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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียว
และการโรงแรมในจังหวัดกําแพงเพชร 145 แหล่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความ
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้แก่    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ 
ในการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีลักษณะของ
สถานประกอบการเป็นธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 46.20 และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 51.72 ส่วนการสํารวจ
ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซ่ึงด้านท่ีมีความต้องการสูงสุดคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
 
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต, ผู้ใช้บัณฑิตด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 

Abstract 

The objective of this research was to study the desirable qualification needs of graduates in 
tourism and hotel curriculum in Kamphaeng Phet Province.  The target group was a group of 145 
graduates’  users who were entrepreneurs/ employers in tourism and hotel businesses where the 
graduates worked in Kamphaeng Phet Province. The research instruments used to collect the data was a 
questionnaire on the needs of graduates' desirable qualifications under the framework of the National 
Higher Education Qualifications 2009, which were 1) the morality and ethics 2) knowledge 3) Intellectual 
skills 4) interpersonal relationships and responsibilities and 5)  Mathematic analysis, Communication 
and Information Technology. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard 
deviation The research found that the users of the tourism and hospitality graduates mostly were in 
restaurant business with 46.20% and 51.72% were the business owners. The needs of all 5 graduates' 
desirable characteristics were at high (   =  4. 02) .  The most desirable characteristics needed were 
interpersonal relationships and responsibilities (  = 4.14). 
 

Keywords: Graduated Desirable Qualification, Tourism and Hotel Graduates 
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บทนํา 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย การเปิดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และให้อิสระในการดําเนินการ
แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีทําให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัว
เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างท่ัวถึง ท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีก่อให้เกิด
ปัญหาตามมา กล่าวคือ จะทําอย่างไรให้สังคมเช่ือมั่น ได้ว่าคุณวุฒิท่ีบัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกํากับ
และส่งเสริมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการนํานโยบายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู ่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเช่ือมั่นถึงผลการเรียนรู้ท่ีบัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียง
กันได้กับ สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ถือว่าเป็น
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ.2556 แต่เน่ืองจากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว ประเทศไทยได้ทําข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน ระบุมาตรฐานสมรรถนะร่วมสําหรับนักวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) เพ่ืออํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเท่ียวในอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (ณรงค์ฤทธ์ิ ธีระ
เวช, 2557) ดังน้ันควรท่ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ รวมท้ังสอดคล้อง
กับสมรรถนะบุคลากรในธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตท่ีมีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นท่ี
ต้องการของสังคมในประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิตใน

จังหวัดกําแพงเพชร 
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กรอบแนวคิด 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ซ่ึงประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประชากร คือ ผู้ใช้บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมในจังหวัดกําแพงเพชร 
145 ธุรกิจ (ปาณิสรา จรัสวิญญู, 2550) 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมในจังหวัดกําแพงเพชร 145 
ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบเติมคําลงในช่องว่าง (Blanking) ท่ีคณะผู้วิจัยได้สร้างข้ึนจากแนวความคิด
ของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการศึกษา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1) รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2) รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3) ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
หลังจากน้ัน นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนําไปทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่ม
ประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากน้ันนําข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุง
แก้ไขก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต เช่น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของ
หน่วยงาน ประสบการณ์ในการทํางาน 
เป็นต้น 

ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสตูร
การท่องเท่ียวและการโรงแรมของผู้ใช้
บัณฑิตในจังหวัดกําแพงเพชร 
  - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  - ด้านความรู ้
  - ด้านทักษะทางปัญญา 
  - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
  - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยครั้งน้ีจะนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
  2) ข้อมูลด้านความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตั้งแต่ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด ดังน้ี 
  มีระดับตามความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ     5 
  มีระดับตามความต้องการอยู่ในระดับมาก ให้คะแนนเท่ากับ     4 
  มีระดับตามความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ     3 
  มีระดับตามความต้องการอยู่ในระดับน้อย ให้คะแนนเท่ากับ     2 
  มีระดับตามความต้องการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ     1 
  จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับตามความต้องการตามลําดับคะแนน 
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) 

4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
            3.51 – 4.50  มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 
            1.51 – 2.50  น้อย 
            1.00 – 1.50  น้อยท่ีสุด 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.14 มีอายุต่ํากว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.72 
มีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต ่1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.72 ลักษณะของสถานประกอบการเป็นธุรกิจร้านอาหาร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.20 และตําแหน่งในองค์กรเป็นเจ้าของกิจการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.72 ส่วนความ
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในภาพรวม 

คุณลักษณะบัณฑิต   S.D. ระดับความต้องการ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.07 0.45 มาก 
ด้านความรู ้ 3.96 0.53 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 3.97 0.54 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.14 0.59 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.93 0.48 มาก 

รวม 4.02 0.46 มาก 
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จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = 4.02) ซ่ึงด้านท่ีผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (   
= 4.14) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก (  = 4.07) และด้านท่ีผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
น้อยท่ีสุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (  = 
3.93) 
 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต จากการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
 1. คุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ควรใส่ใจด้านคุณธรรมมากท่ีสุดเพราะความรู้สามารถเรียนรู้ได้แต่คุณธรรมต้องปลูกฝัง 
  1.2 ควรเน้นคุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นอันดับแรก 
 2. คุณลักษณะบัณฑิต ด้านความรู้ 
  2.1 ความรู้ท่ีมีจะต้องเป็นความรู้ท่ีสามารถปรับใช้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 
  2.2 ความรู้ท่ีมีควรเป็นความรู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ดี 
 3. คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ 
  3.2 หากมีคุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการรับ
สมัครเข้าทํางาน 
 4. คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ควรเป็นบัณฑิตท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 
 5. คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัด

กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ กรกรนก อนรรฆธนะกุล (2556) เรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาการท่องเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการท่องเท่ียว ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และยังสอดคล้องกับ  
ณัฐแก้ว ข้องรอด (2554) เรื่องศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
บัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากบัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบุคลากรใน
องค์กรและเข้าสู่สังคมได้ดี มีความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้รว่มงานได้ สุขภาพจิตดี สามารถประสานงานกับลูกค้าได้
ราบรื่น เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีความสนใจ รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิตใน
จังหวัดกําแพงเพชร จึงได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดังน้ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซ่ือสัตย์ ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมีจิตบริการ รวมท้ังเรื่องความตรงต่อเวลา 
 2. ด้านความรู้ ควรเพ่ิมความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ความรู้รอบตัวท่ีจําเป็นในการทํางานและ
สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา ความเพ่ิมการจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมให้ด้านปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรมีกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และฝึกให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพ่ิมการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 โดยกําหนดหลักสูตรให้เรียนต่อเน่ืองมีความสามารถในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ได้ รวมถึงความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลจากจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของประเทศหรือในภาคเหนือ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมในจังหวัดท่ีมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวจํานวนมาก 

2. ควรศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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