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บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
 

 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของพนักงาน

โรงแรม”  มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประเมินความต้องการศึกษาต่อของพนักงานโรงแรมในระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สาขาการจัดการการโรงแรม และน าผลการประเมินที่ได้ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา จัดท าหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ใหม้ีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ รองรับ

การเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สาขาการจัดการการโรงแรม  ด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  ซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางการโรงแรม

ระดับ 3-4 ดาวที่มีประสบการณ์อายุการท างานด้านการโรงแรมและที่พักไม่น้อยกว่า 3 ปี ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่าจุดประสงค์ในความต้องการศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 1 คือ ต้องการพัฒนาอาชีพ

ให้ก้าวหน้า 2. เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และ 3. พัฒนาสถานภาพทางสังคม  ส าหรับปัจจัยด้านการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน

การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนในระดับมาก ต้องการให้

หลักสูตรมีความชัดเจน แบ่งแยกตามลักษณะ สายงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ  หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และจากการทดสอบสมมุตฐิาน  ผู้ตอ้งการเขา้รับการศกึษาต่อ ต้องการให้

ท าคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างานมากกว่าการทดสอบความรู้และการ

สัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 



 
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 

 
The research titled “the analysis of the demand in studying Bachelor degree of the Hotel’s staff” aimed for 

analyzing and evaluating the demand in studying Bachelor degree of the Hotel’s staff that were in the Hotel 

Management program (under Prior Learning Assessment Recognition condition). The result from the evaluation would 

be used as guideline to arrange and develop the Credit Transferring program to be more qualitative under the 

standard of the vocational studies and could be applied to the studying in Bachelor degree. The researcher, according 

to the quantitative research, gathered all information from the questionnaire and found that the personnel working in 

3-4 star hotels around Bangkok and boundary provinces owned the knowledge and experience in Hotel Management 

field more than 3 years. The research found that the goals of studying in Bachelor degree were (1.) to improve the 

knowledge and experience to progress in their career, (2.) to increase the ability and knowledge for themselves and 

(3.) to improve their status and standard in the society. Regarding to the education development, the example group 

focused on the readiness of places, tools, equipment in the studying and the development the curriculum that was 

appropriated to the career’s improvement in “High” level. They required the precise and adaptable curriculum which 

went along with the types of working, fields, duties and responsibility as well as the curriculum that was improvable 

and updated following the worldwide changing. Referring to the hypothesis testing, the personnel who demanded to 

study in Bachelor degree required the admission procedures to consider from the experience more than the paper 

testing and interview. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


