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บทคัดย่อ 

             สาขาการโรงแรมได้เห็นความสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรมที่กำลังจะออกไปฝึกงาน
ร่วมกับสถานประกอบการโรงแรม โรงแรมในสถานะของสถานประกอบการของโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและ
บริหารธุรกิจคือสถานประกอบการประเภทการบริการที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศรวมทั้งสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค ซึ่งล้วนแต่ต้องการบุคลากรที่มีความพร้อม มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานในองค์กรนั้น ๆ โดยตำแหน่งที่ทุกสถานประกอบการทุกแห่งต้องการเป็นจำนวน
มากคือ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Waiter/Waitress) พนักงานเลี้ยง (Banquet)แม่บ้าน 
(Housekeeping) เป็นต้น 

            ดังนั้นสาขาการการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะพัฒนา
และเตรียมความพร้อมด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 สาขาการโรงแรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเรียนร่วมกับสถาประกอบการ
ของนักศึกษาในแต่ละคน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบตลาดธุรกิจ
บริการในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป 

 

 

 

                                                        

 



 

 

                                                          บทที่ 1 

บทนำ 

 

  ความสำคัญและความเป็นมา 

              ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา จากการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ พ.ศ.2542 ทำให้ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนการสอน โดย
เปลี่ยนจากการสอนในรูปแบบอาจารย์เป็น ศูนย์กลาง (Teacher Centered) เป็นการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 
ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ จึงทำให้เห็นว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการศึกษาของประเทศท้ังบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง สำนัก โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรองรับ
การปฏิรูปนี้ 

              วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนใน ระดับ อาชีวศึกษา โดยเปิด
การสอนหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นรายวิชา หนึ่งที่เปิดสอนสำหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 1 ซึ่งจุดมุ่งหมายของการสอนจะ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการบริการประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานการเรียนการสอน รวมทั้งนักศึกษาจะ
สามารถเลือกใช้และบริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญ นักศึกษาจะต้อง สามารถคิดเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) และคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ได้  

              ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมีกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในรายวิชาดังกล่าว โดยศึกษาความต้องการของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพื่อศึกษาการบริการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขา
การโรงแรม ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

      2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาการบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม 
 



 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

      2. นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 

      3. สถานประกอบการได้นักศึกษาท่ีมีสมรรถนะและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเรียนร่วมกับสถาน 

ประกอบการโดยมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสถานประกอบการต้องการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                                              ตัวแปรตามวแปรตามค านิยามศัพท์ การ
เรียน

ร่วมกับ
สถาน

ประกอบการ (Apprenticeship 

Program) คือ การจัดการเรียนการสอน โดย
การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการท่ีได้
มาตรฐานและมีหัวหน้างานเปรียบเสมือนครูในการท าหน้าที่ประเมิน การท างานของนัก 

 

 

คำนิยามศัพท์ 

         การฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ (Apprenticeship Program) คือ การจัดการเรียนการสอน โดย
การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานและมีหัวหน้างานเปรียบเสมือนครูในการทำหน้าที่ประเมิน 
การทำงานของนักศึกษาทางด้านทักษะหลัก (Core Skills)และทักษะวิชาชีพ (Occupational Skills) และมี
อาจารย์ ผู้สอนในรายวิชาสมรรถนะทำหน้าที่ประเมินและสรุปภาพรวมของนักศึกษาาจารย์ ผู้สอนในรายวิชา
สมรรถนะท าหน้าที่ประเมินและสรุปภาพรวมของนกัศึกษา 

นกัศึกษา ชั้น ปวช2/1 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนวิชาการ 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- ดา้นการเรียนการสอน 

- ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัศึกษา 

 - ดา้นความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบับคุลากรในสาขาวิชา 

- ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใน 

การศึกษา 

 - ด้านการประกอบอาชีพ 



 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง 

        การศึกษาวิจัย เรื่องการบริการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปีที่ 2 ห้อง 1 
สาขาการโรงแรม ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 

2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 

แนวคิดเก่ียวกับความต้องการราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 176) ได้แยกความหมายของคำว่า ความ
ต้องการ ออกเป็นคำว่า“ความ” หมายถึง เนื้อหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยากได้ใคร่ได้หรือ
ประสงค์จะได้ ดังนั้น “ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการที่อยากได้และเม่ือเกิดความรู้สึก
ดังกล่าว จะทำให้บุคคลเกิดสิ่งเร้าที่มากระตุ้น และมีแรงขับภายในเกิดข้ึน จึงมีผลทำให้เกิดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเพ่ือดิ้นรนและแสวงหาการตอบสนองความต้องการนั้น เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลนั้นก็จะเกิด
ความต้องการใหม่ๆ หรือมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมา ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด  

         แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียนการสอน 

โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ 

สอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ได้รับการ 

อบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ( Teacher Centered ) มา 

ตลอด เมื่อเป็นครูก็เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เคยรู้จัก จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จใน 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเท่าที่ควรแต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการกำหนด 

เป็นกฎหมายแล้วว่าครูทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้ จึงเป็น 

ความจำเป็นที่ครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนนี้โดยการศึกษาทำความเข้าใจ และหา 

แนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของตนให้ประสบผลสำเร็จ 

 

 



 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         วชริา วงษ์เท่ียง (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใน 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้ 

เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่าด้านการจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนควรจัด 

โครงสร้างการจัดการนิเทศในรูปคณะกรรมการ งานนิเทศภายในโรงเรียน ควรมีลักษณะเป็นการให้บริการ 

ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการให้แก่ครู ขอบเขตของงานแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยงาน 3 ด้าน 

คือ งานพัฒนาวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร งานสนับสนุนวิชาการด้านกิจกรรมและเทคนิคการนิเทศภายใน 

โรงเรียนที่โรงเรียนควรนำไปใช้ได้แก่การประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

           ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 20 คน โดยศึกษาด้าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการเตรียมความพร้อมโดยมีระบบวิธีการวิจัยดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

สถานที่ดำเนินการวิจัย 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร 

    - ประชากร   การบริการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการ
โรงแรม ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

     -กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรมจำนวน 20 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

2. ขอบเขตเนื้อหา 

     การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปีที่ 2 ห้อง 1 
สาขาการโรงแรม ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  ในครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นในด้านลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ/ตัวแปรต้น และประเด็นในด้านความต้องการต่อการเรียนการสอน
วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ในการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพเป็นตัวแปรตาม 

3. ขอบเขตพ้ืนที ่

     พ้ืนที่ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 

สาขาการโรงแรม จำนวน 20 คน 

4. ขอบเขตระยะเวลา 

      การวิจัยครั้งนี้จะดำเนินการศึกษาเรื่องความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 



 

 

ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรม    ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  23 กันยายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

    การศึกษาการบริการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปีที่ 2  ห้อง 1 สาขาการ
โรงแรม ในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้นำแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

จำนวน 20 ชุด โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 

สาขาการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25615 ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1 ชุด 

ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คำถามในส่วนนี้สำหรับรวบรวม ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 

เป็นแบบสอบถามที่ต้องเลือกแบบเดียวเท่านั้นที่ตรงกับลักษณะตัวเอง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแบบมาตร 

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รูปแบบของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบแสดงความต้องการมากน้อย 

(Scales Questions) ระดับช่วงคะแนน (Interval Scale) ให้คะแนนความต้องการ 5 ระดับคือ ระดับความ 

ต้องการน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คำถามในส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการ 

สอน, ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา, ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา, ด้าน 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ 

 

 



 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 29 

ราย โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืน หลังจากนั้นจะทำการ 

ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

      ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 การตรวจข้อมูล ( Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ แบบสอบถาม 

4.2 การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามท่ีได้กำหนดรหัสไว้ 

ล่วงหน้าสำหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด (Close-ended) 

4.3 การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วได้นำมาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผล
ข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับคะแนน กำหนด
ความหมาย ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด 

 

เครื่องมือวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

จำนวน 20 ชุด โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 

สาขาการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด้วยส่วน
สำคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คำถามในส่วนนี้สำหรับรวบรวม ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 

เป็นแบบสอบถามท่ีต้องเลือกแบบเดียวเท่านั้นที่ตรงกับลักษณะตัวเอง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแบบมาตร 



 

 

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รูปแบบของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบแสดงความต้องการมากน้อย 

(Scales Questions) ระดับช่วงคะแนน (Interval Scale) ให้คะแนนความต้องการ 5 ระดับคือ ระดับความ 

ต้องการน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด คำถามในส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการ 

สอน, ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา, ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา, ด้าน 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ 

 

ผลการวิจัย 

      การศึกษาความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรม 
วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานครั้งนี้ผู้ศึกษานำสนอผลการศึกษา
ตามลำดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการ 

โรงแรม วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามเพศ  

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 3 15 

หญิง 17 85 

รวม 20 100.0 

 

       จากตารางท่ี 1 พบว่านักศึกษาเป็นเพศชาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และเป็นเพศหญิงจำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ตามลำดับ 

 



 

 

ตอนที่ 2 ความต้องการของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ด้านการเรียนการสอน 

ด้านการเรียนการสอน x S.D. ระดับ 

1. การระดมสมองและตอบโต้ซักถามภายในชั้นเรียน 3.86 0.85  มาก 

2. การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเอง 4.03 0.86 มาก 

3.ชี้แนะให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับ
ปฏิบัติจริง 

4.20 0.76 มาก 

4.สอนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

4.23 0.73 มาก 

5. การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงด้านทฤษฎี 4.14 0.85 มาก 

6. การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงด้านปฏิบัติ 4.37 0.77 มาก 

7.มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยเสรมิการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 4.31 0.83 มาก 

8.เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ 

4.43 0.78 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงด้านปฏิบัติ และมีสื่อ
และเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.37 และ 4.31 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา X S.D. ระดับ 

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรม 

3.94 0.94 มาก 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม 4.26 0.70 มาก 

3. การส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงการที่นักศึกษาจัดทำ 4.29 0.62 มาก 

4. การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงานและกิจกรรมต่อ
ชุมชน 

4.40 0.69 มาก 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ 4.34 0.76 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผล
งานและกิจกรรมต่อชุมชน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมให้
นักศึกษาจัดทำโครงการที่นักศึกษาจัดท า ค่าเฉลี่ย 4.40, 4.34 และ 4.29 ตามลำดับ 

      ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการ 
อาหารและเครื่องดื่ม ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา 

ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา X S.D. ระดับ 

1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเรียน 4.43 0.74 มาก 

2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกิจกรรม 4.40 0.81 มาก 

3. การอำนวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.54 0.85 มาก 

4. ให้คำแนะนำในขั้นตอนการทำค้นคว้า 4.26 0.82 มาก 

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ 4.34 0.84 มาก 

6. ให้ความเป็นกันเองกับนิสิต 4.77 0.49 มาก 

7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น 4.26 0.85 มาก 

8. ให้กำลังใจนักศึกษาในภาคปฏิบัติ 4.31 0.80 มาก 

 



 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรใน
สาขาวิชาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 อันดับ คือ ให้ความเป็นกันเองกับนิสิต และการอำนวยความสะดวก
ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.54 ตามลำดับ และความต้องการของ
นักศึกษาในระดับมาก 3 อันดับ ได้แก่ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเรียน ให้คำแนะนำปรึกษาด้าน
กิจกรรม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.40 และ 4.34 ตามลำดับ 

 

        ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา 
 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา X S.D. ระดับ 

1. ความสะอาดของห้องเรียน 4.49 0.77 มาก 

2. ห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 4.43 0.81 มาก 

3. สถานที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน 4.37 0.97 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ในการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษา และสถานที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 4.49, 4.43 และ 4.37 
ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการต่อการเรียนการสอนวิชาการบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม ด้านการประกอบอาชีพ 

ด้านการประกอบอาชีพ X S.D. ระดับ 

1. มีแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านวิชาชีพ 4.11 0.90 มาก 

2. มีหน่วยงานรองรับเมื่อจบการศึกษา 4.17 1.01 มาก 

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 4.06 0.97 มาก 

4. เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะมีงานทำ 4.03 1.07 มาก 

5. มีผู้ฝากเข้าทำงาน 3.63 1.31 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีหน่วยงานรองรับเมื่อจบการศึกษา มีแหล่งข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.17, 4.11 
และ 4.06 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

1. นักศึกษาเป็นเพศชาย จำนวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 51.72 และเป็นเพศหญิง จำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.28 ตามลำดับ 

2. ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาโรงแรม วิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นักศึกษามีความต้องการต่อการเรียนการ
สอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา ตามลำดับ 

ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชา 

       พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคลากรในสาขาวิชาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 2 อันดับ คือ ให้ความเป็นกันเองกับนิสิต และการอำนวยความสะดวกในเรื่อง
อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.54 ตามลำดับ และความต้องการของนักศึกษาใน
ระดับมาก 3 อันดับได้แก่ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเรียน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกิจกรรม และ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.40 และ 4.34 ตามลำดับ 

ด้านการเรียนการสอน 

      พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงด้านปฏิบัติ และมีสื่อและ
เทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.37 และ 4.31 ตามลำดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 

      พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงาน
และกิจกรรมต่อชุมชน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดททำโครงการที่นักศึกษาจัดทำ ค่าเฉลี่ย 4.40, 4.34 และ 4.29 ตามลำดับ 

 

 

ด้านการประกอบอาชีพ 



 

 

      พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีหน่วยงานรองรับเมื่อจบการศึกษา มีแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.17, 4.11 และ 4.06 
ตามลำดับ 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการศึกษา 

     พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษา และสถานที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 4.49, 4.43 และ 4.37 
ตามลำดับ 
 

อภิปรายผล 

     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการศึกษาจากนักศึกษา สามารถอภิปรายผลซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 
2 ห้อง 1สาขาการโรงแรมวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานดังนี้
ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรมวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการ
ด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เนื้อหาของ
หลักสูตรเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ การส่งเสริมให้
นักศึกษามีประสบการณ์ตรงด้านปฏิบัติ และมีสื่อและเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.37 และ 4.31 ตามลำดับ 
       ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรม
วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
แสดงผลงานและกิจกรรมต่อชุมชน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์และการส่งเสริม
ให้นักศึกษาจัดทำโครงการที่นักศึกษาจัดทำ ค่าเฉลี่ย 4.40, 4.34 และ 4.29 ตามลำดับ 

      ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรมวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับ
บุคลากรในสาขาวิชา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับ
บุคลากรในสาขาวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด 2 อันดับ คือ ให้ความเป็นกันเองกับนิสิต และการอำนวย
ความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.54 ตามลำดับ 



 

 

และความต้องการของนักศึกษาในระดับมาก 3 อันดับ ได้แก่ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเรียน ให้
คำแนะนำปรึกษาด้านกิจกรรม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.40 และ 4.34 
ตามลำดับ 

    ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรมวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องเรียนที่เหมาะสมกับ
จำนวนนักศึกษา และสถานที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันค่าเฉลี่ย 4.49, 4.43 และ 
4.37 ตามลำดับ 

    ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาการโรงแรมวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้านการประกอบอาชีพ พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ มีหน่วยงานรองรับเมื่อจบการศึกษา มีแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านวิชาชีพ และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.17, 4.11 และ4.06 ตามลำดับ 
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