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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งท าการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ท่ีมีต่อบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จ านวน 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกส์ที่มีต าแหน่งงาน ประสบการณ์ ขนาดธุรกิจแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งสิ้น 3 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
คาดหวัง และข้อเสนอแนะ ตามล าดับ โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าท างานหรือฝึกงานจ านวน 35 บริษัท โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตามโควตา(Quota Sampling)  และ
วิธีการสุ่มโดยใช้วิจารณญาณ(Judgment Sampling)  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบจ าแนกทางเดียว(One-way ANOVA)  
โดยการวิเคราะห์คุณภาพของบัณฑิตผู้วิจัยใช้ทฤษฎีคุณภาพการบริการ SERVQUAL มาเปรียบเทียบโดยใช้ GAP Model 
เนื่องจากเป็นแบบจ าลองที่มีความน่าเช่ือถือ 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตตามคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน สถาน
ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตสูงสุดในด้านของ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบโดยมีค่าคะแนนท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทั้ง 6 ด้าน ด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีค่าคะแนนที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับความคาดหวังที่ผู้ประกอบการต้องการจากบัณฑิตพบว่า มีเพียง 1 
ด้านเท่าน้ันท่ีไม่มีค่าเป็นลบ คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และอีก 5 ด้านที่เหลือมีค่าติด
ลบโดยด้านท่ีมีค่าติดลบมากที่สดุคือ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีค่าคะแนนที่ – 0.27  

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, บัณฑิตที่พึงประสงค์, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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ABSTRACT 
 

 The propose of this paper is to study. The comparison between satisfaction and expectation 
of graduates users, case study of logistics management programs in Thonburi University. This paper 
formulates 2 hypotheses from the literature review. The instrument using in this study is a survey 
questionnaire consisting of three major parts. The first part consists of basic data the second part 
consists of comparison between satisfaction and expectation of graduates users the third part consists 
of companies suggestion. From companies that get graduates to work 35 of firm. Using is quota 
sampling and judgment sampling. Query as a question rating scale estimate 5 class The statistical data 
analysis using SPSS were used to analyze data such as percentage, mean, standard deviation and one-
way ANOVA. Using SERVQUAL Model the quality measure of graduates 

The results of this study, satisfaction to use the graduates. According desirable features of 
graduates six sides, according to a review of the establishment, there is a high level average in all side 
by maximum level average is relationship skills and responsibility. But Expectations maximum level average is 
morality and ethics. The comparison between satisfaction and expectation of graduates users six sides, 
according to a review of the establishment, it points out that the gap of 0 in relationship skills and 
responsibility, represents the ability of graduates can get to know expectations have as well. 
 

Keyword: Satisfaction, Expectations, Features graduates, Logistics management programs 
 

บทนํา  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้มีการ
พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและความเช่ือมโยงกับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในภารกิจที่ 3 การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving 
Factors) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและ
จัดการก าลังคน (Human Resource Development 
System)  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นมือ
อาชีพโดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการคือ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ
กรณีศึกษาสหกิจศึกษาและทวิภาคี รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัย
เชิงประยุกต์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์
ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจส าหรับการค้าชายแดน 

เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจและการค้าที่
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และอาเซียน กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันให้มี
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรใน
สาขาโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเร่งพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
และเส้นทางอาชีพของพนักงาน ขับรถบรรทุกและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของสาขาโลจิสติกส์อื่นๆ เพื่อจูงใจให้แรงงาน
เข้ามาท างานในอาชีพนี้ และมีแรงจูงใจในการยกระดับการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีศักดิ์ศรีในอาชีพและคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ: 2556) [1] 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (Asean 
Economics community : AEC) ในปี 2558 นี้ประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายเป็น ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) ของ
ภูมิภาค ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าการที่ไทยจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้จะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งให้มี
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ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะอ านวยความสะดวกกิจกรรมการ
ขนส่งให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ภาครัฐได้มี
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่ าน พ.ร.บ. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ จ านวน 2 ล้านล้านบาท เพื่อเป็น
แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติ กส์  อนึ่ งปัจจั ยแห่ ง
ความส าเร็จเพื่อมุ่ งไปสู่ การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
(Logistics Hub) นอกจากการพัฒนาด้านกายภาพแล้ว การ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเพื่อรองรับ
แผนพัฒนาก็เป็นปัจจัยส าคัญเพราะหากมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแต่ขาดองค์ความรู้และขาดแรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถก็จะท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ประเทศไทยยังขาด
แคลน แร ง ง านกลุ่ ม บ ริ ห า ร จั ด ก า ร   46 ,795  ค น 
และ 31,071 คน ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ และขาด
แคลนแรงงานกลุ่มปฏิบัติการ 86,378 คน และ 71,877 คน 
ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานกลุ่มบริหารจัดการจะเป็นไปในระยะเวลาสั้นๆ 
เนื่องจาก สถาบันการศึกษาได้เร่งผลิตแรงงานออกสู่ตลาดใน
รูปแบบการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มขึ้นและเปิดหลักสูตร
สาขาโลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมถึงยังสามารถ
ทดแทนได้ด้วยแรงงานที่จบการศึกษาในสาขาอื่น และ
แรงงานที่ย้ายจากสาขางานด้านอื่นเข้าสู่สาขางานด้าน       
โลจิสติกส์ได้  โดยสถาบันการศึกษาควรเปิดหลักสูตร
การศึกษาสาขาโลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องในระยะสั้น มุ่ง
ผลิตแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economics community : AEC) และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านโลจิสติกส์ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ในเชิงธุรกิจ 

ส าหรับแรงงานกลุ่มปฏิบัติการนั้น เป็นกลุ่มที่ยังขาด
แคลนอยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับการเป็นแรงงานกลุ่มที่
ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงไม่สามารถทดแทนได้ด้วย
แรงงานจากสาขางานด้านอื่นๆ อีกทั้งการขยายเส้นทางการ
ขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางการขนส่งทางบก ทั้ง
ภายในประเทศและอาเซียน เป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่ง
ความต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์ กลุ่มปฏิบัติการมากขึ้น 
ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านโลจิสติกส์กลุ่มปฏิบัติการจึง

เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพส าหรับแรงงานกลุ่มปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย: 2556) [2] 

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเริ่มเข้ามา
มีบทบาทส าคัญต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ความตื่นตัวในด้านของภาคการศึกษาไทย โดยการ
ผลักดันของทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้สถาบันอุดมศึกษา ใน
ประเทศบรรจุหลักสูตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
อย่างแพร่หลาย จนปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย จ านวน 45 แห่ง 
ที่เปิดสอนด้านนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐ จ านวน 10 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 4 แห่ง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 12 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 19 แห่ง 
พร้อมทั้งการสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการโดยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ       
โลจิสติกส์ตามกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนของประเทศประสบปัญหาหลายด้าน ส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับมีความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ตลาดแรงงานท่ีต้องปฏิบัติ และไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ  ส่วนหนึ่งยังมีความบกพร่องในเรื่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและความมุ่งมั่นในการ
ประกอบวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคนและความก้าวหน้า
ของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  กลุ่ม
สารนิเทศ: 2558) [3] 

เมื่อมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์พ .ศ. 
2552 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อประโยชน์ ในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันในระดับชาติและระดับสากล 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะในการด า เนินชีวิต  ในฐานะที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแรงงานของสังคมและท้องถิ่น
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ตลอดมา จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการจัด
การศึกษาและความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจึงได้มี
การศึกษาความต้องการบัณฑิตและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งข้อมูลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของสถานประกอบการ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ [4-9] 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
เป็นทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Theory) ที่มุ่ง
อธิบายแนวทางและวิธีการในการศึกษาความต้องการและ
แรงจูงใจ กลุ่มทฤษฎีนี้ยังประกอบด้วยทฤษฎีที่ส าคัญต่างๆ 
ได้แก่ ทฤษฎีความเป็นเสมอภาค (Equity Theory) 
ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) 
และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีส าคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
แรงจูงใจและความต้องการ รวมถึงผลงานได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น (วันชัย มีชาติ. 2548: 89) [10] โดยทฤษฏีความ
คาดหวังมุ่งอธิบายพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็นเรื่องของ
เป้าหมายของบุคคลและความคาดหวังในการบรรลุเป้าหมาย 
และความคาดหวังในการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายซึ่งบุคคลจะต้องสามารถก าหนดและเข้าใจผลที่
ต้องการจะบรรลุ และโอกาสที่จะบรรลุผลดังกล่าว 

จากแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังได้มีงานวิจัยของ
คุณปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ [11] ในปี 2553 และคุณหทัยรัตน์ 
บัณฑิตยารักษ์ [12] ในปี 2552 ได้น ามาใช้ในการศึกษา
ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งตรงกับผู้วิจัยที่ให้ความสนใจใน
เรื่องของการวัดความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ศึกษาคุณภาพบัณฑิต ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดมา
เป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยของผู้วิจัย 

 
 
 
 

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ 
การศึกษาเรื่อง Service Quality (SERVQUAL) นั้นมี

นักทฤษฎีหลายๆ ท่านได้ท าการวิจัย และท าการศึกษาเรื่อง
คุณภาพของการบริการไว้ ซึ่งหนึ่งในนักทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องนี้คือ Parasuraman และคณะ ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่อง Servqual ไว้ในปี 1985 ได้เป็น Model ที่
เรียกว่า GAP model   

จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการได้มีงานวิจัย
ของคุณปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ [11]  ในปี 2553 และคุณ
วิศิษฎ์ จิตภักดีรัตน์ และคณะ [13] ในปี 2557 ได้น ามาใช้
ในการศึกษาคุณภาพการบริการหลังการให้บริการกับ
ลูกค้า ซึ่งตรงกับผู้วิจัยที่ให้ความสนใจในเรื่องของการวัด
ความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยน ามาเปรียบเทียบ
เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิต ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมา
เป็นแนวทางของการวัดคุณภาพการบริการได้  โดย
พิจารณาผลต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของสถานประกอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตสาขา 
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขา 
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่มี
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ ขนาดธุรกิจแตกต่างกัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Frame Work) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ 
1.ต าแหน่งงาน 
2.ประสบการณ ์
3.ขนาดธุรกิจ 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาโลจิสติกส์ 6 ด้าน  
1.คุณธรรม จริยธรรม 
2.ความรู้ 
3.ทักษะทางด้านปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.ทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 

ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาโลจิสติกส์ 6 ด้าน  
1.คุณธรรม จริยธรรม 
2.ความรู้ 
3.ทักษะทางด้านปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.ทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 

H1 

H2 



14  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุรี 

ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 22  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

เครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative methodology) เรื่อง“การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี”ครั้ งนี้ เป็นการวิจัย โดยใ ช้วิ ธีการ เก็บข้อมู ล
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้[14] 

 

1. ก าหนดเป้าหมาย 
 ใช้วิธี: ศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่องานวิจัย 
 ผล : วัตถุประสงค์ในการวิจัย, ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

2. ศึกษาบทความและ
งานวิจัย 

 ใช้วิธี : ทบทวนวรรณกรรมอย่างครอบคลุม 
 ผล : สมมติฐาน ขอบเขตของงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

3. ส ารวจข้อมูลสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ รั บ
นักศึกษาเข้าท างาน 

 ใช้วิธี : ส ารวจสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ที่ดูแลการฝึกงานของ
นักศึกษา  
  ผล : ข้อมูลของสถานประกอบการ อาทิ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ 

 

4.ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธี : การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น, การสุ่มตัวอย่างตามโควตา, 
การสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิจารญาณ     
 ผล : กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการจ านวน 35 แห่ง 

 

5. จัดท าแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในงานวิจัย 

 ใช้วิธี : IOC, Try Out 
 ผล : แบบสอบถามที่สมบูรณ์, ค่าความเชื่อมั่น 

 

6. จัดส่งและจัดเก็บ
แบบสอบถาม 

 ใช้วิธี : ส่งผ่านนักศึกษา ศิษย์เก่าและพนักงาน, ทวงถามและนัดหมายการรับคืน 
 ผล : แบบสอบถามที่ตอบกลับมา 

 

7. วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 

 ใช้วิธี : แบบสอบถาม, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน แบบจ าแนกทางเดียว, SERVQUAL 
 ผล : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 

8.ส รุ ป ผ ล แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

 ใช้วิธี : การวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) 
 ผล : ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม จาก

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารในสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาเข้าร่วมงาน จ านวน 35 แห่ง  มาท าการวิเคราะห์ 
โดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 7 ประเด็น คือ วิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถาน
ประกอบการ, วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต/นักศึกษา, วิเคราะห์เกี่ยวกับความคาดหวังในการ
ใช้บัณฑิต/นักศึกษา, วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจการให้บริการของบัณฑิต/นักศึกษา ตามคุณ
ลัษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ,  วิ เคราะห์ เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบความคาดหวังการให้บริการของบัณฑิต/
นักศึกษา, วิเคราะห์การประเมินคุณภาพการบริการของ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านตามหลัก
ทฤษฎี SERVQUAL, วิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ตามล าดับ โดยใช้สถิติดังนี้ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวน แบบจ าแนกทางเดียว(One-way ANOVA)   
 

ผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของบัณฑิตตามความต้องการของ
สถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ สถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าร่วมท างาน จ านวน 35 แห่ง 

ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามและสถานประกอบการ 

2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิต/นักศึกษา 

3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้
บัณฑิต/นักศึกษา 

4. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจการให้บริการของบัณฑิต/นักศึกษา ตามคุณลัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความ
คาดหวังการให้บริการของบัณฑิต/นักศึกษา 

6. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการบริการ
ของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านตาม
หลักทฤษฎี SERVQUAL 

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ 
สอบถามและข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

โดยบทความฉบับนี้จะมุ่งเน้นในการอธิบายถึง
ผลการวิจัยที่ส าคัญของงานวิจัยเล่มนี้ โดยจะอธิบายถึงผล
การวิเคราะห์ 3 ประการเท่าน้ัน ได้แก่  1)ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต/นักศึกษา 2)ผล
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้บัณฑิต/
นักศึกษา 3)ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการบริการ
ของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านตาม
หลักทฤษฎี SERVQUAL 
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ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต/นักศึกษา แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และอันดับของข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6 ด้านตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม 

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.19 .552 มาก 2 

2. ด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ 3.92 .616 มาก 6 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.09 .572 มาก 3 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผดิชอบ 

4.25 .596 มาก 1 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.97 .507 มาก 5 

6. ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 4.05 .528 มาก 4 

รวม 4.07 .554 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 6 ด้านในภาพรวมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อันดับ 2 คือ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.19 อันดับ 3 คือ ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อันดับ 4 คือ ด้าน
ประสบการณ์ภาคสนาม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และอันดับ 5 คือ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้บัณฑิต/นักศึกษา แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และอันดับของข้อมูลความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6 ด้านตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 

ความคาดหวังในการใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย�̅� 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
อันดับ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.36 .521 มาก 1 
2. ด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ 4.02 .731 มาก 6 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.08 .572 มาก 5 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.25 .596 มาก 2 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.24 .521 มาก 3 

6. ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 4.22 .528 มาก 4 

รวม 3.51 .578 มาก  
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อ ความคาดหวังในการใช้บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 6 ด้านตามความคิดเห็นของสถานประกอบการใน
ภาพรวมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อันดับ 2 
คือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

อันดับ 3 คือด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อันดับ 4 คือด้านประสบการณ์
ภาคสนาม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อันดับ 5 
คือด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08และอันดับ 6 คือด้านความรู้ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลักการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการบริการของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านตามหลักทฤษฎี SERVQUAL แสดงการประเมินคุณภาพการของ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยลัยธนบุรีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านตามหลักทฤษฎี 
SERVQUAL ในภาพรวม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจ 

�̅� 

ความคาดหวัง 

�̅� 

ช่องว่าง 
(Gap) 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.19 4.36 -0.17 

2. ด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ 3.92 4.02 -0.10 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.09 4.08 -0.01 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.25 4.25 0 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.97 4.24 -0.27 

6. ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 4.05 4.22 -0.17 

  
จากตารางที่  3 พบว่าเมื่อน าค่าความพึงพอใจใน

การใช้บัณฑิตของผู้ตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับ
ความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านท าให้เห็นถึงช่องว่างของ
คะแนนที่มีค่าเท่ากับ 0 ในด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แสดงถึงความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับระบบการท างานและเพื่อร่วมงาน 
โดยในหัวข้อดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นบุคคลที่
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีค่าเป็นลบ แสดงถึง
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงจากการใช้
บัณฑิต โดยเฉพาะด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรองลงมาคือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 
ด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และ
ด้านทักษะทางปัญญา ตามล าดับ 
 

สรุปผล  
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้

บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ เพื่อสร้าง
แนวทางในการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการจัดการ    
โลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการ       
โลจิสติกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตโดยภาพรวม เรียงคะแนน
เฉลี่ยจากล าดับความส าคัญ คือ   

1.) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.) คุณธรรม จริยธรรม 
3.) ทักษะทางด้านปัญญา 
4.) ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 
5.) ทักษะทางด้านการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.) ความรู้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ความ
คาดหวังในการใช้บัณฑิตโดยภาพรวม เรียงคะแนนเฉลี่ย
จากล าดับความส าคัญ คือ   

1.) คุณธรรม จริยธรรม 
2.) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
3.) ทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.) ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 

5.) ทักษะทางด้านปัญญา 
6.) ความรู้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของสถานประกอบการต่อนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

1.) ทุกๆสถานประกอบการ ให้ความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.) ทุกๆสถานประกอบการ ให้ความคาดหวังในการ
ใช้บัณฑิตในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.) เมื่อเปรียบเทียบค่าความพึงพอใจกับความ
คาดหวังตามลักษณะบัณฑิต 6 ด้านท าให้เห็นช่องว่างของ
คะแนนที่ออกมา ได้ 0 ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ แสดงถึงความสามารถของ
บัณฑิตที่สามารถรับรู้ความคาดหวังได้เป็นอย่างดี  
 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจหลาย

ประการ ซึ่งจะได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตโดยภาพรวม

สถานประกอบมีความพึงพอใจในทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิต
จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ๆ ได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน แต่สาขาวิชาจะต้องเพิ่มทักษะทางด้านการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู้  ให้แก่นักศึกษามากขึ้นเพราะ
ผลการวิจัยช้ีว่าเป็นด้านที่สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่ า ดังนั้นสาขาวิชาจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
หรือการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่
นักศึกษาในรุ่นถัดไป 

2. ความคาดหวังในการใช้บัณฑิตโดยภาพรวม
สถานประกอบการให้ความส าคัญกับ คุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ เพราะนักศึกษาที่จบจาก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มักจะมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการคนและสินค้าซึ่งทักษะทั้ง 2 มีความจ าเป็นต่อการ
ปฎิบัติงานในอนาคตอย่างมาก แต่พบข้อมูลที่น่าสนใจอีก
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ว่าทักษะทางด้านปัญญา และความรู้ สถานประกอบการ
กลับตั้งความคาดหวังใน 2 ปัจจัยนี้น้อยที่สุด เพราะสาย
งานด้านโลจิสติกส์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาจึงสามารถเข้าไปเรียนรู้ในการปฎิบัติงานจริงได้ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
กับความคาดหวั ง ของสถานประกอบการ  พบว่ า
คุณลักษณะบัณฑิตในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีช่องว่าง
ระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังสูงที่สุด ดังนั้น
สาขาวิชาควรจะมีการฝึกอบรมทักษะดังกล่าว หรือ
พยายามสอดแทรกกิจกรรมที่สง่เสริมทักษะดังกล่าวในวิชา
ที่มีความเกี่ยวข้อง และควรพิจารณาเพิ่มรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสารสนเทศทาง 
โลจิสติกส์ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป ส่วน
คุณลักษณะด้านประสบการณภ์าคสนามและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ที่มีช่องว่างระหว่างความพึงพอใจและความ
คาดหวังอยู่ในล าดับที่สอง สาขาวิชาควรมีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ให้แก่นักศึกษาทุกรายวิชา เพราะเป็นด้านท่ีผู้ประกอบการ
คาดหวังสูงที่สุด และควรจะเพิ่มประสบการณ์ภาคสนาม
ให้แก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นโดยเป็นการเพิ่มรอบในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม หรือให้นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามในเวลาที่นานขึ้น หรือหลักสูตร
สามารถส่งนักศึกษาเข้าอบรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ภาคสนาม หรือส่งเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพให้มากขึ้น 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฎิบัติงานจริงแก่นักศึกษา 

โดยสรุป จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า 
บัณฑิตจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี เป็นผู้ที่มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับการท างานใน
สถานประกอบการและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี แต่ผู้ประกอบการยังคาดหวังในส่วนของด้านทักษะ
การคิดวิ เคราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากผลการศึกษาจะพบว่าเป็น
ทักษะที่มีช่องว่างระหว่างความพึงพอใจกับความคาดหวัง
สูงที่สุด ดังนั้นสาขาวิชาจ าเป็นที่จะต้องเร่งเพิ่มเติมใน

ทักษะที่ยังมีช่องว่างสูงๆ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจาก

กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ยังไม่สามารถน าไปอ้ างอิงกับ
ประชากรในระดับประเทศได้จึงควรมีการวิจัยต่อไป โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ อาทิ จากนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ 
ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือสามารถศึกษาในรูปแบบของ
สถานศึกษา และควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อ
คุณภาพของนักศึกษา/บัณฑิต เป็นต้น  

2. ควรมีการน าผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปสร้าง
เป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ    
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี และใช้ผู้เช่ียวชาญยืนยัน
แนวทางนั้นด้วยเทคนิคการประชุมกลุ่ม(Focus Group) 
หรือเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ต่อไป 
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