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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม โดยประเมินใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้วนกระบวนการ  

ด้านประสิทธิผล และด้านความยั่งยืน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์นิเทศ

การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต จ�านวน 369 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิชเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ด้านบริบท อาจารย์ ผู ้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต มีความคิดเห็นว่า 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่า 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

 2. ด้านปัจจัยน�าเข้า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า คุณสมบัติผู้เรียน มีความเหมาะสม ส่วน

คุณสมบัติอาจารย์ และทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน

มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่า

เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอาจารย์ อาจารย์นิเทศการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

การบิน มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 

 3. ด้านกระบวนการ นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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 4. ด้านประสทิธผิลของหลกัสตูร บณัฑติ อาจารย์นเิทศการศกึษาและผู้บังคบับญัชาของบณัฑติ มีความคดิเหน็

ว่าบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 5. ด้านความยั่งยืนของหลักสูตร ผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและ 

การพัฒนางานของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: การประเมินหลักสูตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน 

Abstract 

 The purpose of this research was to evaluate the curriculum of Aviation Business (B.E. 2548) at the 

School of Tourism and Hospitality Management of Suan Dusit Rajabhat University. Using Stufflebeam’s 

CIPP Evaluation Model, five aspects were measured: context, input, process, product and sustainability. 

The informants were 369 graduates, current students, instructors, supervisors, aviation business experts 

and graduates’ employers. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, 

percentage, arithmetic mean and standard deviation.

 The results of this research were as follows: 

 1. With regard to context, the instructors, aviation business experts and graduates’ employers rated 

the overall objectives of the curriculum as suitable at a high level, while the supervisors rated them at the 

highest level.

 2. Regarding input, the students, graduates, and instructors rated the qualities of students as suitable 

at a moderate level, but those of instructors and supporting resources as suitable at a high level. The instructors 

and aviation business experts rated the contents of the curriculum as suitable at a high level, while the supervisors 

rated it at the highest level. The instructors, supervisors and aviation business experts rated the structure of the 

curriculum as suitable at a moderate level. 

 3. In regard to process, the students, graduates and instructors rated the curriculum management, 

teaching and learning process, assessment and evaluation as suitable at a high level.

 4. Regarding product, the graduates, supervisors and graduates’ employers rated the graduates’ 

attitudes towards work as suitable at a high level.

 5. With regard to sustainability, the graduates’ employers rated their satisfaction with the graduates’ 

work and working development at a high level.

Keywords:	Evaluation, Tourism and Hospitality Industry, Aviation Business
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บทน�า 

 ภาคบริการมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็น 

สาขาการผลิตท่ีสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศในสัดส่วนที่สูงแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการช่วย

สนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตอื่นๆ ของประเทศ และเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทในการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ

เข้ามาปีละหลายแสนล้านบาท ในขณะที่การเปล่ียนแปลงอาจเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจ 

ภาคบรกิารของประเทศไทยให้ขยายตวัรวดเร็วขึน้ หากมกีารปรบัตวัเพือ่รองรบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทนัการณ์  

(วิชัย ปิติเจริญธรรม, 2548)

 ธรุกจิการบนิ เป็นธรุกิจบรกิารประเภทหนึง่ ซ่ึงบรกิารขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศให้สามารถเดนิทางตดิต่อกันได้

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จึงเป็นที่นิยมของผู้เดินทางระหว่างประเทศมาก และจะทวีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 

ซึง่ขณะนีธ้รุกิจการบนิของโลก ของภมูภิาค และของประเทศไทย มอัีตราการเตบิโตทีร่วดเร็วมาก ดงัจะเหน็ได้จากจ�านวน

ผู้โดยสารและสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ มีปริมาณสูงขึ้นมาก แต่ละประเทศมีการขยายตัวและซื้อเครื่องบินใหม่ในจ�านวน

ที่น่าประหลาดใจ เช่น สิงค์โปรและมาเลเซีย รวมทั้งสายการบินของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางก็มีอัตราการเติบโต

ที่สูงมาก ดังนั้น ปัญหาที่ตามมา คือ การขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการบินที่จะมีความต้องการในอีก 3 ปี ข้างหน้าอีก 

นับหมื่นคน (พรนพ พุกกะพันธ์, 2548)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เปิดหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบิน โดยครั้งแรกเป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัการบนิพลเรอืน โดยพลอากาศโท ชรชั ปานสวุรรณ กบัสถาบนัราชภฎัสวนดสุติ ในขณะนัน้ เพือ่ให้สามารถ

เปิดการเรยีนการสอนระดบัปริญญาตรีภาคปกต ิหลักสตูรศลิปศาสตร์บณัฑติ โปรแกรมอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว แขนง

วิชาธุรกิจการบิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการท่องเที่ยว

และบริการ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบิน และมีการปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบินขึ้น  

เพือ่ให้มคีวามทนัสมยัและเหมาะสมตลอดจนเป็นไป ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ปี ซึ่งเป้าหมายหลักตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2549 - 2554 เป็นไปในทิศทางเพื่อ 

ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันความเป็นเลิศในด้านอื่นๆ ของ “ราชภัฎสวนดุสิต” จ�าเป็นต้องคงสภาพไว้ 

ด้วยเช่นกนั จงึเกดิเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสิุต 4 อัตลักษณ์ คอื อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) 

การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) และอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) 

ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ ได้ปรบัโครงสร้างคณะและสถาปนาโรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิารขึน้ ตามอนมุตัิ

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 โครงสร้างของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประกอบด้วยหลักสูตรอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีแขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม และแขนงวิชาธุรกิจการบิน

 นบัตัง้แต่มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนดสิุตได้เปิดสอนหลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร แขนงวชิาธรุกจิการบนิ  

โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบริการ ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 ถงึปัจจบุนั รวมเวลาได้ 6 ปี มบีณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้ว 3 รุน่  

จ�านวน 187 คน และยังไม่มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ว่าหลักสูตรนี้ได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้

หรือไม่ เพียงใด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP)  

Curriculum Evaluation of Tourism and Hospitality Industry in Aviation Business, 
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ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) ใน 5 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ  

ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่ได้จากการประเมินครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรนี้โดยเฉพาะผู้บริหารจัดการหลักสูตรในการจัดท�าข้อสารสนเทศ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรนี้ จะเป็น

ข้อมลูการปรับปรงุและพฒันาหลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร แขนงวชิาธรุกจิการบนิของมหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 

การบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของ  

สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam, 2003) ใน 5 องค์ประกอบคือ ด้านบริบท ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประสทิธิผล 

และด้านความยั่งยืน 

1. บริบท context

2. ปัจจัยน�าเข้า

 Input

1. วัตถุประสงค์

 ของหลักสูตร

1. คุณสมบัติ

 ผู้เรียน

2. คุณสมบัติ

 อาจารย์

3. โครงสร้างของ

 หลักสูตร

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

- อาจารย์

- อาจารย์นเิทศการศกึษา

- ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

 การบิน

- ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ

- นักศึกษา 

- บัณฑิต

- อาจารย์

- นักศึกษา 

- บัณฑิต

- อาจารย์

- อาจารย์

- อาจารย์นเิทศการศกึษา 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

 การบิน

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

มรีอ้ยละของความเหมาะสม 

สูงกว่าร้อยละ 70 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

มีร้อยละของความเหมาะสม 

สูงกว่าร้อยละ 70 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน
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3. กระบวนการ

 Process

4. ประสิทธิผล

 ของหลักสูตร

 Effectiveness

5. ความยัง่ยนืของ

 หลักสูตร

 Sustainability

4. ทรัพยากร

 สนับสนุน

1. การบริหาร

 หลักสูตร

2. กระบวนการ

 จัดการเรียน

 การสอน

3. การวัดและการ

 ประเมินผล

1. ทัศนคติของ

 บัณฑิตที่มีต่อ

 การปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาที่มี

ต่อการปฏิบัติงาน 

และการพฒันางาน 

ของบัณฑิต

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

- นักศึกษา 

- บัณฑิต

- อาจารย์

- นักศึกษา 

- บัณฑิต 

- อาจารย์

- บัณฑิต

- ผู้บังคับบัญชาของ

 บัณฑิต

- อาจารย์นเิทศการศกึษา

- ผู้บังคับบัญชาของ

 บัณฑิต

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นสูงกว่า 3.50 

แสดงว่าผลการประเมนินัน้ 

มีความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน (ต่อ)

เอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมินหลักสูตรและรูปแบบการประเมินหลักสูตร

 1. ความหมายของการประเมินหลักสูตร

  กู๊ด (Carter V. Good, 1945) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตรคือ การประเมินผลของ

กิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจในความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย  

ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งน�าไปสู่การตัดสินใจในการวางแผน

การจัดโครงการต่อเนื่องและการหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้น
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  สตฟัเฟิลบมี และคณะ (Stufflebeam et al., 1971) ให้ความหมายของการประเมนิหลกัสตูรว่า การประเมนิ

หลักสูตรคือ กระบวนการหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม

  สนัต์ ธรรมบ�ารุง (2527) ได้อธบิายว่า การประเมนิหลกัสตูรเป็นการพจิารณาคุณค่าของหลกัสตูร โดยอาศัย 

การรวบรวมข้อมลู และใช้ข้อมูลจากการวดัผลในแง่ต่างๆ ของสิง่ทีป่ระเมนิ เพือ่น�ามาพจิารณาร่วมกนัและสรปุว่าหลกัสตูร

ที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณค่าประการใด มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงไร หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือมีส่วนใดที่จะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และน�าเสนอผู้บริหารผู้มีอ�านาจวินิจฉัยสั่งการด�าเนินต่อไป

  จากความหมายของการประเมินหลักสูตร สามารถสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาคุณค่า

ของหลกัสตูร โดยกระบวนการหาข้อมลู เกบ็ข้อมลู เพ่ือน�ามาพิจารณาและสรปุว่าหลกัสตูรนัน้มคีณุค่าเพยีงใด มคีณุภาพ

ดีหรือไม่ หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

 2. จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร

  มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้ ดังนี้

  ทาบา (Taba, 1962) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินหลักสูตรกระท�าขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการต่างๆ ที่ก�าหนด

ไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุม

เนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพ

ของผู้ใช้ บริหารและผู้ใช้หลักสูตร สมรรถภาพของผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ การใช้สื่อและวัสดุการสอน ฯลฯ

  ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539) กล่าวว่า โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 

ที่คล้ายคลึงกันดังนี้คือ

  1. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร

  2. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารหลักสูตรการนิเทศก�ากับดูแล การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3. เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีกหรือควรยกเลิกการใช้หลักสูตรเพียง 

บางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด

  4. เพื่อต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่ อย่างไร

  จากจุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลักสูตรดังกล่าว ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประเมินจะเป็นตัวชี้ให้เห็น

ถึงคุณภาพการศึกษาของสังคมซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของประชากรในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป 

 3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 

  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) รูปแบบ CIPP 

  1. Context Evaluation หมายถึง การประเมินผลสภาวะแวดล้อมถึงความเป็นไปได้ตามสภาพที่แท้จริง 

วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตร

  2. Input Evaluation หมายถึง การประเมนิผลระบบโครงสร้างของหลกัสตูร รวมทัง้ระบบการจดัการบริหาร

หลักสูตรต่างๆ 
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  3. Process Evaluation หมายถงึ การประเมนิผลการจดัการกจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นการตรวจสอบ

ความสามารถที่จะบรรจลุผลส�าเร็จ 

  4. Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร 

 การประเมินดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการตัดสินใจในแบบจ�าลอง CIPP  

ดังแผนภาพที่ 1 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ณัฐินี นวลสกุล (2548) ได้ท�าการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2535 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ 

ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์

เอกสาร และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)
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การประเมินสภาวะแวดล้อม

(Context Evaluation)

การตัดสินใจเลือก

วัตถุประสงค์

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

(Input Evaluation)

เลือกแบบการจัดแผนงาน

ที่เหมาะสม

การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)

น�าแผนงานที่วางไว้ไปปฏิบัติการ

ปรับปรุง

การประเมินผลผลิต

(Product Evaluation)

ควรปรับปรุงโครงการปรับขยาย

โครงการหรือล้มเลิกโครงการ

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการตัดสินใจในแบบจ�าลอง CIPP
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  ซึ่งผลการวิจัยได้ดังนี้คือ

  1. ด้านบริบท ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้อส่งเสริมผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย 

และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางข้อที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย ส่วนอาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต 

มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก

  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีจ�านวนหน่วยกิตรวม 150 หน่วยกิตสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกิต และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าจ�านวนหน่วยกิตรวมมากเกินความจ�าเป็นเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  3. ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหาร

หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก

  4. ด้านผลผลติ มีความคดิเหน็ว่า ประสิทธิภาพด้านวชิาการของบัณฑติมคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

ส่วนด้านวิชาชีพ ด้านทักษะในการท�างาน และด้านเจตคติในการท�างานมีความเหมาะสมในระดับมาก

  5. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ 

มคีวามเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านผลผลติ มคีวามคิดเหน็ว่า ประสทิธภิาพของ

บัณฑิตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านทักษะในการท�างานไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ยกเว้นด้านเจตคติในการท�างานที่

สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ประไพพรรณ ชัยพันธเศรษฐ์ (2547) ได้ท�าการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย

เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง 232 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที (t-test) 

  ซึ่งผลการวิจัยได้ดังนี้คือ

  1. ด้านบริบท มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก

  2. ด้านปัจจัยเบือ้งต้น พบว่ามจี�านวนหน่วยกิตโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย อาจารย์ 

นักศึกษา และบัณฑิตมีความเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื้อหาหลักสูตร คุณลักษณะ

ของอาจารย์ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านอุปกรณ์การเรียน 

การสอน ต�าราเรียน สถานที่เรียน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง

  3. ด้านกระบวนการ มีความเห็นว่ากระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการวัด

และประเมินผล มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการบริหารหลักสูตร มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลาง

  4. ด้านผลผลิต มีความเห็นว่าประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติงาน 

มีความเหมาะสมในระดับมาก
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ระเบียบวิธีวิจัย

 1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ อาจารย์ที่สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบรกิาร แขนงวชิาธรุกจิการบนิ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิาร พุทธศักราช 2548 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

จ�านวน 13 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์สุพรรณบุรี จ�านวน 67 คน บัณฑิต จ�านวน 187 คน ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต 

จ�านวน 187 คน อาจารย์นิเทศการศึกษา จ�านวน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน จ�านวน 3 คน 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถามจ�านวน 6 ชดุ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน เพือ่พิจารณาและตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความถกูต้องของ

ภาษา เลือกข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มาใช้ในแบบสอบถาม รวบรวม

สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และท�าการปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามแต่ละฉบับ

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลผูวิ้จยัได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ในส่วนของอาจารย์ อาจารย์นเิทศการศกึษา  

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน นักศึกษา 

  3.2 น�าแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์สัมภาษณ์รวมทั้งการส่งอีเมล์โดยการให้ส่งอีเมล์ตอบ

กลับมา และฝากแบบสอบถามกับอาจารย์ที่ดูแลบัณฑิตให้ช่วยเก็บแบบสอบถามให้ ในส่วนของบัณฑิต ผู้บังคับบัญชา

ของบัณฑิต

  3.3 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์ 

แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ�านวน 369 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.04%

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิชเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่

ผลการวิจัย

 1. ด้านบริบท พบว่า อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต มีความคิดเห็น

ว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่า 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรมคีวามสอดคล้อง

กบัความต้องการของตลาดแรงงานและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมบีคุลกิภาพเหมาะสมกบัความต้องการ

ของสังคมและองค์กรต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 5.00)

 2. ด้านปัจจัยน�าเข้า พบว่า นักศึกษา บัณฑิตและอาจารย์มีความคิดเห็นว่าด้านคุณสมบัติผู้เรียนที่ก�าหนดไว้ใน 

หลักสตูรอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร แขนงวิชาธรุกจิการบนิ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สวนดุสิตมีความเหมาะสมทุกข้อ ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ พบว่า นักศึกษา บัณฑิตและอาจารย์มีความคิดเห็นว่า  

คณุสมบตัขิองอาจารย์โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านบคุลิกภาพของอาจารย์ คอื ความมมีนษุยสัมพันธ์

กับผู้เรียน มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนได้และมีความ 

รบัผดิชอบในการสอนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x̅ = 4.69) ด้านโครงสร้างของหลกัสตูร พบว่า อาจารย์ อาจารย์นเิทศการศกึษา 
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และผูเ้ชีย่วชาญด้านธรุกจิการบนิ มคีวามคดิเหน็ว่าโครงสร้างของหลกัสตูรทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

และบรกิาร แขนงวชิาธรุกิจการบนิ โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติมคีวามเหมาะสม 

ทุกข้อ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร พบว่า อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินมีความคิดเห็นว่า เนื้อหาของหลักสูตร 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นว่า เนื้อหาของหลักสูตรโดยรวม 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาวิชาของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้  

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 5.00) ด้านทรัพยากรสนับสนุน พบว่า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า  

ด้านทรัพยากรสนับสนุนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ขนาดของห้องจ�าลองการบริการบนเครื่องบิน 

(ห้อง Mock Up Room) มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ�านวนผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.24) 

 3. ด้านกระบวนการ พบว่า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้านการบริหารหลักสูตรโดยรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.53) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46) ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่านักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็น

ว่าด้านการวัดและการประเมินผล โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์แจ้งวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนอย่างชัดเจนและการให้คะแนนมีหลักเกณฑ์ มีมาตรฐานที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38) 

 4. ด้านประสิทธผิลของหลักสูตร พบว่า บณัฑติ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติและอาจารย์นเิทศการศกึษา มคีวาม

คิดเห็นว่าบัณฑิตมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บัณฑิตมีความภาคภูมิใจ 

เมือ่ได้ปฏบิตังิาน บณัฑติมีความสามารถทีจ่ะท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ บณัฑิตมคีวามสามารถปรบัตวัให้เข้ากับเพือ่นร่วมงานได้ 

และบัณฑิตมีความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75)

 5. ด้านความยั่งยืนของหลักสูตร พบว่า ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางานของบัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาวจิยัครัง้นีเ้พ่ือประเมนิหลักสูตรอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร แขนงวชิาธุรกจิการบนิ โรงเรยีน

การท่องเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 

(CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflbeam, 2003) ใน 5 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ  

ด้านประสิทธิผลและด้านความยั่งยืน สรุปผลได้ดังนี้

 กลุม่บณัฑติมีความคิดเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูร ดังน้ี ด้านปัจจยัน�าเข้า ได้แก่ คณุสมบตัผิูเ้รยีน มคีวามเหมาะสมและ

คุณสมบตัอิาจารย์และทรพัยากรสนบัสนนุ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผลของ

หลักสูตร ได้แก่ ทัศนคติของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 กลุ่มอาจารย์มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูร ดงันี ้ด้านบรบิท ได้แก่ วัตถปุระสงค์ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม 
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อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ คุณสมบัติผู้เรียน โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสม คุณสมบัติอาจารย์ 

เนื้อหาของหลักสูตรและทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหาร

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ด้านปัจจยัน�าเข้าได้แก่ โครงสร้างของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม และด้านเนือ้หา

ของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ ด้านปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ คุณสมบัติผู้เรียน มีความเหมาะสม  

ส่วนคุณสมบัติผู้สอนและทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหาร

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 กลุ่มอาจารย์นิเทศการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ ด้านบริบท ได้แก่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยน�าเข้าได้แก่ โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสมและเนื้อหาของ

หลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ ทัศนคติของบัณฑิตที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 กลุ่มผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ ทัศนคติของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากและด้านความยั่งยืนของหลักสูตร ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานและ 

การพัฒนางานของบัณฑิต อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การประเมินด้านบริบท

  ประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจการบินและผู้บังคับบัญชา  

มคีวามเหน็ว่าวตัถปุระสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก ส่วนอาจารย์นเิทศการศกึษามคีวามคดิเหน็

ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง

กบัความต้องการของตลาดแรงงานและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมบีคุลกิภาพเหมาะสมกบัความต้องการ

ของสงัคมและองค์กรต่างๆ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมคีวามชดัเจนและสามารถ

น�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคม ดังที่ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) 

ทีก่ล่าวว่า หลกัสตูรมกีารเปลีย่นแปลงต่อเนือ่งกนัไปตามความต้องการของสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หลักสูตร

เป็นสิ่งที่ควรได้รับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพราะหลักสูตรที่ดีควรตอบสนองต่อสังคม และเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา หลักสูตรจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 2. การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า

  2.1 ประเด็นคุณสมบัติผู้เรียน พบว่านักศึกษา บัณฑิตและอาจารย์ มีความเห็นว่าด้านคุณสมบัติผู้เรียน 

มีความเหมาะสมทุกข้อ โดยนักศึกษา บัณฑิตและอาจารย์ต่างก็เห็นว่าคุณสมบัติผู้เรียนที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้มีความ
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เหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา บัณฑิตและอาจารย์ มีความคิดเห็นว่ามีการก�าหนดคุณสมบัติผู้เรียนเน้นลักษณะ

ความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้เรียน เพราะว่าคุณสมบัตขิองผู้เรียนแขนงวิชาธุรกจิการบินจะต้องเน้นทางด้าน

บคุลิกภาพ การมีใจรกังานบริการ และการมรีะเบยีบวินยั มทีกัษะภาษาอังกฤษดี ซึง่จะส่งผลต่อการท�างานในอนาคตด้วย 

ส่วนความคดิเหน็และข้อเสนอแนะซึง่นกัศกึษาและบณัฑติมีความเหน็พ้องกนั คอื ควรทีก่�าหนดคณุสมบตัด้ิานส่วนสูงของ

เพศชายควรสูงไม่ต�่ากว่า 170 ซม. และเพศหญิงควรสูงไม่ต�่ากว่า 160 ซม. ควรให้นักศึกษาเข้าพักที่หอพักเฉพาะปีการ

ศกึษาแรกเท่านัน้และนกัศกึษาควรมสีทิธเิลอืกทีจ่ะเข้าพกัด้วยความสมคัรใจ เนือ่งจากมหาวทิยาลยัได้ก�าหนดไว้ว่าผูท้ีเ่รยีน

แขนงวชิาธุรกจิการบนิ (กรุงเทพฯ) จะต้องเข้าพกัทีห่อพกัศนูย์สุพรรณบรุเีท่านัน้และมรีถรบัส่งมาเรยีนภายในมหาวทิยาลยั 

ซึ่งมีอาจารย์ฝ่ายปกครองดูแล เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

  2.2 ประเด็นคณุสมบัตอิาจารย์ พบว่านกัศกึษา บณัฑติ อาจารย์ มคีวามเหน็ว่าคณุสมบติัของอาจารย์มคีวาม

เหมาะสมในระดับมาก โดยด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ คือความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้เรียน มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็กบัผูเ้รยีน มบีคุลกิภาพทีดี่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รียนได้และมคีวามรับผิดชอบในการสอน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอาจารย์แขนงวชิาธรุกจิการบนิส่วนใหญ่เคยมปีระสบการณ์ท�างานเกีย่วกับด้านการบนิ ท�าให้สามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ไม่มีหวงวิชา รวมถึงการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างดี 

  2.3 ประเด็นโครงสร้างของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและอาจารย์นิเทศการ

ศึกษา มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชา

ธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความเหมาะสมทุกข้อ ทั้งนี้ควรที่จะ

เพิ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะฝึกปฏิบัติงานได้มาก เพราะการฝึกปฏิบัติงานจะ

ท�าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ได้เรียนในห้องเรียน 

  2.4 ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร พบว่า อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินมีความคิดเห็นว่า เนื้อหา

ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนอาจารย์นเิทศการศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า เนือ้หาของหลกัสตูรมคีวาม

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเนื้อหาวิชาของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบินเป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื้อหา

ในภาคปฏิบัติสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงหลังจากที่ได้เรียนภาคทฤษฎีแล้ว ท�าให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน  

เกิดความช�านาญและคาดหวังว่าจะสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ดังที่ วิชัย แหวนเพชร (2530) ที่กล่าวว่า 

เนือ้หาหลกัสูตรเป็นส่วนทีไ่ด้เลอืกสรรเนือ้หาสาระความรู ้ประสบการณ์มาจดัเรียงล�าดับไว้เพือ่ทีว่่าเมือ่ผูเ้รยีนผ่านกิจกรรม

ต่างๆ แล้ว จะพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ 

  2.5 ประเด็นทรัพยากรสนับสนุน พบว่า นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้านทรัพยากร

สนับสนุนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยขนาดของห้องจ�าลองการบริการบนเครื่องบิน (ห้อง Mock Up Room) 

มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ�านวนผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแขนงวิชาธุรกิจการบิน มีห้องจ�าลองการบริการบน

เครื่องบิน (ห้อง Mock Up Room) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเหมือนเวลาท�างานจริงๆ ได้เรียนรู้การให้บริการแก่ลูกค้า

บนเครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์และของใช้ต่างๆ บนเครื่องบิน
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 3. การประเมินด้านกระบวนการ

  3.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร พบว่านักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้านการบริหาร

หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิประสิทธิภาพของผู้เรียนในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้พราะแขนงวชิาธรุกจิการบนิมกีารจดักจิกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้เรียนอยูเ่สมอ เช่น มกีารให้ผูเ้รียน

ได้สอบ TOEIC โดยแขนงวิชาธุรกิจการบินได้มีชมรมภาษาอังกฤษส�าหรับเตรียมสอบ TOEIC ให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสอบจริง

  3.2 ประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่านักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่า  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม อาจเป็นเพราะนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ ต่างมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อันเนื่องมาจากเนื้อหาวิชาทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการให้บริการด้วยใจเป็นหลักเวลาปฏิบัติงาน มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก ่

เพื่อนร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่แก่ลูกค้าได้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานจริงในสาขาธุรกิจการบิน โดยมหาวิทยาลัยยังท�าโครงการความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) และฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เพือ่ส่งนกัศึกษาแขนงวชิาธรุกจิการบนิ เข้าฝึกปฏบิตังิานจรงิกบัฝ่ายบรกิารภาคพืน้ในต�าแหน่งหน้าทีต่่างๆ ของสายการบนิ 

เป็นเวลา 350 ชั่วโมง ได้แก่ กองบริการในห้องรับรองพิเศษ (Lounge) พนักงานจ�าหน่ายบัตรโดยสาร พนักงานส�ารอง 

ทีน่ัง่บนเคร่ืองบนิ พนกังานตรวจบตัรโดยสาร ฯลฯ โดยมจุีดประสงค์เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถน�าความรูแ้ละความสามารถ

จากการฝึกงานกับการบินไทยไปใช้ในการท�างานจริงหลักจากส�าเร็จการศึกษา

  3.3 ประเด็นการวัดและการประเมินผลพบว่านักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความคิดเห็นว่าด้านการวัด

และการประเมนิผลมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยอาจารย์แจ้งวิธีการวัดและประเมนิผลการเรยีนอย่างชัดเจนและ 

การให้คะแนนมีหลกัเกณฑ์ มมีาตรฐานท่ีชดัเจน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแขนงวิชาธุรกจิการบนิได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การวัดและ 

การประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนมีความหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ

ของแต่ละวิชา ดังที่ ไพศาล หวังพานิช (2543) กล่าวว่า อาจารย์ควรด�าเนินการวัด และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

มีคุณภาพ เป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และน�าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการสอน 

สอดคล้องกับอุทุมพร จามรมาน (2541) กล่าวว่า การวัดผลของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอนและ 

หาเทคนิคการวัดผลเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ ว่ามีข้อบกพร่องในด้านใด เพื่อปรับปรุงเป็น

ระยะๆ 

 4. การประเมินด้านประสิทธิผลของหลักสูตร

  ประเด็นทัศนคติของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานพบว่า บัณฑิต ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์นิเทศการศึกษา 

มีความคิดเห็นว่าด้านทัศนคติของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยบัณฑิตมีความ

ภาคภูมิใจเม่ือได้ปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความสามารถที่จะท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ บัณฑิตมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

เพื่อนร่วมงานได้และบัณฑิตมีความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการที่จะ
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ส�าเร็จการศึกษาแขนงวิชาธุรกิจการบินได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ความพยายามเพ่ิมขึ้นทั้งในการเรียน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรที่จะเพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการฝึกฝนและสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

 5. การประเมินด้านความยั่งยืนของหลักสูตร

  ประเดน็ความพึงพอใจต่อการปฏิบตังิานและการพฒันางานของบณัฑติ พบว่าผูบ้งัคบับญัชามคีวามพงึพอใจ 

ต่อการปฏบิติังานและการพัฒนางานของบณัฑติ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบัณฑติได้เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏบิติัเป็นอย่างด ีและการมใีจในการให้บรกิาร ส่งผลให้ผู้บงัคบับญัชามคีวามพึงพอใจต่อการปฏิบตังิานและการ

พัฒนางานของบัณฑิต แต่ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาได้แก่ ควรที่จะเสริมการสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้การท�างาน

ร่วมกัน การสื่อสารภายในองค์กรและภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ประโยชน์

  1.1 มหาวิทยาลัยควรเน้นการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นปัจจุบัน การจัดการ

การเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ ควรให้สอดคล้องกับสภาพทางสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปทกุขณะ โดยน�าเอาความต้องการ

ของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบินมาปรับเข้ากับแผนการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

และและมีจริยธรรม

  1.2 มหาวทิยาลัยควรเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษหรอืภาษาทีส่ามให้มากขึน้ โดยเฉพาะควรมกีาร

จัดสอบ TOEIC ให้แก่ผู้เรียนเป็นประจ�า เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

  1.3 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน การส่ือสารภายในองค์กรและการมีคุณธรรมจริยธรรม

ของผู้เรียนให้มากขึ้น

  1.4 สถานทีพั่กของผู้เรยีน ควรอยูใ่กล้กบัมหาวิทยาลยัทีเ่รยีน เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวกและประหยดัของ

ผู้เรียน หรือควรให้ผู้เรียนพักอยู่ที่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้แค่ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น 

  1.5 มหาวิทยาลัยควรก�าหนดคุณสมบัติด้านส่วนสูงของเพศชายควรสูงไม่ต�่ากว่า 170 ซม. และเพศหญิง

ควรสูงไม่ต�่ากว่า 160 ซม. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิในการเข้าศึกษาได้มากขึ้น

  1.6 มหาวิทยาลัยควรเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงให้มากขึ้นเพื่อเป็นประสบการณ์ในการท�างานต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งอย่างลึกซึ้งในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.2 ควรมีการประเมินเปรียบเทียบการพัฒนางานของนักศึกษากับบัณฑิต

  2.3 ควรมีการวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่จบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าผลการวิจัยไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
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