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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการไดงานทำกับผลคะแนนสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางประเทศ (TOEIC) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) โดยมุงเนนศึกษาบัณฑิต
ทีส่ ำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการโรงแรมและการทองเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึง่ ทีส่ ำเร็จ
การศึกษาในป พ.ศ.2552 จำนวน 197 คน การวิจัยดังกลาวใชแบบสอบถามปลายปด และนำขอมูลมาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows 12 ใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห ไดแก การหาคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) สถิติ F-Test และการทดสอบแบบจับคูพ หุคณ
ู (Multiple Comparison)
ตัวบงชี้ LSD และ สถิติ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธของระยะเวลาการไดงานทำของ
บัณฑิตภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยดังกลาว ในป 2552 ไมสัมพันธกับ
ผลคะแนน TOEIC แตผูวิจัยพบวา ระยะเวลาการไดงานทำของบัณฑิตมีความสัมพันธกับคะแนนเฉลี่ยสะสม
อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05
คำสำคัญ : คะแนน TOEIC, GPA, ระยะเวลาการไดงานทำ
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Abstract
The objective of this study was to investigate both the correlation between graduates of the hotel
and tourism studies department of a private university getting a job and their TOEIC score as well as the
relation between getting a job and their cumulative GPA. The data were collected through questionnaires
from 197 participants who graduated in 2008.
It was found that the correlation between getting a job and TOEIC score is not relevant while the
correlation between getting a job and cumulative GPA is significant at a level of 0.05.
Keyword : Correlation, Getting a Job, TOEIC, GPA

1. ความสำคัญของงานวิจัย
ดวยปจจุบันสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมบริการใหความสำคัญกับการใชภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สารของบุคลากรเปนอยางมาก เนือ่ งจากอุตสาหกรรมดังกลาวบุคลากรขององคกรจะตองพบปะกับชาวตางชาติ
แตจากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลคะแนน TOEIC กับระยะเวลาการไดงานทำ พบวาไมมีความ
สัมพันธกัน ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วามีความสัมพันธกันหรือไม
เพื่อจะไดนำผลการวิจัยไปวางแผนกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป

2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การไดงานทำเปนวัตถุประสงคอยางหนึง่ ของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตออกไปเพือ่ ไปประกอบ
อาชีพที่ตรงกับสายอาชีพที่ศึกษามา ซึ่งในปจจุบันมีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการหางานทำของบัณฑิต
ไมวาจะเปนเรื่องบุคลิกภาพ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและภาษาตางประเทศอื่นๆ นอก
เหนือจากภาษาอังกฤษ โดยบางอาชีพจะมีการระบุคุณสมบัติของผูสมัคร วาจะตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมเทาไร
หรือมีผลคะแนน TOEIC เทาไร เปนตน สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของการไดงานทำกับปจจัย
ตางๆ ที่กลาวมายังไมคอยมีผูสนใจศึกษามากนัก ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาเรื่องความสัมพันธของการไดงานทำกับ
ผลคะแนน TOEIC จะชวยใหสถาบันการศึกษาไดเขาใจถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการไดงานทำของบัณฑิตได
ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาใชใหเปนประโยชนตอการวางกลยุทธและการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ณัฐวุธ แกวสุทธา และเสรีนา สิรรัตน สกุลณะมรรคา(2552) ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ
ระหวางศึกษาชัน้ พรีคลินคิ และปจจัยดานการเตรียมตัวกอนสอบ ทีม่ ผี ลตอการสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนเปนผูป ระกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่1(กลุมวิชาพรีคลีนิค) โดยผลการศึกษาพบวาคะแนนสอบเอนทรานซ เกรดเฉลี่ยรวม
ทุกรายวิชาสะสมในชั้นปที่ 1 และเกรดจำแนกรายวิชา พรีคลีนิคที่ใชสอบมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่1 ในทั้ง 3 กลุมรายวิชา แตคะแนน
สอบเอนทรานซ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลายและปจจัยอื่นๆไมมีความสัมพันธตอคะแนนสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 1
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สวนปทมา สัปปพันธ (2551) ไดศึกษาเรื่อง TOEIC preparation course at Toyota Motor Thailand:
The impact of English language development on employees เพือ่ ศึกษาวา การอบรม TOEIC มีผลทำใหผอู บรม
ไดคะแนนสูงขึน้ และมีทศั นคติในทางบวกตอการพัฒนาภาษาอังกฤษหลังจากอบรมเสร็จหรือไม ซึง่ ผลการศึกษา
พบวาภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัท Toyota Motor Thailand มีการพัฒนาขึ้นโดยไดคะแนน TOEIC สูงขึ้น
ถึงรอยละ 87 ของผูเขาอบรมทั้งหมด นอกจากนี้พนักงานยังมีทัศนคติในทางบวกตอการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
พวกเขาหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมดวย
อยางไรก็ตามปจจุบันสถานประกอบการตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และธุรกิจการบิน
มักจะระบุคุณสมบัติของผูสมัครเขาทำงานวา ตองมีคะแนน TOEIC ตั้งแต 550 ขึ้นไป เพื่อเปนหลักประกันวา
ผูสมัครมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพราะอาชีพดังกลาวขางตนตองพบปะกับชาวตางชาติ
การสื่อสารจึงมีความสำคัญ แตบางธุรกิจ อาจมองวาการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนแคมูลคาเพิ่มที่มีเพิ่มเติมขึ้นมา
แตอาจไมจำเปนตองใช หากธุรกิจดังกลาวใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารกันเทานั้น ซึ่งในโลกปจจุบันเราคง
หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีสมัยใหมไมได และคงปฏิเสธไมไดวา การมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทำให
บุคคลนัน้ มีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากกวาและรวดเร็วกวา ดังนัน้ สถานประกอบการสวนใหญ จึงเห็นวา
งานบางอยางจำเปนตองหาบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี แตงานบางอยางไมจำเปนมากนัก
ซึ่งบุคลิกภาพ ความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย ประสบการณในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นๆ
อาจมีความสำคัญกวา เปนตน

3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหทราบความสัมพันธของผลคะแนน TOEIC กับ การไดงานทำของบัณฑิต
3.2. เพือ่ ใหทราบความสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) กับการไดงานทำของบัณฑิต
3.3. เพื่อนำผลการวิจัยไปใชในการวางแผนกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน

4. สมมติฐานงานวิจัย
4.1. บัณฑิตที่ไดผลคะแนน TOEIC ในระดับสูงนาจะไดงานทำเร็วกวาบัณฑิตที่ไดผลคะแนน TOEIC
ในระดับที่ต่ำกวา
4.2. บัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับสูงนาจะไดงานทำโดยใชเวลานอยกวาบัณฑิตที่ได
คะแนนเฉลี่ยต่ำกวา
4.3. คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) มีความสัมพันธกับคะแนน TOEIC

5. ประโยชนที่ไดรับ
จากการศึกษาครั้งนี้ คาดวาจะไดรับผลจากการวิจัยดังนี้
5.1. แนวคิดในการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
5.2. ทำใหทราบถึงความสำคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (TOEIC) วามีผลโดยตรงตอการ
ไดงานทำหรือไม
5.3. นำขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
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6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ประชากร
ได แ ก บั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากภาควิ ช าการโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯแหงหนึ่ง ที่สำเร็จการศึกษาในป 2552 จำนวน 220 คน โดยเก็บแบบสอบถาม
ที่สมบูรณไดจำนวน 197 ชุด
6.2 ระยะเวลาของการวิจัย
ในวันซอมรับปริญญา วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

7. นิยามศัพท
7.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA หรือ Grade Point Average) หมายถึง ผลการเรียนสะสมของผูเรียนใน
ทุกรายวิชาที่ศึกษาตลอดหลักสูตรของแตละชวงชั้นการเรียนที่นำมาคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean)
7.2. TOEIC (Test of English for International Communication) หมายถึง การทดสอบความรูทาง
ภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยเปนแบบทดสอบที่ใชวัด
ความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษตั้งแตระดับเริ่มตนจนถึงระดับใกลเคียงกับเจาของภาษา ซึ่ง
ไดรับการยอมรับในการเปนแบบทดสอบมาตรฐานสากล
7.3. การไดงานทำ หมายถึง สถานภาพในการประกอบอาชีพทีก่ ระทำแลวไดผลตอบแทนเปนเงินเดือน
คาจาง หรือ คาตอบแทนตางๆ

8. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยโดยการเปรียบเทียบความสัมพันธของระยะเวลาการไดงานทำกับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนน TOEIC ของกลุมตัวอยางอันไดแก บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ในป 2552 จำนวน 220 คน โดยวิธีแจกแบบสอบถามปลายปด (Close End)
ในวันซอมรับปริญญา คือวันที่ 19 ธันวาคม 2552 โดยแบบสอบถามดังกลาวจะสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการไดงานทำ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลคะแนน TOEIC เมื่อเสร็จสิ้น
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจำนวน 197 ชุด และนำมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows 12
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
การวิจัยนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลอันไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ซึ่งใชสำหรับวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สถิติ F-Test และการทดสอบแบบจับคูพหุคูณ (Multiple
Comparison) ตัวบงชี้ LSD ใชสำหรับการเปรียบเทียบผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งจำแนก
ตามกลุมการไดงานทำ และสุดทายใช สถิติ Pearson Correlation ในการหาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบ
TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม
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9. การวิเคราะหผล
ผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถาม เปนบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร ทีส่ ำเร็จการศึกษา
ในป 2552 จำนวน 197 คน จำแนกตาม เพศ ระยะเวลาในการไดงานทำ คะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ย
สะสม ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงคารอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม
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จากตารางที่ 1.1 พบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.1 และเพศชาย รอยละ 23.9
ตารางที่ 1.2 แสดงคารอยละของการไดงานทำของผูตอบแบบสอบถาม


²£Äi²³
ไดงานทำทันที
ไดงานทำภายใน 3 เดือน
ไดงานทำตั้งแต 4 เดือน ขึ้นไป
ยังไมไดงานทำ
ไดงานทำกอนสำเร็จการศึกษา

³§  
54
57
25
36
25

£i¢¥°  
27.4
28.9
12.7
18.3
12.7

จากตารางที่ 1.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดงานทำภายใน 3 เดือน คิดเปนรอยละ 28.9
รองลงมาไดงานทำทันที คิดเปนรอยละ 27.4 และยังไมไดทำงาน คิดเปนรอยละ 18.3
ตารางที่ 1. 3 แสดงคารอยละของคะแนน TOEIC ของผูตอบแบบสอบถาม


°Á50&*$
ต่ำกวา 200 คะแนน
200 - 300 คะแนน
300 - 400 คะแนนขึ้นไป

³§  

£i¢¥°  

16
115
66

8.1
58.4
33.5

จากตารางที่ 1.3 พบวาผูต อบแบบสอบถามไดคะแนน TOEIC 200 - 300 คะแนน มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ
58.4 รองลงมาไดคะแนน TOEIC 301 - 400 คะแนนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 33.5 และไดคะแนน TOEIC
ต่ำกวา 200 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลำดับ
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ตารางที่ 1.4 แสดงคารอยละของคะแนนสะสมเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม


°ÁÀ¥µÈ¢ª°ª¡
2.00 - 2.50
2.50 - 3.00
3.01 - 4.00

³§  

£i¢¥°  

56
64
77

28.4
32.5
34.0

จากตารางที่ 1.4 พบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญไดคะแนนเฉลีย่ สะสมที่ 3.01 - 4.00 คิดเปนรอยละ
34.0 รองลงมาไดคะแนนเฉลี้ยสะสมที่ 2.51 - 3.00 คิดเปนรอยละ 32.5 และคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ 2.00 - 2.50
คิดเปนรอยละ 28.4 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ความสัมพันธของการไดงานทำ กับผลคะแนน TOEIC
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของการไดงานทำกับผลคะแนน TOEIC

²£Äi²³
ไดงานทำทันที
ไดงานทำภายใน3 เดือน
ไดงานทำตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป
ยังไมไดงานทำ

°Á50&*$
.FBO
4%
290.83
64.84
290.00
55.88
302.60
73.94
264.44
74.53

'UFTU

1WBMVF

1.989

0.118

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F - test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(Oneway - ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวาผลคะแนน TOEIC ที่แตกตางกันไมมีผลตอการไดงานทำ
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ในปการศึกษา 2552
หนวย : รอยละ
ตอนที่ 3 ความสัมพันธของการไดงานทำกับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของการไดงานทำ กับ คะแนนเฉลี่ยสะสม

²£Äi²³
ไดงานทำทันที
ไดงานทำภายใน3 เดือน
ไดงานทำตั้งแต4 เดือนขึ้นไป
ยังไมไดงานทำ

°Á50&*$
.FBO
4%
2.80
0.43
2.84
0.44
2.86
0.46
2.46
0.41

'UFTU

1WBMVF

6.926

0.000*

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F - test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(Oneway - ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ พบวาคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกันมีผลตอการไดงานทำของบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ในปการศึกษา 2552 และมีคาการทดสอบตอเนื่อง
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ดวยวิธกี ารทดสอบแบบจับคูพ หุคณ
ู (Multiple Comparison) ดวยการทดสอบคาเฉลีย่ รายคูโ ดยคาสถิติ LSD พบวา
กลุมที่ยังไมไดงานทำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกตางกับกลุมอื่น ๆ ในลักษณะที่ต่ำกวา โดยกลุมอื่น ๆ มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการไดงานทำรายคู
¥h² ªh§§²¡À·È¡±È
h²À¥µÈ¢ À À

²£Äi²³

i²

กลุมที่ไดงานทำทันทีและไดงานทำภายใน 3 เดือน
กลุมที่ไดงานทำทันทีและไดงานทำตั้งแต 4 เดือน ขึ้นไป
กลุมที่ไดงานทำทันทีและกลุมที่ยังไมไดงานทำ
กลุมที่ไดงานทำภายใน 3 เดือนและกลุม ทีไ่ ดงานทำหลังจาก 4 เดือนขึน้ ไป
กลุมที่ไดงานทำภายใน 3 เดือนและกลุมที่ยังไมไดงานทำ
กลุมที่ไดงานทำหลังจาก 4 เดือนและกลุมที่ยังไมไดงานทำ

- 0.0449
- 0.0614
0.3368*
- 0.0165
0.3817*
0.3981*

- 0.2077
- 0.2687
0.1523
- 0.2221
0.1992
0.1750

i²¥h²

0.1179
0.1460
0.5212
0.1891
0.5647
0.6213

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ตอนที่ 4 ความสัมพันธของผลคะแนน TOEIC กับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยสะสม กับ TOEIC
°Á50&*$
S
QWBMVF
คะแนนคะแนนเฉลี่ยสะสม

0.478

0.000

จากตารางที่ 5 พบวาคะแนนเฉลีย่ สะสม และคะแนน TOEIC มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ทีร่ ะดับ
นัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น คะแนน TOEIC ก็จะเพิ่มขึ้นดวยในระดับความสัมพันธ
ที่คอนขางต่ำ

10. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยาง 197 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และกลุมตัวอยางโดยสวนมากจะ
ไดงานทำภายใน 3 เดือน หรือไดงานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา และผลจากการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติพบวา ความสัมพันธของระยะเวลาการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะ
ศิลปศาสตร ในป 2552 ไมขึ้นกับผลคะแนน TOEIC แตผูวิจัยพบวา การไดงานทำของบัณฑิตมีความสัมพันธ
กับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 โดยบัณฑิตที่ยังไมไดงานทำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวากลุม
บัณฑิตที่ไดงานทำทันที หรือไดงานทำภายใน 3 เดือน หรือไดงานทำหลังจาก 4 เดือนขึ้นไป และทายสุดผูวิจัย
พบวา ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนน TOEIC มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันดวยระดับความสัมพันธ
ที่คอนขางต่ำ
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11. อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่วา ผลคะแนนสอบ TOEIC ไมมีผลตอการระยะเวลาการไดงานทำของ
บัณฑิตนัน้ อาจจะเนือ่ งมาจากวาการทดสอบTOEIC เปนการทดสอบความสามารถทางดานการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
แตบัณฑิตที่ไดงานทำอาจไดเปนงานที่ไมเนนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สวนคะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่งมีผล
ตอการไดงานทำของบัณฑิตเนื่องจากสถานประกอบการมักจะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของบัณฑิต
เปนอันดับแรกๆ จึงทำใหบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวาจะไดงานทำกอน ในสวนของคะแนนเฉลี่ยสะสม
กับคะแนน TOEIC มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ำ อาจเนือ่ งมาจากคะแนน TOEIC เปนการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยนสะสมสูงๆ อาจจะไดคะแนนสูงจากดานอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ

12. ขอเสนอแนะ
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวาธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว มีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการ
ไดงานทำของบัณฑิต มิใชแคเพียงเกรดเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนทดสอบ TOEIC เทานั้น
12.1 เนื่องจากลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวมีโครงสรางที่ แตกตาง
กันในธุรกิจยอยตางๆ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา การผลิต
บัณฑิตออกสูตลาดแรงงานจึงควรพิจารณาใหมีสมรรถนะที่มีความแตกตางกันไปตามความ
ตองการของตลาดแรงงานนั้น
12.2 การพัฒนาหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว จึงตองมีรายวิชาเฉพาะที่มี
ความสำคัญตอการประกอบอาชีพนั้นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ธุรกิจนั้นๆ โดยตรง
12.3 หากนักศึกษาไมไดมุงศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ควรใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะที่จำเปนตอ
อาชีพมากเทาที่จะทำได โดยไมมุงเนนใหนักศึกษา ศึกษาเพื่อใหไดเกรดเฉลี่ยสะสมสูงๆ เทานั้น
แตขาดทักษะอื่นๆ ที่จำเปนตอการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลตอความกาวหนาในวิชาชีพใน
อนาคต

13. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดแยกประเภทธุรกิจที่บัณฑิตไดงานทำอยางชัดเจน จึงยังคงมีประเด็นที่ตองศึกษาอีก
เชน
13.1 ความสัมพันธของผลคะแนน TOEIC กับการไดงานทำในสวนงานตางๆของธุรกิจโรงแรม
13.2 ความสัมพันธของผลคะแนน TOEIC กับการไดงานทำในสวนงานตางๆในธุรกิจการบิน และ
การทองเที่ยว
13.3 ความสัมพันธของผลคะแนนเฉลี่ยสะสมกับอัตราเงินเดือน
13.4 ความสัมพันธของผลคะแนน TOEIC กับการไดงานทำในสวนงานตางๆกับความกาวหนาในอาชีพ
เปนตน
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