
Dusit Thani College Journal Vol.16 No.1 January - April 2022 

 

The Factors Influencing to Intention of Studying Undergraduate Education Major in Hotel and Culinary 64 

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารใน

ระดับอุดมศึกษา 

The Factors Influencing to Intention of Studying Undergraduate Education 

Major in Hotel and Culinary 

♦ อรทัย ทองนพคุณ 

     นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา 

     Orathai Thongnoppakun 

     Student, Master of Business Administration Program, Faculty of Management and     

Tourism, Burapha University, E-mail: 60920250@go.buu.ac.th 

♦ สมบัติ ธำรงสินถาวร  

     รองคณบดีฝายบริหาร คณะการจัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา 

     Sombat Thamrongsinththaworn 

     Assistant Professor, Ph.D., Vice Rector Administration, Faculty of Management and      

Tourism, Burapha University, E-mail: sombatt@go.buu.ac.th 

♦ อารีรัตน ลีฬหะพันธุ 

    ประธานสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะการจัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา 

    Areerat Leelhaphunt 

    Ph.D., Head of International Business, Faculty of Management and Tourism,  

    Burapha University, E-mail: areerat.le@buu.ac.th 
 

Received: September 7, 2021; Revised: September 27, 2021; Accepted: October 7, 2021     

Abstract   

  The objective of this research is to study on factors influencing to intension of studying 

undergraduate education major in hotel and culinary, consisting of the perceived benefits, 

perceived risk and personal reasoning. The statistics used in the analysis were multiple 

regression analysis. The population used in this quantitative study consisted of 400 

undergraduate students who were studied in the field of hotel or culinary institutions in the 

2020 academic year. 

            The hypothesis testing found that the perceived benefits of recognizing benefits of 

hospitality or culinary in the future, acquiring expert knowledge in hospitality or culinary and 

obtaining a prestigious educational background in hospitality or culinary, the perception of risk 

in lost tuition learning what you don't want learning in the wrong and lost time  and personal 
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reasoning variables in terms of influence from others aptitude and interest and liking for the 

institution the factors influencing to intention of studying undergraduate education major in 

hotel and culinary. This study can be used as a guideline for developing strategies and 

increasing competitiveness in hospitality or culinary in the hotel and culinary fields at the 

tertiary level to survive in a multi-directional competitive situation. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอระดับความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขา

การประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระดับของการรับรูประโยชนที่จะไดรับ ระดับของการ

รับรูความเสี่ยง และระดับของเหตุผลสวนตัว โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ มีกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลัง

ศึกษาในสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารสถาบัน อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ท้ังภาคปกติและภาค

พิเศษ ในปการศึกษา 2563 ของประเทศไทย โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก จำนวน 400 คน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรการรับรูประโยชนในดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารที่ดี

ในอนาคต การไดความรูดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารที่เชี่ยวชาญ และการไดวุฒิการศึกษาที่มี

ชื่อเสียงดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหาร ตัวแปรการรับรูความเสี่ยงในดานการเรียนในสิ่งท่ีไมตองการ 

การเรียนในสิ่งที่ไมถนัด และสูญเสียเวลา  และตัวแปรเหตุผลสวนตัว ในดานอิทธิพลจากผูอื่น ความถนัดและ

ความสนใจ และความชื่นชอบในตัวสถาบัน สงผลตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการ

ประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา โดยผลของการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธและเพ่ิม

ความสามารถทางการแขงขันในสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษาใหอยูรอดใน

สถานการณท่ีมีการแขงขันหลายทิศทาง 

 

คำสำคัญ: การรับรูประโยชน/ เหตุผลสวนตัว /การรับรูความเสี่ยง /ความตั้งใจเลือกศึกษาตอ 

บทนำ  

  การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและประสบผลสำเร็จจำเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งปจจัยดานประชากรเพราะหากประชากรมีคุณภาพก็จะสงผลใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยสิ่งสำคัญท่ีจะทำใหประชากรมีคุณภาพ คือ การผลักดัน

ใหประชากรไดรับการศึกษา เพื่อนำความรูมาเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ กอใหเกิดการพัฒนาประเทศ

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยในปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนนการสราง

ศักยภาพและการแสวงหาความรูใหมตลอดชีวิต เพื่อประโยชนในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพของ

ผูเรียน โดยสถาบันการศึกษาซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการชี้นำสังคมและรวมมือในการผลิต พัฒนาใหผูเรียนมี
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คุณภาพ ดังนั้นการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีความสำคัญอยางยิ่งเพราะเปนจุดเริ่มตน

สำคัญของการประกอบอาชีพในอนาคต (Chaimanee, 2016) 

 ปจจุบันภาครัฐไดกำหนดนโยบายสงเสริมการทองเที ่ยวในประเทศเพื ่อชวยเพิ ่มเศรษฐกิจการ

ทองเที่ยวใหเติบโต โดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมี

ความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จากการคาดการณของสภาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในป 2561 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทยรวม 37.18 

- 37.92 ลานคน โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.06 - 7.15 จากป 2560 และมีรายไดจากนักทองเท่ียว 2.12 - 2.16 ลาน

บาท (Tourism Council of Thailand, 2017) ซ่ึงธุรกิจท่ีพัฒนาไปพรอมกับธุรกิจการทองเท่ียวนั่นก็คือธุรกิจ

การโรงแรม ที่พัก และอาหารนั่นเอง (Chanklup, 2011) โดยปจจัยที่เปนสวนสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ

การโรงแรม ที่พัก และอาหารนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพ มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก พนักงานที่ใหบริการ 

เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจและอยากกลับมาใชบริการอีก ฉะนั้น ธุรกิจที่พักจะประสบผลสำเร็จได

ตองมีพนักงานที่มีคุณภาพ กอปรดวยขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท่ีดี ออนนอมถอมตน และยิ้มแยม

แจ มใส ซ ึ ่ งเป นเอกล ักษณและเป นจ ุดเด นของคนไทย (Pensup & Songchan, 2018) ด วยเหต ุนี้

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมถึงความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 ในปจจุบันสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการเปดสอนในหลักสูตรโรงแรมและการอาหาร

จำนวนมาก เห็นไดจากขอมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ป 2561 พบวา มีสถาบันการศึกษาท่ีเปดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการโรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ัวประเทศจำนวน 85 สถาบัน 

รวม 65 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 46,245 คน (Office of the Higher Education Commission, 

2020) กอปรกับสถานการณในปจจุบันมหาวิทยาลัยตาง ๆ ลวนประสบปญหา “Over Supply” หรืออุปทาน

สวนเกิน โดยจากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปการศึกษา 2560 พบวา มีผูสมัครสอบแอด

มิดชั่น จำนวน 81,230 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีที่นั่งไวรองรับผูเรียนจำนวน 109,129 คน              

นั่นคือเหลือท่ีนั่งถึง 27,899 คน (Office of the Higher Education Commission, 2020) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาพบวา มีหลาย

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เชน ความสนใจในหลักสูตรที่จะเรียน อิทธิพล

ของกลุมเพื่อน อิทธิพลของครู อิทธิพลของครอบครัว คาเลาเรียน ปจจัยดานหลักสูตร เกณฑการรับเขา 

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็

ตามยังไมมีการศึกษาใดท่ีทำการศึกษาเรื่องการเลือกศึกษาตอในสาขาโรงแรมหรือสาขาการประกอบอาหารใน

ประเทศไทย ยิ่งกวานั้นเมื่อศึกษาตัวแปรที่จะสงผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยการทบทวน

จากงานวิจัยที่ผานมา พบวา ตัวแปรอิสระตาง ๆ สามารถจำแนกไดเปน 3 ปจจัยหลัก ๆ คือ ปจจัยดาน

ภาพลักษณของสถาบัน ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานเหตุผลสวนบุคคล อยางไรก็ตามยังมีการศึกษา
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นอยมากท่ีใหมุมมองในเรื่องของความเสี่ยงและมุมมองของประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ จากท่ีกลาวมาขางตนจึง

เปนเหตุผลหลักที่ผูวิจัยใชในการศึกษาในครั้งนี้ จากเหตุผลและขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนำไปประกอบการวางแผนและพัฒนากระบวนการทางการตลาดเพื่อใหผูเรียน

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูประโยชน เหตุผลสวนตัว และการรับรูความเสี่ยงท่ีสงผลตอความตั้งใจเลือก

ศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที ่กำลังศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในปการศึกษา 2563 ของประเทศไทย ซึ่งมี

จำนวน 46,245 ราย (Office of the Higher Education Commission, 2020) 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาใน

สาขาโรงแรมหรือสาขาการประกอบอาหาร สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

ในปการศึกษา 2563 ของประเทศไทย ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ คำนวณกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสำเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และกำหนดใหมีความคลาดเคลื่อนที่ ± 5% ได

ขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 381 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน  โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Simple sampling)  

 ขอบเขตระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมาณ 1 เดือน ตั้งแตวันท่ี 15 เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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กรอบแนวคิด 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท 

  การเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหาร หมายถึง การตัดสินใจของนักศึกษา

เพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ภายใตการวิเคราะหและประเมินจากสถานการณ ขอมูล ขาวสาร และ

ปจจัยท่ีเก่ียวของมาประกอบการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน 

สาขาโรงแรมหรือสาขาการประกอบอาหาร 

 การรับรูประโยชนที่จะไดรับ หมายถึง การที่นักศึกษารับรูประโยชนของการเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารที่เปนความตองการของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

และเปดใจรับในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ประกอบดวย โอกาสการไดงานดานการโรงแรมหรือการประกอบ

อาหารท่ีดีในอนาคต การไดความรูดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ีเชี่ยวชาญ การไดวุฒิการศึกษาท่ี

มีชื่อเสียงดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหาร ความมีชื่อเสียงของหลักสูตร ความมีชื่อเสียงของสถาบัน 

และคณาจารยท่ีมีชื่อเสียง 

 การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การที่นักศึกษารับรูถึงความไมแนนอน การแปรผันตามการประเมิน

สถานการณ ภายใตความรูสึกนึกคิด ประสิทธิผลที่จะไดรับ ซึ่งการรับรูระดับความเสี่ยงมากหรือนอยขึ้นอยู 
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แตละบุคคล ประกอบดวย ความเสี่ยงดานการสูญเสียคาเลาเรียน ดานคาใชจาย ดานการสูญเสียเวลา และ

ความเสี่ยงจากการเรียนในสิ่งท่ีตนเองไมตองการ  

 เหตุผลสวนตัว หมายถึง เหตุผลแตละบุคคลที ่ใชเปนเกณฑในการประกอบการตัดสินใจเลือก

สถาบันการศึกษา ประกอบดวย อิทธิพลจากเพื่อน, ครอบครัว และครู ความถนัดและความสนใจ  และความ

ชื่นชอบในตัวสถาบัน  
  

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดการรับรูประโยชน  

 การรับรูประโยชน (Perceived benefit) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และการคาดคะเน

ของบุคคลเกี่ยวกับประโยชนหรือผลดีที่ตนเองจะไดรับจากการปฏิบัติตามคำแนะนำในการปองกันหรือรักษา

โรค เชน ลดความรุนแรงของโรค ลดผลกระทบทางสุขภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความพอใจหรือ

ความรูสึกดานคุณคาในตนเอง เปนตน (Phetpoom, 2016)  จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา ผูวิจัยขอ

สรุปวา การรับรูประโยชน หมายถึง การท่ีผูตัดสินใจรับรูประโยชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเปนความตองการของตนเอง 

เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการตัดสินใจ และเปดใจรับในสิ ่งที ่ เป นประโยชนต อตนเอง ประกอบดวย 

ประกอบดวย โอกาสการไดงานดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารที่ดีในอนาคต การไดความรูดานการ

โรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ีเชี่ยวชาญ การไดวุฒิการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงดานการโรงแรมหรือการประกอบ

อาหาร ความมีชื่อเสียงของหลักสูตร ความมีชื่อเสียงของสถาบัน และคณาจารยมีชื่อเสียง  

แนวคิดการรับรูความเส่ียง  

  Anothip (2013) การรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคผันแปรไปตามบุคคล ผลิตภัณฑ สถานการณ และ

วัฒนธรรม ปริมาณความเสี่ยงที่รับรูได ขึ้นอยูกับผูบริโภคเฉพาะรายในสถานการณใชจายเดียวกัน ผูบริโภค

บางคนอาจรับรูความเสี่ยงระดับสูง ในขณะที่ผูบริโภคคนอื่น ๆ  อาจมีการรับรูความเสี่ยงนอย  และ Prapasai 

(2014) การรับรูความเสี่ยงไดวา เปนการรับรูถึงความไมแนนอนในการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา

ขอมูลสวนตัวและความไม ชัดเจนครบถวนของขอมูลที่ผูซื้อหรือผูใชบริการไดรับทำใหเกิดผลกระทบทางลบ

นำไปสูความไมพึง พอใจและไมซ้ือสินคาหรือใชบริการท่ีไดรับรูความเสี่ยงนั้น    

 สรุปไดวา การรับรูความเสี่ยงเปนการรับรูของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีความไมแนนอนแปรผันตาม

การประเมินสถานการณ ภายใตความรูสึกนึกคิด ความคุมคาดานเวลา การเงิน ประสิทธิผลที่จะไดรับ ซึ่งการ

รับรูระดับความเสี่ยงมากหรือนอยขึ้นอยูแตละบุคคล ประกอบดวย การสูญเสียคาเลาเรียน  การเรียนในสิ่งท่ี

ไมตองการ  การเรียนในสิ่งท่ีไมถนัด สูญเสียเวลา 

 แนวคิดแรงจูงใจและเหตุผลสวนบุคคล 

 แรงจูงใจและความตองการสวนตัว หมายถึงแรงจูงใจที่เกี่ยวของ กับความสนใจเฉพาะในแตละ

บุคคล ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทำสิ่งตางๆ เปนแรงกระตุนที่นำไปสูการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำ 

หรือไมกระทำใด ๆ โดยผูวิจัยแบงเหตุผลสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตั้งใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
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ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1. แรงจูงใจจากบุคคลอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของ

กลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอางอิง (Suwannawong, 2017) 2. ความถนัด 

ความสนใจเฉพาะบุคคล เปน ความสามารถอาจอยูในรูปของกรอบความคิดหรือกรอบการวิเคราะหท่ี

ผู เรียนไดสะสมมา หรืออาจอยูในรูปความสามารถที่ผู เรียนจะประกอบกรอบความคดหรือกรอบการว

เคราะหมาใหมอยางรวดเร็วทันที เพื่อใชแกปญหาปญหาเฉพาะหนา ความสามารถรูปแบบแรกแสดงถง

เชาวนปญญาที่ตกผลึก สวนอีกหนึ่งรูปแบบแสดงใหเห็นเชาวนปญญาแบบลื่นไหล ความสามาถใชทั้งสอง

ประการรวมกันเปนความถนัดได และ 3. ความชื ่นชอบดานสถาบัน ในดานความภูมิใจในองคการ 

(Organizational pride) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรท่ีมี ความภาคภูมิใจ ท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมี

ชื่อเสียง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 Suwannawong (2017) กลาววา การตัดสินใจเปนการใชความคิดในการศึกษาและวิเคราะหปญหา

หรือโอกาสในการประเมินหรือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 Lerdprapaporn (2010) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ 

ทาง ที่มีอยูภายใตสถานการณ ขอมูล ขาวสาร และอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความเปนไปได โอกาสและอุปสรรค 

เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาโรงแรมหรือสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คือ ศึกษาเก่ียวกับการ 

ผลิตอาหารรูปแบบตาง ๆ โดยคำนึงถึงคุณคาทางโภชนาการ การวางแผน การจัดเตรียมอาหาร สำหรับ

ผูบริโภควัยตางๆ การจัดอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรม เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องด่ืม อาหารเพ่ือ

สุขภาพ การจัดการธุรกิจอาหาร รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร นักศึกษาสาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ จะไดศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ในหลากหลายรูปแบบโดยคำนึงถึง

คุณคาทางโภชนาการ สามารถนำความรู ไปประยุกตใชในงานที ่เกี ่ยวของกับอาหารและโภชนาการท่ี

หลากหลายรูปแบบ เชน เปนนักโภชนาการในโรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร โรงงานผลิตอาหาร 

(Faculty of Agro-Industry, 2018) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร มุงเนนการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและพรอมเขาสูการทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 โดย

พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค การสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น การคิดเปนทำเปนและกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง โดยนำมาบูรณาการกับความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแตวัตถุดิบ 

กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการ

และการตลาด และมีศักยภาพท่ีจะสามารถเปนผูประกอบการได 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ โดยแบง

ออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการรับรูประโยชนที่จะไดรับ ประกอบดวย 

โอกาสการไดงานดานการโรงแรมและการประกอบอาหารท่ีดีในอนาคต การไดความรูดานการโรงแรมหรือการ

ประกอบอาหารที่เชี่ยวชาญ การไดวุฒิการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหาร ความมี

ชื่อเสียงของหลักสูตร ความมีชื่อเสียงของสถาบัน คณาจารยมีชื่อเสียง สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปจจัยที่การรับรูความเสี่ยงที่จะไดรับ ประกอบดวย ดานการสูญเสียคาเลาเรียน ดานการเรียนในสิ่งที ่ไม

ตองการ ดานการเรียนในสิ่งที่ไมถนัด และดานการสูญเสียเวลา สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผล

สวนตัวตอการเลือกศึกษาตอ ประกอบดวย อิทธิพลจากผูอื่น (เพื่อน, ครอบครัว, ครู) ความถนัดและความ

สนใจ ความชื่นชอบในตัวสถาบัน และสวนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทั้ง 4 สวนเปนแบบสอบถามตามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ระดับ

ความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด ตามลำดับ และใชเกณฑการแปลผลของตัวแปรจากคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 

โดย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 1.81-2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นดวย

ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก และ 4.20-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด จากนั้นผูวิจัย

ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ (IOC: 

Index of item Objective Congruence)  จำนวน 5 ทาน และทำการคัดเลือกขอคำถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (Hair et al., 2010)  และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

ดวย ดวยคาสถิติ Cronbach's alpha และทำการคัดเลือกขอคำถามที่มีคาความเชื่อมั่นเกิน 0.7 (Cronbach, 

1951) จากนั้นผูวิจัยและทีมงานนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลจริงดวยเอกสารแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ชุด และทำการคัดกรองแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ โดยทำการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ และใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ การทดสอบสมติฐานเบื้องตนของตัวแบบถดถอย 
 

ผลการศึกษา 

  ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานดวยการใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple regression 

analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย โดยใช 2 ข้ันตอน ไดแก การตรวจสอบขอสมมติเบื้องตนของตัวแบบ

การถดถอย ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสัมประสิทธิ์การถดถอย  

  ผลการวิเคราะหระหวางตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรหลัก 13 ตัวแปรยอย ประกอบดวย 1. การรับรู

ผลประโยชน ไดแก โอกาสการไดงานดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ีดีในอนาคต (x1) การไดความรู

ดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ีเชี่ยวชาญ (x2) การไดวุฒิการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงดานการโรงแรมหรือ

การประกอบอาหาร (x3) ความมีชื่อเสียงของหลักสูตร (x4) ความมีชื่อเสียงของสถาบัน (x5) และคณาจารยมี
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ชื่อเสียง (x6) 2. การรับรูความเสี่ยง ไดแก สูญเสียคาเลาเรียน (x7) การเรียนในสิ่งท่ีไมตองการ (x8) การเรียนใน

สิ่งท่ีไมถนัด (x9) และสูญเสียเวลา (x10) และ 3. เหตุผลสวนตัว ไดแก อิทธิพลจากผูอ่ืน (เพ่ือน ครอบครัว และ

ครู) (x11) ความถนัดและความสนใจ (x12) ความชื่นชอบในตัวสถาบัน (x13) และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ไดแก 

ความต้ังใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา (y) 

  ทั้งนี้ผูวิจัยทำการทดสอบขอสมติฐานเบื้องตนของสมการถดถอย เพื่อใหมั่นใจวาสมการถดถอยท่ี

คำนวณไดเปนเปนสมการที่เหมาะสม ดังนี้ 1. คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality) มีคาเฉลี่ย

เทากับ 0  2. คาคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน (No Autocorrelation) และ 3. ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมี

ความสัมพันธกัน (No Multicollinaerity) และจากการทดสอบขอสมมติฐานเบื้องตน พบวา ขอมูลเปนไป

ตามที่ขอสมมติฐานเบื้องตนกำหนดไว ดังนั้นผูวิจัยจะทำการทดสอบความแปรปรวนและและการวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ในการวิเคราะหในลำดับถัดไป โดยจะแสดงผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคุณ 
 

ตัวแปร b T Sig. VIF 

คาคงท่ี 0.140 1.967 0.050  

โอกาสการไดงานท่ีดีในอนาคต (x1) 0.145 3.839 0.000* 3.517 

การไดความรูท่ีเชี่ยวชาญ (x2) 0.066 2.564 0.011* 4.578 

การไดวุฒิการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง (x3) 0.171 4.258 0.000* 3.893 

ความมีชื่อเสียงของหลักสูตร (x4) 0.017 0.427 0.670 4.020 

ความมีชื่อเสียงของสถาบัน (x5) 0.050 1.191 0.234 4.636 

คณาจารยมีชื่อเสียง (x6) 0.029 0.800 0.424 3.414 

สูญเสียคาเลาเรียน (x7) -0.004 -0.138 0.890 2.679 

การเรียนในสิ่งท่ีไมตองการ (x8) -0.068 -2.227 0.026* 4.542 

การเรียนในสิ่งท่ีไมถนัด (x9) -0.076 -2.343 0.020* 4.521 

สูญเสียเวลา (x10) -0.103 -3.483 0.001* 3.595 

อิทธิพลจากผูอ่ืน (เพ่ือน ครอบครัว และครู) (x11) 0.063 3.010 0.003* 1.973 

ความถนัดและความสนใจ (x12) 0.350 10.592 0.000* 2.987 

ความชื่นชอบในตัวสถาบัน (x13) 0.149 4.014 0.000* 3.726 

R2 = 0.839             Durbin-Watson = 1.959 

F = 154.406           P-value = 0.000*   

  *มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05   



วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 
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  จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ที่จำนวนขอมูล 400 ชุด พบวา

คาสถิติ F มีคาเทากับ 154.406 และคา P-value มีคาเทากับ 0.000* ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 

หมายความวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ท่ีสงผลตอตัวแปรตามซ่ึงก็คือ ความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา 

  ผลการวิเคราะหสมการถดถอย พบวา ตัวแปรอิสระ 9 ตัว ประกอบดวย x1, x2, x3, x8, x9, x10, 

x11, x12 และ x13 สงผลตอความตั ้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารใน

ระดับอุดมศึกษา โดยสามารถสรางสมการถดถอยไดดังนี้ 

  y = 1.140 +0.145x1 +0.066x2 +0.171x3 +0.017x4 +0.050x5 +0.029x6 –0.004x7  

–0.068x8 –0.076x9 –0.103x10 +0.063x11 +0.350x12 +0.149x13 

  การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ มีคา R2 = 0.839 แสดงให

เห็นวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีความสามารถในการพยาการณ ถึง 83.9% สวนที่เหลืออีก 16.1% เกิดจาก

ตัวแปรอ่ืน ๆ และทำการทดสอบขอสมมติฐานเบื้องตนของสมการถดถอย พบวาเปนตามท่ีขอสมมติกำหนด

ทั้งหมด ดังนั้นสามารถสรุปไดวา สมการถดถอยที่กลาวมาขางตนเปนสมการที่มีความเหมาะสม สามารถ

นำไปใชในการพยากรณได 
 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการทดสอบสมติฐานโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  พบวา มีตัวแปรอิสระ คือ x1, 

x2, x3, x8, x9, x10, x11, x12 และ x13 ที่สงผลตอความตั ้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการ

ประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา เมื่อพิจารณาในภาพรวมของขอสมมติฐานแลว พบวามีตัวแปรอิสระ

จำนวนหนึ่งท่ีสนับสนุนขอสมมติฐานท่ีตั้งไว และมีตัวแปรอิสระจำนวนหนึ่งท่ีไมสนับสนุนกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมติฐานไดดังนี้ 

  1. ปจจัยการรบัรูประโยชนท่ีจะไดรับ พบวา ดานโอกาสการไดงานดานการโรงแรมหรือการประกอบ

อาหารท่ีดีในอนาคต (x1) ดานการไดความรูดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหารท่ีเชี่ยวชาญ (x2) และดาน

การไดว ุฒิการศึกษาที ่มีช ื ่อเสียงดานการโรงแรมหรือการประกอบอาหาร (x3) สงผลตอตัวแปรตาม               

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ในขณะท่ี ดานความมีชื่อเสียงของหลักสูตร (x4) ดานความมีชื่อเสียงของ

สถาบัน (x5) และดานคณาจารยมีช ื ่อเสียง (x6) ไมสงผลตอตัวแปรตาม ทำใหไมสามารถสนับสนุน                     

ขอสมมติฐานได 

  2. ปจจัยการรับรูความเสี่ยง พบวา ดานการเรียนในสิ่งท่ีไมตองการ (x8) ดานการเรียนในสิ่งท่ีไมถนัด 

(x9) และดานสูญเสียเวลา สงผลตอตัวแปรตาม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ในขณะที่ ดานสูญเสียคา

เลาเรียน (x7) ไมสงผลตอตัวแปรตาม ทำใหไมสามารถสนับสนุนขอสมมติฐานได 
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  3. ปจจัยเหตุผลสวนตัว พบวา ดานอิทธิพลจากผูอ่ืน (เพ่ือน ครอบครัว และครู) (x11) ดานความถนัด

และความสนใจ (x12) และดานความชื่นชอบในตัวสถาบัน (x13) สงผลตอตัวแปรตาม สามารถสนับสนุน

สมมติฐานไดท้ังหมด   
   

อภิปรายผล 

  ผลการวิจัยที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอ

สาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา พบวา ผลการทดสอบสวนใหญยอมรับในขอ

สมมติฐาน แตหากจะมีบางขอที่มีการปฏิเสธขอสมมติฐาน ดังนั้นผูวิจัยจะอภิปรายผลตามของการปฏิเสธ

สมมติฐาน โดยสามารถอภิปรายผล และอางอิง จากผลงานวิจัยได ดังตอไปนี้ 

 1. การไดศึกษาตอในหลักสูตรที่มีชื่อเสียง (x4) ไมสงผลทางบวกตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ทำใหไมสนับสนุนสมมติฐานที่กำหนดไว ซึ ่งผล

การศึกษานี้อาจจะไมสอดคลองกับผลการวิจัยอื่น ๆ มากนัก โดยการศึกษาของ Chuytukpuaen (2014) 

พบวา ปจจัยดานหลักสูตรเปนปจจัยที ่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีความคิดเห็นวาหากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร

การเรียนการสอนท่ีดี จะไดรับการยอมรับจากสถาบันตาง ๆ ในการประกอบอาชีพในอนาคตและรวมไปศึกษา

เลือกที่จะศึกษาตอในระกับที่สูงขึ้นได ทั้งนี้ผูวิจัยยังมีความคิดเห็นวาหลักสูตรการศึกษาเปนปจจัยที่สำคัญใน

การตัดสินใจ และมีอิทธิพลตอความตั้งใจเลือกท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเชนกัน แตหากผลวิจัยท่ีทำให

ปจจัยนี้ไมสอดคลองอาจจะเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของหรือมีคาสัมประสิทธิ์ความผันแปร เชน การ

สำรวจเมื่อระหวางกอนเรียนและหลังเขาเรียนของกลุมเปาหมาย ที่มีผลตอทัศนคติรวมกับปจจัยดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย การรับรูของผูบริโภค เปนตน 

  2. การไดศึกษาตอในสถาบันที่มีชื่อเสียง (x5)  ไมสงผลทางบวกตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ทำใหไมสนับสนุนสมมติฐานที่กำหนดไว อยางไรก็ 

เม่ือสังเกตจากสมการถดถอยท่ีไดจาพการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวาความสัมพันธของสถาบันท่ีมี

ชื่อเสียงและความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา นั้นมี

ทิศทางไปในทางเดียวกัน ดังที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไว นั้นหมายความวาการไดศึกษาตอในสถาบันที่มีชื่อเสียง

อาจจะสงผลทางบวกตอความตั ้งใจเล ือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารใน

ระดับอุดมศึกษา แตหากจะมีความสัมพันธที่ไมมากนัก ซึ่งอาจจะเกิดจากความไมชัดเจนของขอคำถาม หรือ

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดของผูวิจัย ซึ่งจะสอดคลองกับวิจัยของ Loumako (2019) พบวา ปจจัยปจจัยดาน

ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเปนท่ียอมรับของสังคม สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญา

ตรีของนักศึกษาหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเปนท่ียอมรับของสังคมสงผลให

นักเรียนนักศึกษาอยากเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพราะเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเปน

มหาวิทยาลัยลำดับตน ๆ ของประเทศ  
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  3. การไดศึกษาตอกับคณาจารยที่มีชื่อเสียง (x6) ไมสงผลทางบวกตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขา

โรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ทำใหไมสนับสนุนสมมติฐานท่ีกำหนดไว ท้ังนี้เปนไป

ไดวากลุมนักศึกษาอาจจะไมไดใหความสำคัญที่กลุมคณาจารยหรืออาจจะไมรูจักเหลาคณาจารย รวมไปถึง

การรับรูดานการมีชื่อเสียงของคณาจารยที่แตกตางกัน โดยการรับรู เปน ความซับซอนของบุคคลในการรับรู

ถึงขอมูลใด ๆ ท่ีผูสงสารถายทอดออกมา และสงผลตอความรูสึกในใจหรือการเกิดภาพ (Sanmuang, 2011)  

 4. การสูญเสียคาเลาเรียน (x7) ไมสงผลทางลบตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขา

การประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา ทำใหไมสนับสนุนสมมติฐานที่กำหนดไว โดยนักเรียน หรือนักศึกษา

สวนใหญมักจะมีการศึกษาคาใชจาย รวมไปถึงทุนการศึกษาที่เกี่ยวของอยูแลว หากมีความสนใจที่จะเรียน

หลักสูตรวิชา หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับ Gurley& Tiffany (2009) ที่ไดทำการสำรวจการตัดใจ

สินใจศึกษาตอในระดับสูงของนักเรียนที่มีรายไดต่ำจากนักเรียนแอฟริกา - อเมริกัน และชาวละตินพบวา 

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากกวาปจจัย

ทางดานการเงิน และยังสอดคลองกับ Loumako (2019) ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดรวมตอ

เดือนแตกตางกันมีแนวโนมในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจำปการศึกษา 2562 โดยผานการคัดเลือกดวยระบบ TCAS ไมแตกตางกัน ทั ้งนี ้ การจูงใจในดาน

การศึกษาไววาเปนการตัดสินใจที่สลับซับซอน เนื่องจากตองลงทุนทางดานคาใชจายและเวลา นอกจากนี้การ

ตัดสินใจจะตองมีการยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ดวย (Sangsong , 2006) 
   

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

  1. การรับรูประโยชนที่จะไดรับสงผลทางบวกไปยังความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขา

การประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา จะเห็นไดวาการท่ีผูเรียนท่ีจะตัดสินใจศึกษาตอคำนึงถึงปจจัยดังกลาว

เปนสำคัญ ดังนั้นองคกร สถาบันการศึกษาตองสรางภาพลักษณท่ีนำมาซ่ึงแรงบันดาลใจในการตั้งใจท่ีจะตัดสิน

ศึกษาตอในสถานบันนั้น ๆ เชน การไดรับการรับรองในหลักสูตรของประเทศและนานาชาติ การจัดใหมีการ

แนะแนว แนะนำการศึกษาตอ การแนะนำหลักสูตร สายงานอาชีพท่ีจะสามารถประกอบไดในอนาคต ศิษยเกา 

ศิษยปจจุบันมารวมใหคำแนะนำ โดยทำไดหลากหลายชอทาง ท้ังกิจกรรมเปดบานในสถาบันเอง การประกาศ 

ประชาสัมพันธผานตามโรงเรียน ชุมชน เว็บไซต โซเชียลมีเดียตางๆ เปนตน 

  2. การรับรูความเสี่ยงสงผลทางลบตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบ

อาหารในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ทางองคกร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองมีมาตรการการดำเนินการดาน

หลักสูตรที่ชัดเจนและไดมาตฐาน ตองใหความรู  สรางความเขาใจถึงจุดมุ งหมายของหลักสูตรและวิชา 

คาใชจายในการดำเนินการตางๆ ใหแกผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาตอ และผูปกครอง รวมไปถึงผูกครองและตัวผูเรียน

เองจะไดวิเคราะหตนเองถึงความถนัด ความสนใจ เชนการศึกษาหลักสูตรวิชาเรียนกอนเขาศึกษา กิจกรรมการ
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เรียนรูระหวางศึกษา กับความถนัด ความสนใจเฉพาะของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในความ

ตั้งใจท่ีจะเลือกศึกษาตอ 

  3. เหตุผลสวนตัวสงผลทางบวกไปยังความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบ

อาหารในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาตองศึกษาความตองการของผูที ่สนใจจะศึกษาตอใหมากข้ึน 

รวมถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีจะเลือกท่ีศึกษาตอ เชน ผูปกครอง เพ่ือนสนิท และครูแนะแนว โดย

บุคคลเหลานี้มักเปนแรงขับเคลื่อนสำคัญในการใหคำปรึกษาแนะนำ บอกตอกับตัวผูเรียน ดังนั้นการใหขอมูล

และประชาสัมพันธใหกลุมผูปกครอง หรือครูแนะแนวในระดับมัธยมหรือเตรียมอุดมศึกษาอาจเปนอีกหนึ่ง

ชองทางดวยการผานกิจกรรมการประชาสัมพันธ เชน งานเปดโลกกิจกรรม งานคายกิจกรรมแนะแนว

การศึกษา โดยกิจกรรมดังกลาวจะเปนสรางแรงบรรดาลใจใหท้ังผูสนใจท่ีจะศึกษาตอ เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ี

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูภาควิชาท่ีสนใจ เพ่ือวิเคราะหความถนัด ความสนใจของตนกับวิชาท่ีอยากเรียน ได

สัมผัสบรรยากาศจริงของสถานท่ีเรียนทำใหเกิดความภาคภูมิใจ และความชื่นชอบในตัวสถาบันได 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. การวิจัยนี้มุงศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาใน

สาขาโรงแรมหรือสาขาการประกอบอาหาร สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษใน

ปการศึกษา 2563 ของประเทศไทย ผูวิจัยขอเสนอใหขยายผลการวิจัยไปยังตางประเทศ รวมถึงสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ซ่ึงอาจจะมีการรับรูและรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป อาจทำใหมีผลการวิจัยท่ีมีความหลายมากข้ึน 

  2. การวิจัยนี้มีตัวแปรท่ีไมสอดคลองกับกรอบแนวคิดเดิมอยู 4 ตัวแปรคือ การไดศึกษาตอในหลักสูตร

ท่ีมีชื่อเสียง การไดศึกษาตอในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง การไดศึกษาตอกับคณาจารยท่ีมีชื่อเสียง และความเสี่ยงใน

การสูญเสียคาเลาเรียนที่สงผลตอความตั้งใจเลือกศึกษาตอสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารใน

ระดับอุดมศึกษา ควรมีการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรนี้กับความผูกพัน เพ่ือขยายผลการวิจัยเพ่ิมเติมและ

ทำใหผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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