ของชาวจีนให้มากข้ึนด้วย 
 บุญเลิศ จันทร์ไสย์ และพรรณี เจริญธนวิธ (2553) การวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการ
ฝึกงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ตามความเห็นของนักศึกษาประเมิน
ตนเอง ผู้ประกอบการประเมิน และอาจารย์นิเทศประเมิน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการ
ฝึกงานของนักศึกษา ตามความเห็นของนักศึกษาประเมินตนเองผู้ประกอบการประเมิน และอาจารย์
นิเทศ ในทักษะด้านความรู้ทางวิชาการทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไป
ของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษาตามประเภท
ของสถานประกอบการที่ต่างกันและสาขาวิชาต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ นักศึกษาประเมินตนเองจ านวน 104 คน ผู้ประกอบการประเมินนักศึกษา 442 คน และอาจารย์
นิเทศ 12 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ
ของนักศึกษา ทักษะด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปของนักศึกษา 
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS PC + for windows ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance: ANOVA) ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) 
ผู้ประกอบการประเมินนักศึกษาคณะ พบว่า เป็นนักศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 57.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ
41.9 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 31.9 รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ร้อยละ 20.1 และฝึกงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
45.5 รองลงมาฝึกงานในหน่วยงานเอกชน/บริษัท ร้อยละ 44.3 และฝึกงานในหน่วยงานราชการ  
ร้อยละ 8.4 2) นักศึกษาที่ประเมินตนเอง มีความเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา ในทักษะด้าน
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมมีความเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผู้ประกอบการ มีความเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา ในทักษะด้าน
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปในภาพรวม มี
ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4) อาจารย์นิเทศ มีความเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา ใน
ทักษะด้านด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปใน
ภาพรวม มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 5) นักศึกษาประเมินตนเอง มีความเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินการฝึกงานของตนเอง ที่มีเพศต่างกัน ในทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไป ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเห็นไม่แตกต่าง
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กัน 6) ผู้ประกอบการที่ประเมินนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับฝึกงานของนักศึกษา ที่มีเพศต่างกัน ใน
ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปใน
ภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเห็นไม่แตกต่างกัน 7) ผู้ประกอบการที่ประเมินนักศึกษา มีความเห็น
เกี่ยวกับฝึกงานของนักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงาน/สถานที่ฝึกงาน ในทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไป ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีรายการที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และท่ีระดับ 0.01 ผู้ประกอบการที่ประเมินนักศึกษามีความเห็นเกี่ยว 
กับการฝึกงานของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาในด้านทักษะความรู้ทางวิชาการใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีรายการที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการปฏิบัติงานจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาในภาพรวม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
รายการที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และที่ระดับ 0.01 และในทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ทั่วไปในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีรายการที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และท่ีระดับ 0.01 
 สัณห์สินี กันโอภาส พิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณ และรุ้งเพชร มาน้อย (2555) การศึกษาความ     
พึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมของสถานประกอบการ และจ าแนก
ตามประเภทของหน่วยงานระหว่าง เอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ทางวิชาการ 
ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวินัยและเจตคติในตนเอง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ใน
ภาคการศึกษาที ่2/2555 จ านวน 45 หน่วยงาน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
100 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มีความ   
พึงพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 
ด้านวินัยและเจตคติในตนเอง มีความพอใจเป็นอันดับ 2 ด้านความรับผิดชอบและด้านความรู้ทาง
วิชาการ ตามล าดับ ส่วนด้านทักษะทางวิชาชีพมีความพอใจอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลที่พบแสดงให้
เห็นว่านักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ
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ภาพรวมในระดับมากที่สุด แต่ส าหรับด้านทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ซึ่งถือเป็นจุดด้อยที่สามารถปรับปรุง พัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านภาวะผู้น า ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 อรทัย ชุ่มเย็น และรายวดี ผดุงกาญจน์ (2558) การศึกษาระดับความคาดหวังและความ     
พึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ 
ของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานในโรงแรมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน และเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง
และระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานในโรงแรมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชา
การโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด คือ หัวหน้างานโรงแรมที่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมไปฝึกงาน จ านวน 
107 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือเปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกใน
โรงแรมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลงาน 
วิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี รองลงมาอยู่ใน 
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ในด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
รองลงมาเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านแผนกที่ท างานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นหัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นหัวหน้าแผนกครัว และในด้านระดับมาตรฐาน
ของโรงแรมที่นักศึกษาไปฝึกงาน ส่วนใหญ่ฝึกงานที่โรงแรมระดับ 5 ดาว รองลงมาคือ ระดับ 4 ดาว 
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าแผนกในโรงแรมท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มีความพึงพอใจด้าน
บุคลิกภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และด้านความรู้ทางวิชาพ้ืนฐานและผล
การศึกษาความคาดหวังของหัวหน้าแผนกในโรงแรมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน มีความคาดหวัง ด้าน
บุคลิกภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และด้านความรู้ทางวิชาพ้ืนฐาน  3) จากผล
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานใน
โรงแรมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน พบว่า ด้านความรู้ทางวิชาพ้ืนฐาน และด้านความรู้ทางวิชาชีพ ความ
คาดหวังและความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ส่วนด้านบุคลิกภาพ 
ความคาดหวังและความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน คือ การส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ทางด้านวิชาพ้ืนฐาน และด้านวิชาชีพให้มากขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกงานและท างาน
นอกเวลาทางด้านงานโรงแรมให้มากขึ้น เพ่ือจะท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทางด้านงานโรงแรม 

อนุชัย รามวรังกูร และนลินรัตน์ รักกุศล (2558) การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบและ
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แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 2) ศึกษา
ปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของสถาน 
ศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา และ 3) ก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาเอกสาร พบว่า รูปแบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในสหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และมาเลเซีย นั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ มาตรฐานอาชีพ วิธี การวัดผล และ
การตรวจสอบและรับรองผล โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นั้นมีการน าระบบการสะสม
หน่วยกิต (Credit Bank) มาใช้เพ่ือให้ผู้ต้องการเทียบโอนสามารถน าผลการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิต และเก็บสะสมไว้ใช้ในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีหน่วยงานกลางของรัฐเป็นผู้ดูแล การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบโอนมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพ่ือคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร
สถานศึกษา และหัวหน้าแผนกจ านวน 2,066 คน และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการหมุนแกน
แบบตั้งฉากประเภท VARIMAX พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขมีความสัมพันธ์และความเหมาะสมในการจัด
กลุ่มปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจัดกลุ่มปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ด้านความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษา และด้านความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและความพร้อมของคณาจารย์ ผลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน  48 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจงเพ่ือการก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือคุณวุฒิวิชาชีพที่
เหมาะสมกับประเทศไทย พบว่า รัฐจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพโดยการผ่านสารสนเทศรายบุคคล และรายสถานศึกษาอาชีว  
ศึกษา การน าระบบสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะของผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งความรู้ และประสบการณ์เดิม เพ่ือเทียบเป็นหน่วยกิตและเก็บสะสมไว้ใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่อาชีวศึกษา โดยเทียบกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
ทักษะชีวิต และวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการเทียบโอน 
 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ธีรนงค์ สกุลศรี, และธีรนุช ก้อนแก้ว (2559) รายงานผลการศึกษา
โครงการศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านก าลังแรงงานของประเทศไทย เป็นโครงการที่
ด าเนินการขึ้นเพ่ือศึกษาขนาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก าลังแรงงาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของแรงงานกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชีพ โดยใช้วิธีการศึกษา
ทบทวนเอกสารและสถิติข้อมูลต่างๆ (Desk review) กับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุตยภูมิ 
(Secondary data analysis) ขนาดใหญ่ คือ ชุดข้อมูล 100% ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 
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2553 การศึกษาทบทวนเอกสารและสถิติข้อมูลต่างๆ จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์รายงานผลการ
ส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทยช่วง พ.ศ. 2543 - 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ก าลังแรงงานของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2543 - 2555 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น แต่หลังจากปี 2555 กลับมี
แนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้ขนาดของก าลังแรงงานมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปสู่สังคม
สูงวัย อย่างไรก็ตามในเชิงสัมพัทธ์ สัดส่วนของก าลังแรงงานยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
คือ ราวร้อยละ 70 ส าหรับการว่างงานนั้น อัตราว่างงานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 3.6 เมื่อ พ.ศ. 
2543 เหลือร้อยละ 0.7 เมื่อ พ.ศ. 2555 แต่อัตรานี้มีแนวโน้มที่ขยับสูงขึ้นในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.8 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2557) พบว่า ลักษณะการกระจายของก าลังแรงงานตามภาคมี
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น  ใน 
ขณะที่สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
พิจารณาตามประเภทเศรษฐกิจใหญ่ๆ ก าลังแรงงานท างานในภาคการผลิตลดลง แต่ท างานในภาค
เกษตรกรรม ภาคบริการและการค้าเพ่ิมขึ้น ก าลังแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือ
ต่ ากว่า ก าลังแรงงานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว และช่วยธุรกิจใน
ครัวเรือน ตามล าดับ นอกจากนั้น พบว่า มากกว่าครึ่งของก าลังแรงงานเป็นแรงงานนอกระบบ 
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของแรงงานนอกระบบมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง ขณะที่สัดส่วนแรงงาน
ในระบบมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพ่ิมข้ึน และส าหรับแรงงานนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
ของชายสูงกว่าหญิงในส่วนของงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเป็น
หน่วยงานแรกๆ ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว 
เป็นการพยากรณ์ความต้องการแรงงานและอุปทานก าลังคน จ าแนกตามโครงสร้างอาชีพและระดับ
การศึกษา นอกจากนั้นยังมีงานศึกษาท่ีคล้ายคลึงกันของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานของกรมอุตสาหกรรมของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจกล่าวได้ว่า
งานศึกษาท่ีผ่านมาเป็นการพยากรณ์เพ่ือหาความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมการผลิต และสาขา
เศรษฐกิจต่างๆ หรืออุปสงค์และอุปทานแรงงานเท่านั้น ซึ่งสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการก าลังคนและการผลิต ก าลังคนของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาคน
ว่างงานไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนก าลังคน ผลการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2553 โครงการฯ นี้น าชุดข้อมูล 100% ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ซึ่ง
เป็นข้อมูลระดับบุคคลของสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดที่มีการแจงนับได้ ณ วันส ามะโน  1 กันยายน 
พ.ศ. 2553 ด าเนินการโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลรายบุคคลที่น ามาวิเคราะห์มีทั้งสิ้น
44,905,565 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 3,306,556 ราย ภาคกลาง 11,725,187 ราย ภาคเหนือ 
8,659,894 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,725,386 ราย และภาคใต้ 6,488,542 ราย การวิเคราะห์



85 
 
ใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักประชากรร่วมด้วยตามค าแนะน าของส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันส ามะโน  1 
กันยายน พ.ศ. 2553 มีประชากรทั้งสิ้นในประเทศไทย 65,982,663 คน (ชาย 33.4 ล้านคน และหญิง 
33.6 ล้านคน) เป็นประชากรไทย ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีสัญชาติไทยและผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 63.9 ล้านคน และที่เหลืออีก 2.1 ล้านคน เป็นประชากรไม่ใช่ไทย ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โครงการฯ นี้มุ่งศึกษาสถานการณ์การท างานของประชากร
ไทยเท่านั้น ดังนั้น การวิเคราะห์จึงจ ากัดเฉพาะการท างานของประชากรไทยที่มีอายุ  15 ปี ขึ้นไป
เท่านั้น ซึ่งมีอยู่ 51.3 ล้านคน ผลการศึกษา พบว่า ประชากรไทยที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 37.8 
ล้านคน (ร้อยละ 73.6 ของทั้งหมด) ท างานในช่วง 1 ปีก่อนวันส ามะโน เป็นชายมากกว่าหญิงอยู่ราว
ร้อยละ 10 กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้ที่ท างานต่ าสุด คือ ร้อยละ 70.9 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มี
สัดส่วนผู้ที่ท างานสูงสุด คือ ร้อยละ 77.0 อาชีพในหมวดผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ 
และประมง ซึ่งจัดเป็นงานที่อาศัยทักษะระดับ 2 เป็นอาชีพที่มีประชากรไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปท างาน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 (ราว 15.6 ล้านคน) ส าหรับอาชีพในหมวดผู้จัดการ ข้าราชการระดับ
อาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย หมวดผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และหมวดเจ้าหน้าที่ เทคนิคและผู้
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่อาศัยทักษะในระดับสูง (ระดับ  3 หรือ 4) มี
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 9.6 (ราว 3.6 ล้านคน) เท่านั้นที่ท างานเมื่อจ าแนกตามเพศ
และหมวดอาชีพ พบว่า งานในหมวดอาชีพ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย 
หมวดอาชีพ 6 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรฯ หมวดอาชีพ 7 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
หมวดอาชีพ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรฯ หมวดอาชีพ 9 ผู้ประกอบอาชีพงาน
พ้ืนฐาน และหมวดอาชีพ 0 กองก าลังทหารติดอาวุธ เป็นงานที่มีผู้ชายท ามากกว่าหญิงในขณะที่งานใน
หมวดหมวดอาชีพ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ หมวดอาชีพ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องฯ หมวดอาชีพ 4 เสมียน และหมวดอาชีพ 5 พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า 
เป็นงานที่มีผู้หญิงท ามากกว่าชาย การท างานของประชากรไทยมีความผันแปรไปตามอายุ มีลักษณะ
โค้งระฆังคว่ า กล่าวคือ สัดส่วนของผู้ที่ท างานต่ าในกลุ่มอายุเริ่มต้นของการท างาน   (15 - 19 ปี) 
สัดส่วนของผู้ที่ท างานเพ่ิมขึ้นค่อนข้างเร็วเมื่ออายุ 20-24 ปี หลังจากนั้นในช่วงอายุ 25 -29 ถึง 40 - 
44 ปี สัดส่วนการท างานยังคงเพ่ิมขึ้นแต่เป็นไปอย่างช้าๆ หลังอายุนี้ไปแล้ว สัดส่วนการท างานค่อยๆ 
ลดลง และที่อายุ 50-59 ปีเป็นต้นไป สัดส่วนการท างานลดลงอย่างเร็วมาก อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ประชากรไทยที่เป็นผู้สูงอายุวัยปลายหรืออายุ 80 ปีขึ้นไป ท างานอยู่แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยก็ตาม 
(ร้อยละ 11.4) อายุมัธยฐานของผู้ท างาน (Median age of working population) ซึ่งหมายถึง อายุ
ที่แบ่งประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ท างานออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
ที่ท างานครึ่งหนึ่งมีอายุต่ ากว่าอายุมัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีอายุสูงกว่าอายุมัธยฐาน ในภาพรวมของ
ประเทศมีค่าเท่ากับ 41.3 ปี อายุมัธยฐานของผู้ท างานนี้มีความแตกต่างกันตามภาค กรุงเทพมหานคร
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มีค่าอายุมัธยฐานของผู้ท างานต่ าสุด 37.7 ปี ในขณะที่ภาคเหนือมีค่าอายุมัธยฐานของผู้ท างานสูงสุด 
44.7 ปี นอกจากนั้น ยังแตกต่างกันตามหมวดอาชีพ อายุมัธยฐานของผู้ท างานในหมวดอาชีพ  2       
(ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ) 3 (เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ) 4 
(เสมียน) 7 (ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง) 8 (ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ) และ 0 (กองก าลังทหารติดอาวุธ) ต่ ากว่าผู้ที่ท างานในหมวดอาชีพ 1 
(ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย) 5 (พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า) 
และ 6 (ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง) ในเรื่องระดับการศึกษาของก าลังแรงงาน
นั้น ร้อยละ 53.1 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ท างานในรอบปีทั้งหมด หรือประมาณ 20 ล้าน
คน มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมต้นหรือต่ ากว่าเท่านั้น แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่ามีอยู่เพียง 4.6 ล้านคน (ร้อยละ 12.1) เมื่อพิจารณาความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) 
ระหว่างอาชีพที่ท ากับระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ท างานในหมวดอาชีพ 3 - 9 ซึ่งเป็นงานที่มีระดับ
ทักษะต่ ากว่า 3 หรือเมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเพียงไม่เกินอนุปริญญานั้น เป็นผู้ที่ท างานต่ าระดับ 
(Underemployment) ถึงร้อยละ 9.4 สัดส่วนของผู้ที่ท างานต่ าระดับนี้มีความแตกต่างกันตามหมวด
อาชีพ งานในหมวดอาชีพ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และ 4 
เสมียน มีสัดส่วนผู้ที่ท างานต่ าระดับสูงมากถึงร้อยละ 53.2 และ 61.3 ตามล าดับ นอกจากนั้น
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของผู้ที่ท างานต่ าระดับสูงที่สุด คือ ร้อยละ 19.1 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนของผู้ที่ท างานต่ าระดับต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 4.9 เท่านั้นส าหรับสถานภาพการท างานที่พบนั้น 
ร้อยละ 33.4 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ท างานในรอบปี ณ วันส ามะโน เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 30.4 ท างานเป็นลูกจ้างภาคเอกชน ในขณะที่อีกร้อยละ 22.3 ท างาน
ในธุรกิจของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และมีเพียงร้อยละ2.0 ที่เป็นนายจ้าง อย่างไรก็ตาม พบว่า มี
ความแตกต่างของสถานภาพการท างานค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคอาชีพที่ประกาศให้
คุณวุฒิวิชาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับรหัสมาตรฐานอาชีพ  ISCO-2008 โครงการฯ นี้ 
ได้ท าการเปรียบเทียบอาชีพที่ประกาศให้คุณวุฒิวิชาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ทั้งหมด 419 
อาชีพกับการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ( International Standard Classification of 
Occupation: ISCO-2008) เพ่ือดูความเข้าคู่กันได้ ซึ่งพบลักษณะการเข้าคู่ 2 แบบ คือ 1) หนึ่งรหัส 
มาตรฐาน ISCO-2008 ตรงกับหนึ่งอาชีพที่ สคช. ประกาศก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ และ 2) หนึ่งอาชีพ
ตามรหัสมาตรฐาน ISCO-2008 ตรงกับหลายอาชีพที่ สคช. ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 1 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 68 รหัสอาชีพ 
เท่ากับ 68 อาชีพ สคช.  

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 2 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 35 รหัสอาชีพ 
เท่ากับ 70 อาชีพ สคช. 
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1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 3 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 15 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 45 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 4 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 16 รหัสอาชีพ
เทา่กับ 64 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 5 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 10 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 50 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 6 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 1 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 6 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 7 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 2 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 14 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 8 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 3 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 24 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 9 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 5 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 45 อาชีพ สคช. 

1 รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO - 2008 ตรงกับ 11 อาชีพที่ สคช. ประกาศ มีอยู่ 3 รหัสอาชีพ
เท่ากับ 33 อาชีพ สคช. 

อย่างไรก็ตาม รหัสมาตรฐานอาชีพ ISCO ด้วยตัวเลข 4 หลักซ่ึงเป็นรหัสที่ละเอียดที่สุดที่มีอยู่
นั้น แต่ละรหัสก็ยังประกอบด้วยอาชีพต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าคู่แบบใด จ านวน
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ท างาน ณ วันส ามะโน ที่มีอาชีพตามรหัสมาตรฐาน ISCO - 2008   
ตรงกับอาชีพที่ สคช.ประกาศ ก็ยังครอบคลุมอาชีพอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพที่ สคช. ประกาศทั้งสิ้น
เมื่อน าผลการศึกษาไปใช้หรือการตีความควรกระท าด้วยความระมัดระวัง 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการ
ทดลองน าโครงสร้างระบบงานและกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติไปด าเนินงาน
ในส่วนของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และต่อด้วยการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ต่อจากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือน าไป 
ใช้ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และปิโตรเคมี ให้น ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในกลุ่มอาชีพยานยนต์
และปิโตรเคมี พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และจัดท าข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ
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ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
เตรียมแรงงานฝีมือที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือ
พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
2) เพ่ือประเมินผลการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การ
ปฏิบัติจากผลการศึกษาวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 1.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นนี้ได้จากการประยุกต์แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ  
UNESCO Model ซึ่งประกอบด้วย 2 วงจร คือ วงจรที่ 1 วงจรการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการประเมินความต้องการจ าเป็น (2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (3) ขั้นการทดลองและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ (4) ขั้นการประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ส าหรับวงจรที ่2 วงจรการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (5) ขั้นการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (6) ขั้นการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (7) ขั้นการน าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะไปใช้จริง และ (8) ขั้นการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะ 1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า ในภาพรวมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ประกอบด้วย 2 วงจร มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/ครบถ้วน
สมบูรณ์ในระดับมากที่สุด ส าหรับผลการประเมินในแต่ละขั้นตอนของทั้ง  2 วงจร พบว่า มีความ
เหมาะสม/ถูกต้อง/ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับมากที่สุดทุกขั้นตอน 2. ผลการประเมินการน ารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ 2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการออกแบบและเขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลหลักการที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม ค าแนะน าการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม
สื่อประกอบการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลและแผนการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
และท าการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  
ก่อนน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
หลักสูตรฝึกอบรมแล้วจึงน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 2.2 ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมได้
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ประยุกต์ใช้แบบจ าลองซิปป์ในการประเมิน ซึ่งได้ผลการประเมิน ดังนี้ 2.2.1 การประเมินบริบท 
(Context Evaluation: C) พบว่า หัวข้อเรื่องฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
และหัวข้อเรื่องฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน 2.2.2 การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation: I) พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีคุณภาพเหมาะสมและมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกองค์ประกอบ ผลการทดลองใช้
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนภาคทฤษฎี เฉลี่ยร้อยละ 80/80 (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2.2.3 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และร้อยละ 75 และครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 75 ทุกด้าน และปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะผ่านเกณฑ์การสอนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อการน าความรู้และทักษะของครูที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการน าความรู้และทักษะของครูที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของครูฝึกในสถานประกอบการต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่เรียนโดยการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยรายการ
ที่ครูฝึกในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านทักษะปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด
รองลงมาคือ ด้านเจตคติความปลอดภัยในการท างาน และด้านทักษะการวางแผนการท างานได้ตาม 
ล าดับ 3. ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่
เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ประเทศไทยได้ด าเนินการจัดท ากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย 
ที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เนื่องจากกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
ก าลังคนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการ
เรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ในการน ากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติดังกล่าวสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องศึกษาบริบทของประเทศไทยในการด าเนินงานที่เกี่ ยวข้อง 
เพราะแม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็งโดยมีองค์กรหลักในกระทรวง  ศึกษาธิการ
รับผิดชอบระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศอย่างชัดเจน คือ ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษา แต่การก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยการรวบรวมคุณวุฒิทุกระดับไว้ในกรอบเดียวกัน 
โดยให้ความส าคัญ ความเชื่อมโยงกับระดับความสามารถที่เป็นแกนกลางและการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันในแต่ละระดับองค์ประกอบของขอบเขตและความลึกของความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ทักษะ 
ความรู้ และคุณลักษณะของบุคคลเป็นเกณฑ์ การก าหนดระดับ และการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิการศึกษา อันจะท าให้ระบบคุณวุฒิการศึกษามีความชัดเจนในการก าหนด
ระดับความสามารถของบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา เป็นกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การมีงานท า ให้โอกาสผู้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ ความสามารถจากการท างาน สามารถเทียบโอน
ความรู้ ทักษะเพ่ือการเติมเต็มบางส่วนด้านการศึกษา ฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือรับคุณวุฒิการศึกษาที่
ต้องการอันเป็นการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และขยายโอกาสการศึกษาแก่ผู้ที่
ท างานอยู่แล้ว หรืออยู่นอกระบบการศึกษา เพ่ือการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและระดับความสามารถ โดย
กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย ซึ่งในอดีตอาจมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน
ระหว่างระบบการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ โดยแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานอาชีพให้ความ 
ส าคัญกับบุคคลที่เตรียมตัวเข้าท างาน หรือต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น และเมื่อเกิดการผลิต
ก าลังคนในสายอาชีวศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการ จึงมีการผลักดันให้น ามาตรฐานอาชีพ  หรือ
มาตรฐานฝีมือแรงงานมาจัดท าหลักสูตรหรือเพ่ิมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังขาดระบบที่
ชัดเจนในการเชื่อมโยง หรือผลักดันให้มีการบูรณาการกันอย่างจริงจังเฉพาะในการน ากรอบคุณวุฒิใน
แต่ละสาขาอาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ และมาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้ในระบบการศึกษา
ด้วยความส าคัญดังกล่าว กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจึงเป็นแม่แบบที่ใช้เป็นกรอบแกนกลางส าหรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการจัดท ากรอบคุณวุฒิในแต่ละสาขาอาชีพ หรือสาขางานเพ่ือน าไปสู่
การเทียบเคียง เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของคุณวุฒิการศึกษาระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ดังนั้น คณะผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 3.1 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกรอบที่น าไปใช้เทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน และกรอบคุณวุฒิระดับนานาชาติ ดังนั้น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจึง
ต้องเป็นแม่แบบและแกนกลางในการพัฒนากรอบคุณวุฒิต่างๆ ของประเทศ ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิในแต่ละระดับและประเภทหรือ
มาตรฐานระดับชาติต่างๆ ได้ และท าให้กรอบคุณวุฒิต่างๆ ของประเทศที่จัดท าขึ้นที่เทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสามารถไปเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิในระดับนานาชาติ หรือกรอบ
คุณวุฒิอาเซียนได้  3.2 กรอบคุณวุฒิต่างๆ ของประเทศที่จัดท าขึ้นแล้ว โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท า ควรจัดท าตารางเทียบเคียงการเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือแสดง
รายละเอียดของการเทียบเคียงและความเชื่อมโยง เพ่ือที่กรอบคุณวุฒิอ่ืนๆ สามารถสอบทานได้ว่ า
กรอบคุณวุฒิอ่ืนๆ ที่เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับเดียวกันมีปริมาณรายละเอียดที่
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เทียบเคียงเท่าเทียมกันหรือไม่ และถูกต้องเพียงใด  3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับรองสมรรถนะ
บุคคลและออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ควรจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็น
การทดสอบและประเมินความสามารถเบื้องต้นก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง และเป็นดัชนีก าหนดการจ่าย
ค่าตอบแทนตามความสามารถที่แท้จริง  3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
เป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) และรวมถึงสภา/สมาคมวิชาชีพต่างๆ ควรสร้างความชัดเจนในการจัดการ ศึกษา หรือฝึกอบรม
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรยีนการสอนหรือการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ
ด้านสมรรถนะของผู้ที่จะเป็นแรงงานของสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์สมรรถนะ
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยและต่างประเทศ กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และระบบสมรรถนะอ่ืนๆ ที่จัดท าโดยสภา/
สมาคมวิชาชีพ ซึ่งสภาวิชาชีพต่างๆ จะจัดท าระบบสมรรถนะของตนเอง ตามข้อก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติ เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ โดย
น าผลการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะทั้งหมดมาก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน โดย
เริ่มที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะ ตลอดจนทรัพยากรที่จะน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถติดตาม 
ประเมินผลความส าเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนเชิงศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงควรอย่างยิ่งในการน าสถานศึกษาในสังกัด ก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตามรูปแบบที่ได้จากผล การวิจัยนี้ โดยเชื่อมโยงกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และเป็นที่ยอมรับของสากล โดยจะเห็นได้จากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ เพ่ือ
เทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิวิชาชีพของไทยกับต่างประเทศ ก็จะเป็น
การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายก าลังคนอย่างเสรีเพ่ือการศึกษาต่อ หรือเคลื่อนย้าย
แรงงานในระหว่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกันหรือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 3.5 หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่างๆ 
ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ เพ่ือวิจัยและพัฒนา
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หลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ และองค์กรที่ท าหน้าที่สนับสนุนนี้ ควรด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับครู 
ผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท าแผนการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนที่มีแนวโน้มในการสอนที่ดี ให้เป็นครูต้นแบบในทุกสาขาวิชา เพื่อท า
ให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด าเนินงานด้านการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ต้องการสมรรถนะใหม่
ในการปฏิบัติงาน  3.6 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกัน เพ่ือรับรองสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ หรือออกใบรับรองฝีมือแรงงาน 
ซึ่งก าหนดเป็นกฎหมายบังคับผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงาน  3.7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ร่วมกันในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นความส าคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่โรงเรียนไม่
สามารถจัดให้ได้ เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะจากสภาพจริง 3.8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน า
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความร่วมมือในการท าวิจัย เพ่ือน าผลวิจัยมาปรับปรุง 
ทบทวน พัฒนารูปแบบวิธีการท างานและพัฒนางานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี (2558) วิจัยเรื่องข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและการผลิต
แรงงานฝีมือในประเทศไทย เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และ
เพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งสาม 
ผู้ประกอบการในสายโซ่มูลค่าการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีความไม่สอดคล้องกันของความต้องการแรงงานฝีมือและ
การผลิตแรงงานในประเทศไทย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ช่องว่างของทักษะที่
สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงานเพ่ือเติมเต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้นเป็น 
ความท้าทายระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการเพ่ือ
สร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ให้
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คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดังสะท้อนออกมาเป็นค่าตอบแทนเมื่อเริ่มต้นเข้า
ท างานเป็นสาเหตุส าคัญของการขาดแรงงานฝีมือของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ
สถานประกอบการ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  

 

 
ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ออกแบบเครื่องมือ

 

 1. 

4. ทดสอบเครื่องมือ 

 5. เก็บข้อมูล 

6. วิเคราะห์ผล 

 7. อภิปรายผล 

2. ก าหนดกรอบความคิด/ออกแบบกระบวนการวิจัย 
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จากภาพผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัย ศึกษาปัญหาที่จะน ามาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์
ในการท าวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัย ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ทดสอบ
เครื่องมือให้มีความเที่ยงตรง ด าเนินการเก็บข้อมูลในการวิจัย น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล และ
อภิปรายผลการวิจัยที่ได้ 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย        

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความคาดหวัง –    
ผลการปฏิบตัิงาน 

= 
ช่องว่างของ

สมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาการ
โรงแรมของ
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ต 
(Gap Score) 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

1. ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ 
3. ด้านคุณสมบตัิที่พึงประสงค ์
4. ด้านผลผลิต 
5. ด้านนวัตกรรม 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 
7. ด้านความรบัผิดชอบ 

 

 

 

ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. แผนก 

4. ต าแหน่งงาน 

5. ประสบการณ์การท างาน 

 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือ

ตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

ความคาดหวัง (Expectation) 
ของสถานประกอบการต่อนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

1. ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ 
3. ด้านคุณสมบตัิที่พึงประสงค ์
4. ด้านผลผลิต 
5. ด้านนวัตกรรม 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 
7. ด้านความรบัผิดชอบ 
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ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณน ามาตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัย คือ   
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของสถาน

ประกอบการ 
2. เพ่ือประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

3.2 การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถาน

ประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้ารับการฝึกงาน 
ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และแผนก
แม่บ้านโรงแรม จ านวน 27 แห่ง ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,560 คน โดยแบ่งเป็นระดับผู้จัดการ 54 คน 
ระดับหัวหน้างาน 182 คน ระดับปฏิบัติการ 1,324 คน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี, 2559)  

 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัย

อาชีวศึกษาภูเก็ต ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานใน
ระดับปฏิบัติการของนักศึกษาในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแม่บ้านโรงแรม เนื่องจาก
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีทราบจ านวน
ประชากร (Finite Population) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) 

สูตร  n   =        N   

             1+ 2Ne  
ก าหนดให้  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
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แทนสูตรได้ดังต่อไปนี้ 

 n   =           1,560 
    1+1,560(0.052) 
 n   =        318 

 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 318 คน  
 

3.2.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เนื่องจากประชากรมีการจัดแบ่งกลุ่มของประชากรโดย
แบ่งเป็นระดับตามต าแหน่งงาน ในงานวิจัยนี้แบ่งต าแหน่งงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้จัดการ 
ระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงาน แล้วจัดสรรโควตาตัวอย่างไปให้แต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของ
ปริมาณประชากรในกลุ่มนั้นๆ ที่มีอยู่จากนั้นก็ท าการสุ่มจากแต่ละกลุ่มตามโควตาที่จัดสรร ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดโควตาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
ระดับผู้จัดการ 10% เท่ากับ 32 ชุด ระดับหัวหน้างาน 40% เท่ากับ 127 ชุดและระดับปฏิบัติงาน 
50% เท่ากับ 159 ชุด โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 318 ชุด 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม กระบวนการออกแบบเครื่องมือ มีดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ  

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
3. นิยามศัพท์การปฏิบัติการตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม  
4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ ความ

สมบูรณ์ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมด้านโครงสร้าง เนื้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  2) ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3) นางสาวรุจีรัตน์     
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ราชฤทธิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท เพ่ือ
ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ค่าดัชนีที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.86 (IOC = 0.86)  

7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ไปหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดสอบกับสถานประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ไม่ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน จ านวน 30 ชุด โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าแบบสอบถาม มีค่า 
เท่ากับ 0.910 สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันในระดับสูง 

9. ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
3.3.1 ลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ แผนก ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ขนาดของสถานประกอบการ มีจ านวน 5 ข้อ 
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  

ตอนที่ 2 ความคาดหวังของสถานประกอบการโรงแรมและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ตามสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
คุณสมบัติที่พึงประสงค์  ด้านผลผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านความรับผิดชอบ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิต์ท 
(Likert’s Method) รายละเอียดดังนี้ 
   5  คะแนน หมายถึง  มากที่สุด 

4  คะแนน หมายถึง  มาก 
3  คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง  น้อย 
1  คะแนน หมายถึง  น้อยที่สุด  

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงชั้นเท่ากัน ดังนี้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 27)  
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คะแนนเฉลี่ย  ระดับความคาดหวัง ผลการปฏิบัติงาน 
4.21 – 5.00    มากที่สุด    ดีมาก 
3.41 – 4.20    มาก     ดี 
2.61 – 3.40    ปานกลาง    ปานกลาง 
1.81 – 2.60    น้อย     พอใช้ 
1.00 – 1.80    น้อยที่สุด    ปรับปรุง 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   

1. เตรียมแบบสอบถาม แล้วน าไปเก็บข้อมูลโดยแจกให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรในสถาน
ประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้ารับการฝึกงาน
และการฝึกอาชีพทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี  ในปีการศึกษา พ.ศ.2559  

2. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์  

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว มาบันทึกรหัส (Coding) 
ตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ในส่วนของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลเป็นแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

 
3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 3.5.2.1 สถิติทดสอบ Independent Sample (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของสถานประกอบการและผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา (กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม) 

3.5.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (กรณีกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม) 

3.5.2.3 สถิติทดสอบ Paired Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์
หาช่องว่าง (Gap Score) 

 
 

3.5.3 เครื่องมือการวิเคราะห์ความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน ( Importance-
performance analysis: IPA) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละคู่ของระดับความคาดหวังของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดย
การน าผลที่ได้ไปก าหนดจุดในตาราง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการจัดการผลคะแนนเฉลี่ยของความ 
ส าคัญและผลการปฏิบัติงานจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหรือก าหนดเป็นกราฟแกน X และแกน Y  
ความส าคัญแสดงในแนวตั้งหรือแกน Y และผลการปฏิบัติงานแสดงในแนวนอนหรือแกน X ที่ซึ่งทุกๆ
คุณลักษณะถูกวางตามการจัดอันดับของคะแนนทั้งความส าคัญและผลการปฏิบัติงาน  
 

 
 



 

 

 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขางานการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขางานการโรงแรมตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 2) ประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขางานการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ  3) เสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขางานการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ t-distribution 
F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution 
df แทน ระดับชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 ส่วนที่ 3  ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต 
 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
147 
171 

 
46.23 
53.77 

รวม 318 100.00 
2. อายุ 

21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-50 ปี 
51-55 ปี 
55-60 ปี 

 
62 
91 
61 
25 
37 
12 
24 
6 

 
19.50 
28.62 
19.18 
7.86 
11.64 
3.77 
7.55 
1.89 

รวม 318 100.00 
3. แผนก 

แม่บ้าน 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
132 
186 

 
41.51 
58.49 

รวม 318 100.00 
4. ต าแหน่งงาน 

ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 
30 
85 
203 

 
9.43 
26.73 
63.84 

รวม 318 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ท างาน 

1-3 ปี 
4-6 ปี 
7-9 ปี 

 
79 
85 
62 

 
24.84 
26.73 
19.50 

10-12 ปี 
13-15 ปี 
15 ปี ขึ้นไป 

52 
29 
11 

16.35 
9.12 
3.46 

รวม 318 100.00 
6. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

         สูงกว่าปริญญาตรี 

 
163 
150 
5 

 
51.26 
47.17 
1.57 

รวม 318 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ แผนก ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์ท างาน และระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.77 
อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 28.62 รองลงมาคือ 

อายุ 21-25 ปี ร้อยละ 19.50 และอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 19.18 ตามล าดับ 
แผนก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 

58.49 
ต าแหน่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ร้อยลพ 63.84 รองลงมาคือ หัวหน้างาน ร้อยละ 26.73 ตามล าดับ 
ประสบการณ์ท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี ร้อย

ละ 26.73 รองลงมาคือ 1-3 ปี ร้อยละ 24.84 และ 7-9 ปี ร้อยละ 19.50 ตามล าดับ 
ระดับการศึกษา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

51.26 รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 47.17 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ 

      ต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. ด้านความรู้ 4.58 0.31 มากที่สุด 
2. ด้านทักษะ 4.51 0.31 มากที่สุด 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.68 0.27 มากที่สุด 
4. ด้านผลผลิต 4.67 0.51 มากที่สุด 
5. ด้านนวัตกรรม 4.49 0.45 มากที่สุด 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.66 0.41 มากที่สุด 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.67 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.61 0.25 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.61) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ( x = 4.58) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 

อันดับที่ 2 ด้านผลผลิต และด้านความรับผิดชอบ ( x = 4.67)  กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 และ 0.42 ตามล าดับ 

อันดับที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้ ( x = 4.66) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 

อันดับที่ 4 ด้านความรู้ ( x = 4.58) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31 
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อันดับที่ 5 ด้านทักษะ ( x = 4.51) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31 

อันดับที่ 6 ด้านนวัตกรรม ( x = 4.49) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านความรู้ 
 

ด้านความรู้ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม 4.82 0.41 มากที่สุด 
2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้องในงานที่

ปฏิบัติ 
4.63 0.50 มากที่สุด 

3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่
ปฏิบัติ 

4.52 0.53 มากที่สุด 

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

4.42 0.73 มากที่สุด 

5. มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.51 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.31 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม ( x = 4.82) กล่าวคือ มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 

อันดับที่ 2 มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.63) กล่าวคือ 
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 
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อันดับที่ 3 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.52) กล่าวคือ
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 

อันดับที่ 4 มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
( x = 4.51) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 

อันดับที่ 5 มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม ( x = 4.42) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.73 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านทักษะ 
 

ด้านทักษะ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 4.61 0.50 มากที่สุด 
2. มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ 
4.55 0.52 มากที่สุด 

3. มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่

เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 
4.63 0.54 มากที่สุด 

5. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  4.32 0.67 มากที่สุด 
6. มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน เช่น จีน เกาหลี  4.33 0.70 มากที่สุด 
7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 4.52 0.54 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.31 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม กระชับได้ใจความ
( x = 4.63) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 
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อันดับที่ 2 มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ( x = 4.61) กล่าวคือ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 

อันดับที่ 3 มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ( x = 4.60) กล่าวคือ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

อันดับที่ 4 มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ( x = 4.55) 
กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

อันดับที่ 5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ( x = 4.52) กล่าวคือ มี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 

อันดับที่ 6 มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน เช่น จีน เกาหลี ( x = 4.33) กล่าวคือ มี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 

อันดับที่ 7 มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ( x = 4.32) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
 

ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
หลักการที่เหมาะสม  

4.62 0.51 มากที่สุด 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.58 0.55 มากที่สุด 
3. มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างาน

ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 

4.72 0.48 มากที่สุด 

4. มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 4.61 0.53 มากที่สุด 
5. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 4.72 0.47 มากที่สุด 
6. สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วยท่าที

ที่สุภาพ 
4.65 0.53 มากที่สุด 

7. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับ
มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

4.62 0.52 มากที่สุด 

8. มีความตรงต่อเวลา  4.68 0.49 มากที่สุด 
9. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อ

วิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น 
4.75 0.48 มากที่สุด 

10. มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
     รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

4.70 0.47 มากที่สุด 

11. มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 

4.78 0.43 มากที่สุด 

12. มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน 4.78 0.44 มากที่สุด 
13. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงาม  
     เพ่ือประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและสังคม 

4.66 0.48 มากที่สุด 

14. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 4.58 0.56 มากที่สุด 
โดยรวม 4.68 0.27 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
( x = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย       
( x = 4.78) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 

อันดับที่ 2 มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน ( x = 4.78) กล่าวคือ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 

อันดับที่ 3 มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอา
เปรียบผู้อื่น ( x = 4.75) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.48 

อันดับที่ 4 ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ( x = 4.72) กล่าวคือ มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 

อันดับที่ 5 มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 
มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ( x = 4.72) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 
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ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านผลผลิต 
 

ด้านผลผลิต x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี 

4.67 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67)  

 
ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านนวัตกรรม 
 

ด้านนวัตกรรม x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความ
รับผิดชอบของตนเอง 

4.54 0.52 มากที่สุด 

2. สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 4.42 0.56 มากที่สุด 
โดยรวม 4.49 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง ( x = 4.54)
กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

อันดับที่ 2 สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ ( x = 4.42) กล่าวคือ มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 
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ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านการประยุกต์ใช้ 
 

ด้านการประยุกต์ใช้ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน 4.66 0.51 มากที่สุด 
2. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 4.65 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.41 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านการประยุกต์ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.66) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน ( x = 4.66) กล่าวคือ มี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 

อันดับที่ 2 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ( x = 4.65) กล่าวคือ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคาดหวังของสถานประกอบการ

ด้านความรับผิดชอบ 
 

ด้านความรับผิดชอบ x  S.D. 
ระดับความ 
คาดหวัง 

1. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  4.70 0.50 มากที่สุด 
2. สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วย

ตนเอง 
4.64 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.49)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  ( x = 4.70) กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 

อันดับที่ 2 สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง ( x = 4.64) 
กล่าวคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 
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ส่วนที่ 3  ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา 
การโรงแรม 

 

ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้ 4.20 0.57 ดี 
2. ด้านทักษะ 4.05 0.54 ดี 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.68 0.27 ดีมาก 
4. ด้านผลผลิต 4.20 0.75 ดี 
5. ด้านนวัตกรรม 4.13 0.69 ดี 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.24 0.69 ดีมาก 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.19 0.73 ดี 

โดยรวม 4.24 0.46 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ตโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ ระดับดี5 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค ์( x = 4.68) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 

อันดับที่ 2 ด้านการประยุกต์ใช้ ( x = 4.24) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 

อันดับที่ 3 ด้านความรู้และด้านผลผลิต ( x = 4.20) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 และ 0.75 ตามล าดับ 

อันดับที่ 4 ด้านความรับผิดชอบ ( x = 4.19) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73  

อันดับที่ 5 ด้านนวัตกรรม ( x = 4.13) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 

อันดับที่ 6 ด้านทักษะ ( x = 4.05) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69  
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ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา 

การโรงแรม ด้านความรู้ 
 

ด้านความรู้ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม 4.47 0.64 ดีมาก 
2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้องในงานที่

ปฏิบัติ 
4.24 0.76 ดีมาก 

3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่
ปฏิบัติ 

4.14 0.79 ดี 

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

3.99 0.90 ดี 

5. มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.17 0.79 ดี 

โดยรวม 4.20 0.57 ดี 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก2 ข้อ ระดับดี 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม ( x = 4.47) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 

อันดับที่ 2 มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ  ( x = 4.24) กล่าวคือ 
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 

อันดับที่ 3 มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม     
( x =4.17) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 

อันดับที่ 4 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.14) 
กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 

อันดับที่ 5 มีความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงานการประกัน 
สังคม ( x = 3.99) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90 
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ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา

การโรงแรม ด้านทักษะ 
 

ด้านทักษะ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 4.32 0.66 ดีมาก 
2. มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ 
4.27 0.75 ดีมาก 

3. มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 4.26 0.77 ดีมาก 
4. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่

เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 
4.25 0.78 ดีมาก 

5. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  3.66 0.81 ดี 
6. มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน เช่น จีน เกาหลี  3.54 0.97 ดี 
7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 4.08 0.82 ดี 

โดยรวม 4.05 0.54 ดี 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 4 ข้อ ระดับดี 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ( x = 4.32) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 

อันดับที่ 2 มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ( x = 4.27) 
กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 

อันดับที่ 3 มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ( x = 4.26) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 

อันดับที่ 4 มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม กระชับได้
ใจความ ( x = 4.25) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.78 
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อันดับที่ 5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ( x = 4.08) กล่าวคือ มี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 

อันดับที่ 6 มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ( x = 3.66) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 

อันดับที่ 7 มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน เช่น จีน เกาหลี ( x = 3.54) กล่าวคือ 
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97 
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ตารางที่ 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา

การโรงแรม ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค ์
 

ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
หลักการที่เหมาะสม  

4.43 0.65 ดีมาก 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.33 0.73 ดีมาก 
3. มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างาน

ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 

4.40 0.73 ดีมาก 

4. มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 4.34 0.69 ดีมาก 
5. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 4.45 0.72 ดีมาก 
6. สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วยท่าที

ที่สุภาพ 
4.40 0.73 ดีมาก 

7. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับ
มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

4.45 0.71 ดีมาก 

8. มีความตรงต่อเวลา  4.34 0.78 ดีมาก 
9. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อ

วิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น 
4.47 0.72 ดีมาก 

10. มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
     รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

4.42 0.73 ดีมาก 

11. มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 

4.51 0.66 ดีมาก 

12. มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน 4.46 0.66 ดีมาก 
13. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงาม  
     เพ่ือประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและสังคม 

4.33 0.71 ดีมาก 

14. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 4.20 0.77 ดี 
โดยรวม 4.68 0.27 ดีมาก 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 13 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย    
( x = 4.51) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 

อันดับที่ 2 มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอา
เปรียบผู้อ่ืน ( x = 4.47) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 

อันดับที่ 3 มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน ( x = 4.46) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 

อันดับที่ 4 มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด และให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ( x = 4.45) กล่าวคือ มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 และ 0.72 ตามล าดับ 

อันดับที่ 5 มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการที่เหมาะสม            
( x = 4.43) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขา 

วิชาการโรงแรม ด้านผลผลิต 
 

ด้านผลผลิต x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี 

4.20 0.75 ดี 

โดยรวม 4.20 0.75 ดี 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20) 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขา 

วิชาการโรงแรม ด้านนวัตกรรม 
 

ด้านนวัตกรรม x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความ
รับผิดชอบของตนเอง 

4.14 0.76 ดี 

2. สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 4.12 0.76 ดี 
โดยรวม 4.13 0.69 ดี 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านนวัตกรรรม โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้  

อันดับที่ 1 สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง               
( x = 4.14) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 

อันดับที่ 2 สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ ( x = 4.12) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขา 

วิชาการโรงแรม ด้านการประยุกต์ใช้ 
 

ด้านการประยุกต์ใช้ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน 4.28 0.77 ดีมาก 
2. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 4.19 0.75 ดี 

โดยรวม 4.24 0.69 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 1 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  

อันดับที่ 1 มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน ( x = 4.28) กล่าวคือ มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 

อันดับที่ 2 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ( x = 4.19) กล่าวคือ มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 
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ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขา 

วิชาการโรงแรม ด้านความรับผิดชอบ 
 

ด้านความรับผิดชอบ x  S.D. 
ระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  4.24 0.80 ดีมาก 
2. สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วย

ตนเอง 
4.15 0.78 ดี 

โดยรวม 4.19 0.73 ดี 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.19) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 1 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  

อันดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม ( x = 4.24) กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 

อันดับที่ 2 สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง ( x = 4.15) 
กล่าวคือ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 
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ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ

คาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

ชาย หญิง 
t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้ 4.58 0.27 4.58 0.34 0.25 0.802 
2. ด้านทักษะ 4.49 0.31 4.52 0.32 -0.80 0.425 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.68 0.27 4.67 0.27 0.12 0.903 
4. ด้านผลผลิต 4.68 0.51 4.67 0.52 0.10 0.922 
5. ด้านนวัตกรรม 4.50 0.43 4.47 0.46 0.72 0.474 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.66 0.39 4.65 0.43 0.09 0.927 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.67 0.42 4.67 0.43 0.15 0.882 

โดยรวม 4.61 0.23 4.60 0.26 0.19 0.847 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.18 ข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต จ าแนกตามเพศของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ ด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีเพศต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.19  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับ

ความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

อายุ X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.54 
4.56 
4.57 
4.56 
4.66 
4.60 
4.60 
4.70 

0.38 
0.30 
0.34 
0.32 
0.21 
0.15 
0.18 
0.10 

0.878 
(.523) 

- 

2. ด้านทักษะ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.40 
4.50 
4.58 
4.58 
4.49 
4.63 
4.48 
4.45 

0.37 
0.31 
0.29 
0.26 
0.29 
0.30 
0.15 
0.22 

2.477* 
(.017) 

2,3,4>1 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.61 
4.69 
4.78 
4.76 
4.56 
4.73 
4.52 
4.53 

0.32 
0.21 
0.24 
0.25 
0.29 
0.17 
0.17 
0.27 

6.413* 
(.000) 

2>1,5,7 
3>1,2,5,7,8 
4>1,5,7,8 

6>5,7 

4. ด้านผลผลิต (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.48 
4.82 
4.66 
4.80 
4.57 
4.85 
4.58 
4.33 

0.61 
0.38 
0.47 
0.40 
0.58 
0.36 
0.56 
0.81 

4.476* 
(.000) 

2>1,3,5,7,8 
3>1 

4>1,8 
6>1,8 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ อายุ X  S.D. F คู่แตกต่าง 

5. ด้านนวัตกรรม (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.41 
4.56 
4.52 
4.63 
4.30 
4.67 
4.34 
4.16 

0.47 
0.42 
0.42 
0.36 
0.44 
0.31 
0.44 
0.68 

3.803* 
(.001) 

2>1,5,7,8 
3>5 

4>1,5,7,8 
6>1,5,7,8 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.58 
4.73 
4.71 
4.78 
4.45 
4.89 
4.41 
4.75 

0.43 
0.32 
0.35 
0.33 
0.57 
0.21 
0.42 
0.41 

5.546* 
(.000) 

2>1,5,7 
3>5,7 

4>1,5,7 
6>1,5,7 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.61 
4.73 
4.66 
4.78 
4.62 
4.64 
4.48 
4.66 

0.45 
0.35 
0.44 
0.28 
0.46 
0.45 
0.50 
0.40 

1.894 
(.069) 

- 

โดยรวม (1) 21-25 ปี 
(2) 26-30 ปี 
(3) 31-35 ปี 
(4) 36-40 ปี 
(5) 41-45 ปี 
(6) 46-50 ปี 
(7) 51-55 ปี 
(8) 56-60 ปี 

4.52 
4.60 
4.64 
4.70 
4.52 
4.71 
4.49 
4.51 

0.31 
0.21 
0.22 
0.19 
0.22 
0.15 
0.21 
0.32 

5.403* 
(.000) 

2>1,5,7 
3>1,5,7 
4>1,5,7 
6>1,5,7 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ
คาดหวังด้านทักษะของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านทักษะของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มอายุ 26-30 ปี, 
31-35 ปี และ 36-40 ปี มีความคาดหวังด้านทักษะของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ
คาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
พบว่า 1) กลุ่มอายุ 26-30 ปี มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่ม
อายุ 21-25 ปี, 41-45 ปี และ 51-55 ปี 2) กลุ่มอายุ 31-35 ปี มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่      
พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 26-30 ปี, 41-45 ปี และ 56-60 ปี 3) กลุ่มอายุ 
36-40 ปี มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 41-45 
ปี, 51-55 ปี และ 56-60 ปี 4) กลุ่มอายุ 46-50 ปี มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 41-45 ปี และ 51-55 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ
คาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มอายุ 26-30 
ปี มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 31-35 ปี, 41-45 ปี, 51-55 
ปี และ 56-60 ปี 2) กลุ่มอายุ 31-35 ปี มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 
21-25 ปี 3) กลุ่มอายุ 36-40 ปี มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี 
และ 56-60 ปี 4) กลุ่มอายุ 46-50 ปี มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ   
21-25 ปี และ 56-60 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ
คาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่
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มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มอายุ 26-30 
ปี, 36-40 ปี และ 46-50 ปี มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 
41-45 ปี, 51-55 ปี และ 56-60 ปี 2) กลุ่มอายุ 31-35 ปี มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มอายุ 41-45 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับความ
คาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
1) กลุ่มอายุ 26-30 ปี, 36-40 ปี และ 46-50 ปี มีความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 41-45 ปี และ 51-55 ปี 2) กลุ่มอายุ 31-35 ปี มีความคาดหวังด้านการ
ประยกุต์ใช้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 41-45 ปี และ 51-55 ปี 
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนกของบุคลากรในสถานประกอบการกับ

ความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

แผนก 
แม่บ้าน 

แผนก 
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้ 4.58 0.32 4.58 0.31 0.02 0.983 
2. ด้านทักษะ 4.52 0.30 4.50 0.32 0.75 0.456 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.69 0.25 4.66 0.28 1.06 0.288 
4. ด้านผลผลิต 4.62 0.53 4.71 0.50 -1.66 0.099 
5. ด้านนวัตกรรม 4.50 0.44 4.47 0.46 0.67 0.502 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.63 0.43 4.67 0.42 -1.18 0.240 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.67 0.42 4.67 0.43 0.04 0.970 

โดยรวม 4.60 0.24 0.61 0.25 -0.28 0.776 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.20 ข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต จ าแนกตามแผนก ด้วยสถิติทดสอบ t-test 
พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีแผนกต่างกัน มีความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.21   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรในสถานประกอบการ 

กับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

ต าแหน่งงาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.62 
4.53 
4.58 

0.25 
0.26 
0.33 

1.333 
(.265) 

- 

2. ด้านทักษะ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.52 
4.46 
4.52 

0.25 
0.28 
0.32 

1.307 
(.272) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.67 
4.64 
4.68 

0.25 
0.25 
0.27 

1.216 
(.297) 

- 

4. ด้านผลผลิต (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.66 
4.68 
4.67 

0.47 
0.50 
0.52 

0.052 
(.950) 

- 

5. ด้านนวัตกรรม (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.41 
4.63 
4.68 

0.42 
0.44 
0.44 

3.564* 
(.029) 

 

3>2 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.48 
4.63 
4.68 

0.45 
0.41 
0.40 

3.997* 
(.019) 

3>1 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.63 
4.64 
4.68 

0.50 
0.41 
0.41 

0.369 
(.692) 

- 

โดยรวม (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.57 
4.57 
4.62 

0.22 
0.21 
0.26 

1.865 
(.156) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรในสถานประกอบการกับ
ความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการ
ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่ม
พนักงานระดับปฏิบัติการ มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่เป็นหัวหน้างาน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรในสถานประกอบการกับ
ความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
พบว่า กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความคาดหวังด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่ มที่เป็น
ผู้จัดการ  
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ตารางที่ 4.22  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน

ประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

ประสบการณ์ท างาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ป ี
(5) 13-15 ป ี
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.50 
4.55 
4.63 
4.62 
4.61 
4.65 

0.39 
0.30 
0.26 
0.24 
0.26 
0.22 

2.266* 
(.047) 

 

3,4>1 

2. ด้านทักษะ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.45 
4.48 
4.59 
4.50 
4.53 
4.58 

0.36 
0.32 
0.24 
0.27 
0.26 
0.35 

1.937 
(.087) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.68 
4.64 
4.74 
4.61 
4.69 
4.85 

0.30 
0.25 
0.23 
0.29 
0.21 
0.18 

3.121* 
(.009) 

3>2,4 
5>1,2,4 

4. ด้านผลผลิต (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.59 
4.77 
4.68 
4.58 
4.66 
4.81 

0.59 
0.41 
0.46 
0.52 
0.63 
0.40 

2.026 
(.074) 

- 

5. ด้านนวัตกรรม (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.49 
4.46 
4.48 
4.47 
4.45 
4.68 

0.45 
0.48 
0.39 
0.46 
0.42 
0.40 

0.484 
(.788) 

- 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

ประสบการณ์ท างาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.61 
4.69 
4.66 
4.56 
4.76 
4.72 

0.45 
0.37 
0.42 
0.43 
0.32 
0.41 

1.641 
(.148) 

- 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.65 
4.71 
4.57 
4.73 
4.55 
4.90 

0.43 
0.41 
0.42 
0.40 
0.42 
0.20 

2.750* 
(.019) 

2>3,5 
4>3,5 
6>3,5 

โดยรวม (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.57 
4.62 
4.62 
4.58 
4.61 
4.74 

0.31 
0.23 
0.20 
0.20 
0.26 
0.16 

1.360 
(.238) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของ
บุคลากรในสถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน มีความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรใน
สถานประกอบการที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษาแตกต่าง
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กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) พบว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ 7-12 ปี มีความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มี
ประสบการณ์ 1-3 ปี   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  ด้วยสถิติทดสอบ F-test 
พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี มีความคาดหวัง
ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี และ 10-12 ปี 
2) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 13-15 ปี มีความคาดหวังด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 1-6 ปี และ 10-12 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับความคาดหวังด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า 
บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคาดหวังด้านความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี, 10-12 ปี และ 15 ปีขึ้น
ไป มีความคาดหวังด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี 
และ 13-15 ปี 
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ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบ 

การกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ 

ระดับการศึกษา X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.63 
4.51 
4.91 

0.31 
0.29 
0.22 

12.22* 
(.000) 

1>2 
3>1,2 

2. ด้านทักษะ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.52 
4.49 
4.55 

0.30 
0.31 
0.42 

0.555 
(.574) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.67 
4.66 
4.79 

0.27 
0.26 
0.22 

0.811 
(.445) 

- 

4. ด้านผลผลิต (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.58 
4.77 
4.42 

0.55 
0.44 
0.53 

7.717* 
(.001) 

2>1 

5. ด้านนวัตกรรม (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.46 
4.51 
4.42 

0.47 
0.41 
0.53 

0.601 
(.549) 

- 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.60 
4.72 
4.35 

0.45 
0.33 
0.47 

6.702* 
(.001) 

2>1,3 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.62 
4.69 
5.00 

0.46 
0.37 
0.00 

3.517* 
(.031) 

3>1 

โดยรวม (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.58 
4.62 
4.63 

0.26 
0.22 
0.22 

1.240 
(.290) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
1) กลุ่มที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่ ากลุ่มที่จบ
การศึกษาปริญญาตรี 2) กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีความคาดหวังด้านความรู้ของ
นักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี มีความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังด้านผลผลิตของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรี มีความคาดหวังด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับความคาดหวังด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคาดหวังด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 
ตารางที่ 4.24  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศของบุคลากรในสถานประกอบการกับผล  

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ชาย หญิง 
t Sig. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรู้ 4.26 0.55 4.15 0.59 1.96 0.500 
2. ด้านทักษะ 4.12 0.50 4.00 0.56 2.09 0.037* 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.68 0.27 4.67 0.27 0.12 0.903 
4. ด้านผลผลิต 4.23 0.74 4.18 0.77 0.61 0.545 
5. ด้านนวัตกรรม 4.19 0.65 4.08 0.72 1.59 0.113 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.32 0.64 4.17 0.73 2.14 0.033* 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.21 0.70 4.18 0.75 0.43 0.667 

โดยรวม 4.29 0.43 4.21 0.49 1.73 0.084 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.24 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต จ าแนกตามเพศของบุคลากรในสถานประกอบการ ด้วยสถิติทดสอบ 
t-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีเพศต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาด้านทักษะ (Sig. = 0.037) และด้านการประยุกต์ใช้ (Sig. = 0.033) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรเพศชายให้คะแนนการประเมินสูงกว่าบุคลากรเพศหญิง 
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ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับผล

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ต 

อายุ X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.33 
4.28 
4.13 
4.14 
3.98 
3.92 
4.22 
4.23 

0.60 
0.49 
0.64 
0.71 
0.52 
0.48 
0.43 
0.36 

2.561* 
(.014) 

1>3,5,6 
2>5,6 

2. ด้านทักษะ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.19 
4.10 
3.94 
3.94 
3.92 
4.00 
4.02 
4.35 

0.59 
0.46 
0.61 
0.64 
0.46 
0.31 
0.44 
0.26 

2.260* 
(.029) 

1>3,4,5 
2>3 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.61 
4.69 
4.78 
4.76 
4.56 
4.73 
4.52 
4.53 

0.32 
0.21 
0.24 
0.25 
0.29 
0.17 
0.17 
0.27 

6.413* 
(.000) 

2>1,5,7 
3>1,2,5,7,8 
4>1,5,7,8 

4. ด้านผลผลิต (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.34 
4.24 
4.23 
4.16 
4.08 
4.14 
3.86 
3.83 

0.66 
0.81 
0.75 
0.79 
0.63 
0.66 
0.78 
0.75 

1.728 
(.101) 

- 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

อายุ X  S.D. F คู่แตกต่าง 

5. ด้านนวัตกรรม (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.32 
4.18 
4.10 
4.05 
3.93 
4.10 
3.89 
3.91 

0.59 
0.69 
0.73 
0.76 
0.66 
0.68 
0.64 
0.49 

2.229* 
(.031) 

1>3,5,7 
2>5,7 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.30 
4.33 
4.22 
4.18 
4.18 
4.17 
4.00 
3.91 

0.67 
0.64 
0.74 
0.71 
0.80 
0.75 
0.50 
0.41 

1.695 
(.109) 

- 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) 21-25 ป ี
(2) 26-30 ป ี
(3) 31-35 ป ี
(4) 36-40 ป ี
(5) 41-45 ป ี
(6) 46-50 ป ี
(7) 51-55 ป ี
(8) 56-60 ป ี

4.29 
4.28 
4.22 
4.16 
3.96 
3.89 
3.94 
4.25 

0.75 
0.74 
0.71 
0.67 
0.73 
0.81 
0.55 
0.41 

2.023 
(.051) 

- 

โดยรวม (1) 21-25 ปี 
(2) 26-30 ปี 
(3) 31-35 ปี 
(4) 36-40 ปี 
(5) 41-45 ปี 
(6) 46-50 ปี 
(7) 51-55 ปี 
(8) 56-60 ปี 

4.34 
4.30 
4.23 
4.20 
4.09 
4.11 
4.05 
4.19 

0.45 
0.46 
0.51 
0.55 
0.38 
0.45 
0.27 
0.15 

2.471* 
(.017) 

1>5,7 
2>5,7 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรู้ ด้วยสถิติ
ทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี, 41-45 ปี และ 46-50 
ปี 2) กลุ่มท่ีมีอายุ 26-30 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่า
กลุ่มอายุ 41-45 ปี และ 46-50 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  ด้านทักษะ ด้วยสถิติ
ทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านทักษะของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปี 2) กลุ่มที่มีอายุ 26-30 
ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทักษะของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
1) กลุ่มที่มีอายุ 26-30 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 41-45 ปี, และ 51-55 ปี 2) กลุ่มอายุ 31-35 ปี ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี,        
26-30 ปี, 41-45 ปี, 51-55 ปี และ 56-60 ปี 3) กลุ่มอายุ 36-40 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 21-25 ปี, 41-45 ปี, 51-55 ปี 
และ 56-60 ปี 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  ด้านนวัตกรรม ด้วยสถิติ
ทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มอายุ 21-25 ปี ให้คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี, 41-45 ปี และ 
51-55 ปี 2) กลุ่มอายุ 26-30 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มอายุ 41-45 ปี และ 51-55 ปี  
 
ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนกของบุคลากรในสถานประกอบการกับผล

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

แผนก 
แม่บ้าน 

แผนก 
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรู้ 4.21 0.57 4.20 0.57 0.10 0.917 
2. ด้านทักษะ 4.06 0.55 4.05 0.53 0.23 0.819 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.69 0.25 4.66 0.28 1.06 0.288 
4. ด้านผลผลิต 4.23 0.70 4.18 0.79 0.62 0.537 
5. ด้านนวัตกรรม 4.15 0.67 4.12 0.70 0.42 0.676 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.18 0.72 4.27 0.67 -1.21 0.225 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.17 0.70 4.21 0.75 -0.48 0.629 

โดยรวม 4.24 0.46 4.24 0.47 0.01 0.993 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.26 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต จ าแนกตามแผนกของบุคลากรในสถานประกอบการ ด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่ท างานแผนกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรในสถานประกอบการ

กับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ต าแหน่งงาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.20 
4.11 
4.23 

0.53 
0.51 
0.59 

1.736 
(.178) 

- 

2. ด้านทักษะ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.04 
4.04 
4.06 

0.48 
0.50 
0.55 

0.044 
(.957) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.67 
4.64 
4.68 

0.25 
0.25 
0.27 

1.216 
(.297) 

- 

4. ด้านผลผลิต (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.05 
4.22 
4.21 

0.79 
0.70 
0.76 

0.763 
(.467) 

- 

5. ด้านนวัตกรรม (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.12 
4.12 
4.13 

0.62 
0.62 
0.72 

0.015 
(.985) 

- 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.18 
4.19 
4.25 

0.58 
0.69 
0.70 

0.465 
(.628) 

- 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.19 
4.10 
4.23 

0.64 
0.67 
0.75 

1.143 
(.320) 

- 

โดยรวม (1) ผู้จัดการ 
(2) หัวหน้างาน 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ 

4.21 
4.20 
4.26 

0.34 
0.43 
0.48 

0.601 
(.649) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ตโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
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ตารางที่ 4.28  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน

ประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ประสบการณ์ท างาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ป ี
(5) 13-15 ป ี
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.32 
4.21 
4.20 
4.07 
4.01 
4.52 

0.57 
0.49 
0.67 
0.58 
0.51 
0.34 

3.032* 
(.011) 

1>4,5 
6>4,5 

2. ด้านทักษะ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.18 
4.05 
3.95 
3.97 
4.05 
4.10 

0.54 
0.47 
0.60 
0.56 
0.51 
0.27 

1.898 
(.094) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.68 
4.64 
4.74 
4.61 
4.69 
4.85 

0.30 
0.25 
0.23 
0.29 
0.21 
0.18 

3.121* 
(.0009) 

3>2,3 
6>1,2,4 

4. ด้านผลผลิต (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.33 
4.17 
4.16 
4.02 
4.25 
4.54 

0.64 
0.83 
0.84 
0.71 
0.55 
0.52 

1.835 
(.105) 

- 

5. ด้านนวัตกรรม (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.30 
4.08 
4.18 
3.93 
3.98 
4.54 

0.61 
0.74 
0.68 
0.65 
0.65 
0.41 

3.678* 
(.003) 

1>4,5 
3>4 

6>2,4,5 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ประสบการณ์ท างาน X  S.D. F คู่แตกต่าง 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.32 
4.21 
4.23 
4.07 
4.19 
4.86 

0.67 
0.68 
0.73 
0.75 
0.52 
0.23 

2.951* 
(.013) 

1>4 
6>1,2,3,4,5 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.31 
4.17 
4.22 
3.97 
4.06 
4.86 

0.73 
0.76 
0.72 
0.61 
0.74 
0.23 

3.932* 
(.002) 

1>4 
3>4 

6>1,2,3,4,5 

โดยรวม (1) 1-3 ปี 
(2) 4-6 ปี 
(3) 7-9 ปี 
(4) 10-12 ปี 
(5) 13-15 ปี 
(6) 15 ปีขึ้นไป 

4.35 
4.22 
4.24 
4.09 
4.18 
4.61 

0.43 
0.47 
0.50 
0.43 
0.41 
0.17 

4.063* 
(.001) 

1>4 
6>2,3,4,5 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของ
บุคลากรในสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน
ให้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
ด้านความรู้ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ท างาน
แตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี และ 15 ปีขึ้นไป ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานด้านความรู้
ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 10-15 ปี  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์
ท างาน 4-9 ปี 2) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 15 ปี ขึ้นไป ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี และ 
10-12 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ด้านนวัตกรรม ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ท างาน
แตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
1) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของ
นักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 10-15 ปี 2) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี ให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์
ท างาน 10-12 ปี 3) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 15 ปีขึ้นไป ให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี, 10-12 ปี และ 
13-15 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ ต 
ด้านการประยุกต์ใช้ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
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ท างานแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) พบว่า 1) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
ประยุกต์ใช้ ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี 2) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 
15 ปีขึ้นไป ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มี
ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 15 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ด้านความรับผิดชอบ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) พบว่า 1) กลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี และ 7-9 ปี ให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 10-
12 ปี 2) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 15 ปีขึ้นไป ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 15 ปี 
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ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบ 

การกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ระดับการศึกษา X  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความรู้ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.21 
4.16 
4.80 

0.61 
0.51 
0.52 

4.414* 
(.013) 

3>1,2 

2. ด้านทักษะ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.03 
4.06 
4.26 

0.57 
0.48 
0.69 

0.643 
(.526) 

- 

3. ด้านคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.67 
4.66 
4.79 

0.27 
0.26 
0.22 

0.811 
(.445) 

- 

4. ด้านผลผลิต (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.16 
4.23 
4.57 

0.78 
0.72 
0.53 

1.292 
(.276) 

- 

5. ด้านนวัตกรรม (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.11 
4.12 
4.57 

0.71 
0.66 
0.53 

1.473 
(.231) 

- 

6. ด้านการประยุกต์ใช้ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.15 
4.29 
4.85 

0.78 
0.56 
0.37 

4.810* 
(.009) 

3>1,2 

7. ด้านความรับผิดชอบ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.15 
4.20 
4.85 

0.75 
0.70 
0.37 

3.249* 
(.040) 

3>1,2 

โดยรวม (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

4.21 
4.25 
4.67 

0.48 
0.43 
0.36 

3.367* 
(.035) 

3>1,2 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านให้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรู้ ด้วย
สถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  ด้านการ
ประยุกต์ใช้ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ งานด้านการ
ประยุกต์ใช้ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการ
กับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  ด้านความ
รับผิดชอบ ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์ใช้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ของนักศึกษามากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 
ตารางที่ 4.30  การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมโดยรวม 
 

สมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชา         
การโรงแรม 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 
t Sig. ความ 

คาดหวัง 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 Gap 

  Score 

1. ด้านความรู้ 4.58 4.20 0.38 11.04 .000* 
2. ด้านทักษะ 4.51 4.05 0.46 12.57 .000* 
3. ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4.68 4.68 0.00 - - 
4. ด้านผลผลิต 4.67 4.20 0.47 9.02 .000* 
5. ด้านนวัตกรรม 4.49 4.13 0.36 8.09 .000* 
6. ด้านการประยุกต์ใช้ 4.66 4.24 0.42 10.03 .000* 
7. ด้านความรับผิดชอบ 4.67 4.19 0.48 10.74 .000* 

โดยรวม 4.61 4.24 0.37 13.58 .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะพบว่าสถาน
ประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.61 และให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเท่ากับ 4.24 แสดงว่าสมรรถนะของนักศึกษาโดยรวมไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 
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ตารางที่ 4.31  การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านความรู้ 
 

ด้านความรู้ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ความ 
คาดหวัง 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 Gap 
  Score 

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการ
โรงแรม 

4.82 4.47 0.36 9.53 .000* 

2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
ในงานที่ปฏิบัติ 

4.63 4.24 0.38 10.24 .000* 

3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ 

4.52 4.14 0.38 9.29 .000* 

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่
ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม 

4.42 3.99 0.42 9.62 .000* 

5. มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.51 4.17 0.34 8.06 .000* 

โดยรวม 4.58 4.20 0.38 13.16 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านความรู้ พบว่า ความคาดหวังของสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.58 และให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.20 แสดงว่าสมรรถนะของนักศึกษาในด้านความรู้ไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 

งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านทักษะ 
 

ด้านทักษะ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ความ
คาดหวัง 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 Gap 
Score 

1. มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 4.61 4.32 0.29 7.38 .000* 
2. มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
4.55 4.27 0.29 7.15 .000* 

3. มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน 

4.60 4.26 0.34 7.69 .000* 

4. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษา
และน้ าเสียงที่เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 

4.63 4.25 0.39 8.54 .000* 

5. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  4.32 3.66 0.66 13.06 .000* 
6. มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน 

เช่น จีน เกาหล ี 
4.33 3.54 0.78 14.71 .000* 

7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

4.52 4.08 0.44 9.53 .000* 

โดยรวม 4.51 4.05 0.45 14.57 .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านทักษะ พบว่า ความคาดหวังของสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.51 และให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.05 แสดงว่าสมรรถนะของนักศึกษาในด้านทักษะไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 

งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค ์
 

ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ความ
คาดหวัง 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 Gap 
Score 

1. มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏบิัติได้
อย่างมีหลักการที่เหมาะสม  

4.62 4.43 0.19 4.81 .000* 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.58 4.33 0.25 6.30 .000* 

3. มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดย
การท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
อารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 

4.72 4.40 0.32 8.27 .000* 

4. มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อื่น
เป็นอย่างด ี

4.61 4.34 0.27 6.98 .000* 

5. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 4.72 4.45 0.28 7.21 .000* 
6. สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความ

เข้าใจด้วยท่าทีทีสุ่ภาพ 
4.65 4.40 0.25 6.26 .000* 

7. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัตงิานตามภาระหน้าที่
ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

4.62 4.45 0.17 4.42 .000* 

8. มีความตรงต่อเวลา  4.68 4.34 0.34 8.98 .000* 
9. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อ

หน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบ
ผู้อื่น 

4.75 4.47 0.28 7.07 .000* 

10. มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปนั เห็นแก่
ประโยชน์สว่นรวม รู้จักช่วยเหลอืผู้อื่น 

4.70 4.42 0.28 7.50 .000* 

11. มีความอดทน ทัง้ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ไมป่ระพฤติตนในทางเสือ่มเสีย 

4.78 4.51 0.27 7.79 .000* 

12. มีระเบียบวนิัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน 4.78 4.46 0.33 9.25 .000* 
13. มีจรรยาบรรณในวิชาชพี ประพฤติตนถูกต้อง

ดีงาม เพื่อประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและสังคม 
4.66 4.33 0.33 9.67 .000* 

14. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 4.58 4.20 0.38 9.45 .000* 
โดยรวม 4.68 4.68 0.00 - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้อ โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 
4.51 และให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.51 แสดงว่าสมรรถนะของ
นักศึกษาในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

ตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 
งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านผลผลิต 

 

ด้านผลผลิต 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ความ
คาดหวัง 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 Gap 
Score 

1. มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิค
ต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติ
จนลุล่วงไปด้วยดี 

4.67 4.20 0.47 10.43 .000* 

โดยรวม 4.67 4.20 0.47 10.43 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านผลผลิต พบว่าความคาดหวังของสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.67 และให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.20 แสดงว่าสมรรถนะของนักศึกษาในด้านผลผลิตไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 4.35 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 

งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านนวัตกรรม 
 

ด้านนวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความ
คาดหวัง 

 Gap 
Score 

1. สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของ
ความรับผิดชอบของตนเอง 

4.54 4.14 0.40 8.77 .000* 

2. สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 4.42 4.12 0.31 7.06 .000* 
โดยรวม 4.49 4.13 0.35 9.19 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านนวัตกรรม พบว่า ความคาดหวังของสถาน
ประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งโดยรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.49 และให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.13 แสดงว่าสมรรถนะของนักศึกษาใน
ด้านนวัตกรรมไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
  



156 
 
ตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 

งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านการประยุกต์ใช้ 
 

ด้านการประยุกต์ใช้ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความ
คาดหวัง 

 Gap 
Score 

1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า
หนึ่งงาน 

4.66 4.28 0.38 9.47 .000* 

2. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 4.65 4.19 0.46 11.28 .000* 
โดยรวม 4.66 4.24 0.42 11.51 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า  ความคาดหวังของ
สถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งโดยรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.66 
และให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.24 แสดงว่าสมรรถนะของ
นักศึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 4.37 การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติ 

งานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านความรับผิดชอบ 
 

ด้านความรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

t Sig. ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความ
คาดหวัง 

 Gap 
Score 

1. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  4.70 4.24 0.47 11.23 .000* 
2. สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายได้ด้วยตนเอง 
4.64 4.15 0.49 11.97 .000* 

โดยรวม 4.67 4.19 0.48 12.99 .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความคาดหวังของ
สถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งโดยรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะพบว่าสถานประกอบการมีความคาดหวังโดยรวมเท่ากับ 4.67 
และให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 4.19 แสดงว่าสมรรถนะของ
นักศึกษาในด้านความรับผิดชอบไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ
สถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 2) ประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน ในระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้างานและผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติการของนักศึกษา ในแผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแม่บ้านโรงแรม จ านวน 318 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way ANOVA) วิเคราะห์ช่องว่างด้วย
สถิติ Paired Sample t-test 

ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 171 คน

คิดเป็นร้อยละ 53.77 มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 28.62 ท างานใน
แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 63.84 มีประสบการณ์ท างาน 4 - 6 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.73 และจบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26  

 
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชา

การโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถาน
ประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด ( x = 4.68) ด้านผลผลิตและด้านความรับผิดชอบ            

( x = 4.67) ด้านการประยุกต์ใช้ ( x = 4.66) ด้านความรู้ ( x = 4.58) ด้านทักษะ ( x = 4.51) และ

ด้านนวัตกรรม ( x = 4.49) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้ 
1) ด้านคุณสมบัติพ่ีพึงประสงค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความ

คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ มี

ความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ( x = 4.78) มีระเบียบ

วินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน ( x = 4.78) มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อ

วิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อ่ืน ( x = 4.75) ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ        

( x = 4.72) มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มี

อารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ( x = 4.72) 
2) ด้านผลผลิต ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ในประเด็นมีความสามารถในการใช้

ความรู้และเทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี ( x = 4.67)   
3) ด้านความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวัง

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

โดยรวม ( x = 4.70) สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง ( x = 4.64)   
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4) ด้านการประยุกต์ใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน ( x = 4.66) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ ( x = 4.65) 
5) ด้านความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการ

โรงแรม ( x = 4.82) มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.63) มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.52) มีการบริหารจัดการระดับต้นมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ( x = 4.51) มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่

ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม ( x = 4.42) 
6) ด้านทักษะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้

ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม กระชับได้ใจความ ( x = 4.63) มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่

ถูกต้อง ( x = 4.61) มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ( x = 4.60) มีทักษะในการน า

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ( x = 4.55) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ( x = 4.52) 
7) ด้านนวัตกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระใน

ขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง ( x = 4.54) สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้        

( x = 4.42) 
 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 

 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ ระดับดี 5 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณสมบัติ

ที่พึงประสงค์ ( x = 4.68) ด้านการประยุกต์ใช้ ( x = 4.24) ด้านความรู้และด้านผลผลิต ( x = 4.20) 

ด้านความรับผิดชอบ ( x = 4.19) ด้านนวัตกรรม ( x = 4.13) ด้านทักษะ ( x = 4.05) ซึ่งสามารถ
สรุปรายละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้  

1) ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก 13 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ 
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มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ( x = 4.51) มีความ

ซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤตติรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อ่ืน ( x = 4.47) มี

ระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน ( x = 4.46) มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด และให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

( x = 4.45) มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการที่เหมาะสม ( x = 4.43) 
2) ด้านการประยุกต์ใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับดีมาก 1 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีความรู้ ความสามารถ

ปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน ( x = 4.28) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ ( x = 4.19) 
3) ด้านความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี

มาก 2 ข้อ ระดับดี 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

วิชาชีพการโรงแรม ( x = 4.47) มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.24)

มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ( x = 4 .17) มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.14) มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

งานที่ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม ( x = 3.99) 
4) ด้านผลผลิต ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านผลผลิต อยู่ในระดับดี ประเด็นมีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี ( x = 4.20) 
5) ด้านความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับดีมาก 1 ข้อ ระดับดี 1 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม ( x = 4.24) สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง          

( x = 4.15) 
6) ด้านนวัตกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับ

ดีทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของ

ความรับผิดชอบของตนเอง ( x = 4.14) สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ ( x = 4.12) 
7) ด้านทักษะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี

มาก 4 ข้อ ระดับดี 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 อันดับ ดังนี้ มีทักษะเทคนิคใน

การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ( x = 4.32) มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ ( x = 4.27) มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ( x = 4.26) มีทักษะการสื่อสาร 
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ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม กระชับได้ใจความ ( x = 4.25) มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ( x = 4.08)  
5.1.4 สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของสถาน

ประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต 

5.1.4.1 ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
1) เพศ พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีเพศแตกต่างกันมีความ

คาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

2) อายุ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังต่อนักศึกษาในด้าน
ทักษะ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ด้านผลผลิต ด้านนวัตกรรม และด้านการประยุกต์ใช้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) แผนก พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่ท างานในแผนกที่ต่างกันมี
ความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ทั้งภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 

4) ต าแหน่งงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของ
บุคลากรในสถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความคาดหวังต่อนักศึกษาในด้าน
นวัตกรรม และด้านการประยุกต์ใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5) ประสบการณ์ท างาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความ
คาดหวังต่อนักศึกษาในด้านนวัตกรรม และด้านการประยุกต์ใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยจะเห็นได้ว่าบุคลากรในระดับปฏิบัติการ จะมีความคาดหวังต่อนักศึกษามากกว่า
บุคลากรในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน  
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6) ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับ
การศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการกับความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็น     รายด้าน พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คาดหวังต่อนักศึกษาในด้านความรู้ ด้านผลผลิต ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านความรับผิดชอบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.1.4.2 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา       
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

1) เพศ พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีเพศต่างกัน ให้การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านทักษะ และด้านการประยุกต์ใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรเพศชายให้คะแนนการประเมินสูงกว่ากว่าบุคลากรเพศหญิง 

2) อายุ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของบุคลากรใน
สถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน ให้คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

3) แผนก พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่ท างานแผนกต่างกัน ให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

4) ต าแหน่งงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานของ
บุคลากรในสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

5) ประสบการณ์ท างาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ประสบการณ์ท างานของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการ
ที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
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การโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

6) ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการ 
ศึกษาของบุคลากรในสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน ให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ภาพที่ 5.1  อินโฟกราฟิกแสดงสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.2.1 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 โดยถือว่ามีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวังของสถานประกอบการ
ที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต อันดับแรก คือ ด้านคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ซึ่งถือว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ผลผลิตและด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
โดยสมรรถนะที่สถานประกอบการคาดหวังมากที่สุดในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ได้แก่ อันดับที่ 1 
มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย และมีระเบียบวินัย 
เคารพกฎในการปฏิบัติงาน อันดับที่ 2 มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ 
ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อ่ืน อันดับที่ 3 ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ด้านผลผลิต 
ได้แก่ มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วง
ไปด้วยดี และด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม รวมทั้งสามารถตัดสินใจ
ในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจา นิลบุตร (2540)   
กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไร อันเป็นความปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ์ พลายมาศ (2553) เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะหรือความสามารถหลัก (competency) ของนักศึกษาที่ผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ต้องการ พบว่า การก าหนดสมรรถนะหรือความสามารถหลักให้กับนักศึกษา ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะตามหน้าที่ และสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญนั้น ส่งผลให้ผลิตบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตรงกับที่ พจน์ สะเพียรชัย (2541) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษา
นั้นต้องตระนักอยู่เสมอว่า การศึกษามิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณสมบัติตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีงานและอาชีพแต่เพียงอย่างเดียว แต่การศึกษายังต้องฝึกคนให้เกิด
การเรียนรู้มีคุณธรรมและมีทักษะ สามารถน าความรู้ไปปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นปัญหาของสังคมด้วย จากงานวิจัยของ สง่า ภูสีฤทธิ์ (2550) ได้ท าการ 
ศึกษาเรื่องการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานประกอบการในจังหวัดมหาสารคามที่
มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พบว่า สถานประกอบการของเอกชนและรัฐบาลมี
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ความคาดหวังและมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าสถานประกอบการของเอกชนและรัฐบาลมีความคาดหวังและมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของนักศึกษาฝึกงาน ด้านระเบียบ ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
ฝึกงาน ด้านหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาฝึกงาน ด้านคุณลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและ
ด้านการประเมินผลการฝึกงาน และสอดคล้องกับ จันทร ไชยคุณา (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่องความ
ต้องการของเจ้าของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือส ารวจ
ความพร้อมของเจ้าของสถานประกอบการ ร้อยละ 52 มีความเห็นว่านักศึกษามีความขยัน อดทน 
รับผิดชอบต่องานมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีความรอบคอบในการปฏิบัติงานพอใช้มีความซื่อสัตย์สูง  
 

5.2.2 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของสถานประกอบการ 

จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า บุคลากรในสถานประกอบการให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ในภาพรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 โดยถือว่าผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็น  
รายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต อันดับแรก คือ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ซึ่งถือว่าผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ด้านความรู้
และด้านผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยสมรรถนะที่บุคลากรในสถาน
ประกอบการให้คะแนนประเมินสูงที่สุดในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ได้แก่ อันดับที่ 1 มีความอดทน 
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย อันดับที่ 2 มีความซื่อสัตย์ ประพฤติ
ดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น อันดับที่ 3 มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎในการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ ได้แก่ อันดับที่ 1 มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า
หนึ่งงาน อันดับที่ 2 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ ด้านความรู้ ได้แก่ อันดับที่ 1 มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม อันดับที่ 2 มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่
ปฏิบัติ อันดับที่ 3 มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และ
ด้านผลผลิต คือ มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติ
จนลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เซอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhon, 1966) ได้กล่าวว่า 
การปฏิบัติงานของบุคคลขึ้นอยู่กับ คุณลักษณะของบุคคล ความรู้ และทักษะประสบการณ์ในการ
ท างาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลต้องเหมาะกับงานนั้น 
จึงส่งผลให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี รัตนวงศ์ 
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(2525) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการส่งนักศึกษาช่างเทคนิคของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า สถานประกอบการมีความ
ต้องการและพึงพอใจในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะนักศึกษาฝึกงาน มีคุณลักษณะตรง
ตามที่สถานประกอบกต้องการกรมอาชีวศึกษา (2540: 1-3) ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาว่าด้านพ้ืน
ฐานความรู้ ควรมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน โดยเฉพาะสาขาวิชาพณิชยการควรมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านทักษะวิชาชีพ ควรใช้เครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นในสาขาวิชาของตนเองได้
ถูกต้อง และมีทักษะเพียงพอ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว เน้นมากที่สุดเรื่องของความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ จากแนวคิดของ บรรจง ชูสกุลชาติ (2539: 25) กล่าวถึงคุณภาพว่าในแง่ทั่วๆ ไปนั้น คุณภาพ
ของงานและคุณภาพอาชีพแห่งตนในด้านการด าเนินชีวิต มนุษย์เราปรารถนาจะอยู่ร่วมกับคนที่มี
คุณภาพในการคิด คุณภาพในการพูดและคุณภาพในการท างาน การอาชีวศึกษาจะบรรลุผลอันแท้จริง
ก็ต่อเมื่อนักศึกษาสามารถสร้างงาน พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจคุณค่าของเวลาและ
ปรับปรุงชีวิต งาน และอาชีพให้ดีขึ้นเสมอ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าที่เตรียมนักศึกษาเข้าสู่โลกของ
อาชีพ โดยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะออกไปประกอบอาชีพ
ต่อไป สอดคล้องกับกรมอาชีวศึกษา (2540: 1-3) ได้สรุปข้อแนะน าเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา
ฝึกงานที่สถานประกอบการต้องการตามหลักสูตรอาชีวศึกษาว่าควรมีคุณลักษณะ ด้านพ้ืนฐานความรู้ 
ว่าควรมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี จึงท าให้สถานประกอบการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในระดับดี ตรงกับที่ วรเขต ภัทรกายะ (2542: 58 – 61) ได้กล่าวถึงการออกฝึกงานของ
นักศึกษาว่า นักศึกษาควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม มีสัมมาคารวะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เรียกร้อง
หรือกระท าการใดอันก่อปัญหาให้สถานประกอบการ มีความขยันขันแข็งในการท างาน เชื่อฟังผู้
ควบคุมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักศึกษาและสังเกตระบบการท างานรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ให้มาก
ที่สุด มีสามัญส านึกในการรักษาทรัพย์สินของสถานประกอบการ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา รับผิดชอบ หนัก
เอาเบาสู้ ท าได้ทุกอย่างด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกงานเพ่ือฝึกให้เป็นคนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้กอง
แผนงาน (กรมอาชีวศึกษา, 2540: 1 – 3) ได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่นายจ้าง
ต้องการ ในด้านคุณค่าเฉพาะตัว ได้แก่ ซื่อสัตย์ นับถือตนเอง มีภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง มีเป้าหมายใน
อาชีพและชีวิต มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น ไม่จ ากัดความสามารถ
ของตนเอง และทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ได้แก่ มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์
และแนวทางแปลกใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถ
วางแผนและจัดระบบการท างานได้ สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง มีสมาธิในการ
ท างาน ในส่วนของกรมวิชาการ (2541: 35) ได้พบว่าการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพควรจะเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เจตคติในวิชาชีพ และเจตคติในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมในด้านสังคม ในด้านเจตคติ
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ทางวิชาชีพ ได้พยายามปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในอาชีพ มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความขยัน อดทน และสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอน การปลูกฝังเจตคติทางวิชาชีพได้จัด
สอดแทรกไว้ในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการเรียนรู้ขอบข่ายกิจกรรม
ขององค์การวิชาชีพต่างๆที่จัดข้ึนในสถานศึกษาฝึกงาน  
 

5.2.3 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของสถานประกอบการ 

 

 
 

A คือ ด้านความรู้     B คือ ด้านทักษะ        C คือ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค ์
D คือ ด้านผลผลิต     E คือ ด้านนวัตกรรม        F คือ ด้านการประยุกต์ใช้            
G คือ ด้านความรับผิดชอบ 

 
ภาพที่ 5.2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยรวม 
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 ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1  
(Quadrant 1) พ้ืนที่บนด้านซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังสูงแต่มีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานต่ า หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวัง
กับด้านผลผลิต ด้านการประยุกต์ใช้และด้านความรับผิดชอบ ในระดับสูงแต่ผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านผลผลิต ด้าน
การประยุกต์ใช้และด้านความรับผิดชอบ ในส่วนที่ 2 (Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็น
พ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า 
สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์สูง และผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตาราง
เป็นพื้นที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความ
ว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านนวัตกรรม ในระดับต่ า และผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านนวัตกรรมมีผลการปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน  
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A คือ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม 
B คือ มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้องในงานที่ปฏิบัติ 
C คือ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ 
D คือ มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การ

ประกันสังคม 
E คือ มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 
ภาพที่ 5.3 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรู้ 
 

ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน  อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 
(Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับนักศึกษาใน
การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรมและมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องใน
งานที่ปฏิบัติในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา
มีการพัฒนานักศึกษาในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรมและความรู้เกี่ย วกับความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ส่วนที่ 3 
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(Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง
และผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังในเรื่องมี ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ 
เช่น กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม และมีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  มีผลการปฏิบัติงานต่ า
เช่นกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A คือ มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
B คือ มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
C คือ มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
D คือ มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 
E คือ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
F คือ มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน 
G คือ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพที่ 5.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านทักษะ 
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ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน  อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 
(Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับทักษะเทคนิค
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ทักษะ
ด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่เหมาะสม  
กระชับได้ใจความ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในระดับสูง และผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะ
เทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่
เหมาะสม  กระชับได้ใจความ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของ
คุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความว่า สถาน
ประกอบการมีความคาดหวัง ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะการสื่อสารภาษาใน
ประเทศอาเซียน ในระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษามีผลการปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน  
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A คือ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการที่เหมาะสม 
B คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
C คือ มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส  

มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
D คือ มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 
E คือ ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
F คือ สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 
G คือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายใน

เวลาที่ก าหนด 
H คือ มีความตรงต่อเวลา 
I คือ มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอา

เปรียบผู้อื่น 
J คือ มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
K คือ มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 
L คือ มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน 
M คือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงามเพ่ือประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและ

สังคม 
N คือ ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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ภาพที่ 5.5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
 

ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1  
(Quadrant 1) พ้ืนที่บนด้านซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังสูงแต่มีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานต่ า หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวัง
กับความตรงต่อเวลา ในระดับสูง แต่ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นสถานศึกษา
ต้องให้ความส าคัญในการสร้างวินัยให้นักศึกษาเรื่องการตรงต่อเวลา ในส่วนที่ 2 (Quadrant 2) พ้ืนที่
บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการ
ปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับการมีใจรักงานบริการ แสดง
ออกมาทางกาย โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อ
หน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ประพฤติตนในทาง
เสื่อมเสีย และมีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนน
เฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความว่า สถานประกอบการมีความ
คาดหวังในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีการท างานร่วมกัน การ
ประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงามเพ่ือประโยชน์แห่ง
วิชาชีพตนและสังคมและค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ในระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษามีผลการปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน ส่วนที่ 4 (Quadrant 4) พ้ืนที่ส่วนล่างขวาของตารางเป็นพ้ืนที่
ของคณุลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในระดับต่ าแต่ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง หมายความว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังการมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีหลักการที่เหมาะสม สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วยท่าทีที่
สุภาพและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลา 
ที่ก าหนดในระดับต่ า แต่ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี
การพัฒนานักศึกษาให้สามารถปรับตัวได้ในการปฏิบัติงานมากกว่าความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 
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A คือ มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติ
จนลุล่วงไปด้วยดี 

 
ภาพที่ 5.6 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านผลผลิต 

 
ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติ พบว่า ด้านผลผลิต คือ มีความสามารถในการ

ใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดีอยู่ตรงเส้นจุดตัด
ระหว่าง Quadrant  หมายความว่า ความคาดหวังสถานประกอบการ มีค่าเท่ากับผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา  
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A คือ สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง 
B คือ สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 
 

ภาพที่ 5.7 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านนวัตกรรม 
 

ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 
(Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง
และผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับความสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง ในระดับสูงและผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา อยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาในด้านสามารถปฏิบัติงาน
เป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ  
ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังในการ
สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ในระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน  
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A คือ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน 
B คือ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ 
 

ภาพที่ 5.8 การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านการประยุกต์ใช้ 
 

ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  ส่วนที่ 2 
(Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับการมีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน ในระดับสูงและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับดี  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาในด้านมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้
มากกว่าหนึ่งงานเป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ  ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่าง
ซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ า
ทั้งคู่ หมายความว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังในการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 
ในระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีผลการปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน  
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A คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม 
B คือ สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 
 

ภาพที่ 5.9  การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ด้านความรับผิดชอบ 
 

ตารางระดับความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 
(Quadrant 2) พ้ืนที่บนด้านขวาของตารางเป็นพ้ืนที่ของคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวังและผลการปฏิบัติงานสูง หมายความว่า สถานประกอบการให้ความคาดหวังกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม ในระดับสูงและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อยู่ในระดับดี  แสดงให้
เห็นว่าสถานศึกษามีการพัฒนานักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามความ
คาดหวังของสถานประกอบการ  ส่วนที่ 3 (Quadrant 3) พ้ืนที่ล่างซ้ายของตารางเป็นพ้ืนที่ของ
คุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานต่ าทั้งคู่ หมายความว่า สถาน
ประกอบการมีความคาดหวังในการสามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง ใน
ระดับต่ า และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษามีผลการปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน  
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จากภาพที่ 5.2 - 5.9  ตารางระดับความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาต้องพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาในด้านผลผลิต ด้านการประยุกต์ใช้และด้านความรับผิดชอบ และเมื่อแยก
รายละเอียดย่อยเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ด้าน
ผลผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านความรับผิดชอบ จะพบว่าเรื่องที่สถานศึกษาต้อง
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์  เรื่องการ
ตรงต่อเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและการผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพ่ือให้สอดรับกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลในหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งสาม ผู้ประกอบการในสายโซ่มูลค่าการผลิตในแต่
ละอุตสาหกรรม และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า มี
ความไม่สอดคล้องกันของความต้องการแรงงานฝีมือและการผลิตแรงงานในประเทศไทย  ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ช่องว่างของทักษะที่สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงานเพ่ือเติม
เต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้น เป็นความท้าทายระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้ รับความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการเพ่ือสร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือของคนไทย นอกจากนี้
ทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ให้คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดัง
สะท้อนออกมาเป็นค่าตอบแทนเมื่อเริ่มต้นเข้าท างานเป็นสาเหตุส าคัญของการขาดแรงงานฝีมือของ
ประเทศ จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านผลผลิต
ด้านการประยุกต์ใช้และด้านความรับผิดชอบ โดยสามารถเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา  

อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามสมรรถนะด้านความรับผิดชอบ ด้านผลผลิต ด้านการประยุกต์ใช้ 
 

สมรรถนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนสาขางานการโรงแรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
ควรเน้นกิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา 
เนื่องจากการใช้กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สามารถมีส่วนร่วมในการน าเสนอและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม เกิด
การพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม การท างานร่วมกันซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม เพื่อท าให้ประสบผลส าเร็จ และอาจก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือความรู้ใหม่ จากการร่วมแรงร่วมใจกัน 

ด้านผลผลิต การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต 
ควรส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เรียนในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบกระบวนการเรียนให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดย
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL)  

ด้านการประยุกต์ใช้ ส่งเสริมความสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C  3R คือ Reading (อ่านออก), (W) 
Riting (เขียนได้),และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  7C ได้แก่ Critical 
Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork 
and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning 
Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  โดยจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ให้แก่ผู้เรียน 
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ในส่วนด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ จ านวน 1 ด้าน ที่สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับสูงและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  ส่วนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
นวัตกรรม จ านวน 3 ด้าน ที่สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ าและผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ผู้วิจัยเสนอแนวทางส่งเสริมเพ่ือให้เกิดสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา  

อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
ด้านนวัตกรรม  

 

สมรรถนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านความรู้ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากลงมือปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ
ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการ
ระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมในแต่ละส่วนงาน เช่น ห้อง
ซักรีด ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพัก สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ การดูงาน
ในสถานประกอบการหรือการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

ด้านทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐาน ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานทั้งในหลักสูตรและนอกเหนือจากหลักสูตร เสริมสร้างทักษะทาง
เทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษา 
ต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 

ด้านคุณสมบัติที่           
พึงประสงค์ 

จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา ค านึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ไดรับ
มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น สู่การปฏิบัติจริงในทุก
กิจกรรม 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

สมรรถนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านนวัตกรรม จัดการศึกษาแบบ STEM Education กล่าวคือ การน าความรู้จาก 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  มาเชื่อมโยงกันโดยบูรณาการ
องค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างานส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่มุ่งแก้ปัญหา
ที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมี
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
1) ควรน าผลการศึกษา ไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขางานการโรงแรมที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพและคุณลักษณะคนไทยในศตวรรษที่ 21 

2) ควรน าผลการศึกษาไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ เสริม
ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยี การท างานเป็นทีมและจิตพิสัย 

3) ควรน าผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ให้เกิดผลผลิต สร้างนวัตกรรม ในสาขางานการ
โรงแรม 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสาขางานการโรงแรม โดย
รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการภายใต้พลวัต 



 

บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ” 

  

แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว (ศูนย์ภูเก็ต) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขา 
วิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของสถานประกอบการ โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์และใช้ส าหรับการศึกษานี้เท่านั้น 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิจัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี 

และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ   21-25 ป ี   26-30 ป ี   31-35 ป ี  
   36-40 ป ี   41-45 ป ี   46-50 ป ี  
   51-55 ป ี   55-60 ป ี

3. แผนก  แม่บ้าน   บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

4. ต าแหน่งงาน  ผู้จัดการ   หัวหน้างาน   พนักงานระดับปฏิบัติการ 

5. ประสบการณ์ท างาน 
 1-3 ปี   4-6 ปี   7-9 ปี 
 10-12 ปี   13-15 ปี   15 ปี ขึ้นไป 

6. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

ความคาดหวัง คือ สิ่งที่ท่านคาดหวังว่านักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ควรจะม ีตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ผลการปฏิบัติงาน คือ สิ่งที่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตแสดงออกใน

การปฏิบัติงาน ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
5 = ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด 
4 = ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานระดับมาก 
3 = ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
2 = ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานระดับน้อย 
1 = ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานระดับน้อยท่ีสุด 
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ความคาดหวัง        
ของสถานประกอบการ ประเด็นค าถาม 

ผลการปฏิบัติงาน     
ของนักศึกษา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านความรู้  

5 4 3 2 1 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
ในงานที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่
ปฏิบัติ เช่น กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
5. มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 ด้านทักษะ  

5 4 3 2 1 6. มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
7. มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 8. มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
9. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษา
และน้ าเสียงที่เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 10. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
11. มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศ
อาเซียน เช่น จีน เกาหลี  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
12. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

 ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  

5 4 3 2 1 
13. มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีหลักการที่เหมาะสม  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
14. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

5 4 3 2 1 
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ความคาดหวัง        
ของสถานประกอบการ ประเด็นค าถาม 

ผลการปฏิบัติงาน     
ของนักศึกษา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

15. มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย 
โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
อารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
16. มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับ
ผู้อื่นเป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
17. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
18. สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับ
ความเข้าใจด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
19. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระ 
หน้าที่ไดรับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 20. มีความตรงต่อเวลา  5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
21. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรง
ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอา
เปรียบผู้อื่น 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
22. มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
23. มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 24. มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
25. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตน
ถูกต้องดีงาม เพื่อประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและ
สังคม 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 26. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 5 4 3 2 1 
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ความคาดหวัง        
ของสถานประกอบการ ประเด็นค าถาม 

ผลการปฏิบัติงาน     
ของนักศึกษา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านผลผลิต  

5 4 3 2 1 
27. มีความสามารถในการใช้ความรู้และ
เทคนิคต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่
ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี 

5 4 3 2 1 

 ด้านนวัตกรรม  

5 4 3 2 1 
28. สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขต
ของความรับผิดชอบของตนเอง 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
29. สามารถประเมินผลการท างานของตนเอง
ได้ 

5 4 3 2 1 

 ด้านการประยุกต์ใช้  

5 4 3 2 1 
30. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้
มากกว่าหนึ่งงาน 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 31. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ 5 4 3 2 1 

 ด้านความรับผิดชอบ  

5 4 3 2 1 32. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
33. สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ด้วยตนเอง 

5 4 3 2 1 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตามความคาดหวังของสถาน

ประกอบการ 
2. เพ่ือประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

ค าชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย เพ่ือประเมินความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
การวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความเท่ียงตรงโดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี้ 

 + 1  =     แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
    0  =    ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  - 1  =    แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 

ด้านความรู้  

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการโรงแรม +1 +1 +1 3 1.00  

2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เก่ียวข้องในงานที่ปฏิบัติ +1 -1 +1 1 0.33  

3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่
ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1.00  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เช่น 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00  

5. มีการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
งานได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00  

ด้านทักษะ  

6. มีทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.00  

7. มีทักษะในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 3 1.00  

8. มีทักษะด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน +1 +1 0 2 0.67  

9. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษาและน้ าเสียงที่
เหมาะสม  กระชับได้ใจความ 

0 +1 +1 2 0.67  

10. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  +1 +1 +1 3 1.00  

11. มีทักษะการสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน เช่น จีน 
เกาหลี  

0 +1 +1 2 0.67  

12. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 3 1.00  

ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  

13. มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
หลักการที่เหมาะสม  

+1 +1 +1 3 1.00  

14. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

+1 +1 0 2 0.67  

15. มีใจรักงานบริการ แสดงออกมาทางกาย โดยการท างาน
ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 

+1 +1 +1 3 1.00  

16. มีการท างานร่วมกัน การประสานงานกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี +1 +1 +1 3 1.00  

17. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00  

18. สามารถรับมือกับข้อติเตียน และปรับความเข้าใจด้วย
ท่าทีที่สุภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 

19. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระ หน้าที่ไดรับ
มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00  

20. มีความตรงต่อเวลา  +1 +1 +1 3 1.00  

21. มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อ
วิชาชีพ ต่อตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1.00  

22. มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1.00  

23. มีความอดทน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 

+1 +1 +1 3 1.00  

24. มีระเบียบวินัย เคารพกฎในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 3 1.00  

25. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประพฤติตนถูกต้องดีงาม เพื่อ
ประโยชน์แห่งวิชาชีพตนและสังคม 

+1 +1 +1 3 1.00  

26. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม +1 +1 +1 3 1.00  

ด้านผลผลิต  

27. มีความสามารถในการใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ปฏิบัติจนลุล่วงไปด้วยดี 

+1 -1 0 0 0.00 
 

ด้านนวัตกรรม  

28. สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความ
รับผิดชอบของตนเอง 

+1 0 +1 2 0.67  

29. สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 0 +1 +1 2 0.67  

ด้านการประยุกต์ใช้  

30. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งงาน 0 +1 +1 2 0.67  

31. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้ +1 +1 +1 3 1.00  

ด้านความรับผิดชอบ  

32. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม  0 +1 +1 2 0.67  

33. สามารถตัดสินใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วย
ตนเอง 

0 +1 +1 2 0.67  
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ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 

S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 

S33 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 
 

[DataSet1]  

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.910 66 
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