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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษา
ฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
กลุ่มสถานประกอบการแต่ละประเภทท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรังสิต โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยงัสถาน
ประกอบการท่ีรับนกัศึกษา สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยเก็บขอ้มูลจ านวน
จากกลุ่มตวัอย่าง 286 บริษทั ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
One-Way ANOVA และ Scheffe’ test ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของนักศึกษาฝึกงาน
สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิตในระดบัดีมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.35 เม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้นพบว่า อนัดับท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดับท่ี 1 คือ ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.59 อนัดบัท่ี 2 คือ คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 อนัดบัท่ี 3 คือ 
ทกัษะทางปัญญา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 อนัดบัท่ี 4 คือ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.15 และอนัดบัท่ี 5 คือ ความรู้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 โดยมีขอ้เสนอแนะต่อหวัหนา้หลกัสูตร 
ดงัน้ี การปรับปรุงเน้ือหาและการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงดา้น
วิชาการศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชส่ื้อการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้ความรู้จากแหล่งภายนอก การปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วินยัในการท างานและความ
รับผิดชอบร่วมกนั 
 
ค ำส ำคญั: ความพึงพอใจ สถานประกอบการ การฝึกงาน 
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Abstract 
The objectives of this research are (1 )  to study the satisfaction of business organizations towards the 

internship of the students in the Logistics Management Program, Faculty of Business Administration, Rangsit 
University and (2 )  to compare satisfaction levels of each business organization types to those students. This is a 
quantitative research, in which the data were collected by questionnaires. The sample groups were supervisors from 
286  companies. Simple random sampling was used to select the sample group for this research, and the data were 
analyzed by using One-Way ANOVA and Scheffe’s test. The result from this research showed that the satisfaction 
level of students’ performance in their internship was at a high level with an average score of 4.35. Considering each 
area, the highest satisfaction level was interpersonal skills and responsibilities, with an average score of 4 . 5 9 , 
followed by ethics and morals (4 . 4 0 ), intellectual skill (4 . 2 4 ), numerical analysis and communication and 
information technology skill (4 . 1 5 ), knowledge (4 . 1 0 ), respectively. The suggestions to the program were 
improvement of content and learning systems to meet change in Logistics and other related areas, using English 
language as a main teaching media, encouragement of students to study and research more knowledge from external 
source, and cultivation professional ethics, work discipline and shared responsibility. 
 
Keywords: Satisfaction, Workplace, Internship 

 
1. บทน า 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันา
ศกัยภาพนักศึกษาและตระหนักถึงความส าคญัของระบบการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู ้เรียน (Student Outcomes) ทั้ งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และ ยงัจะช่วยให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน ซ่ึงทางสาขาวิชามีรายวิชา  LGM 498 การฝึกงาน นักศึกษาได้มี
โอกาสเขา้ร่วมฝึกงานกบัสถานประกอบการภายนอก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกทกัษะและความช านาญ
การดา้นโลจิสติกส์ของนกัศึกษาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและออกไปปฏิบติังานจริง ซ่ึงท่ีผา่นมา
ไดมี้ขอ้เสนอแนะและขอ้ควรปรับปรุงจากสถานประกอบการหลายๆ ดา้น ตอบกลบัมายงัสาขาวชิาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ใหก้บันกัศึกษารุ่นต่อไป  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการ
จดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือสร้างบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานดา้นโลจิสติกส์ให้มากยิ่งข้ึน โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยผูว้ิจยัจะน าผลการวิจยัไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร เน้ือหาสาระใน
รายวิชาต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนสอน เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษ์ของสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
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ตามปรัญญาของสาขาท่ีมุ่งเนน้ในการผลิตบณัฑิตใหเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ทั้ง
ในดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณธรรม และมีความมัน่ใจท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่สงัคมโดยส่วนรวมและตนเอง  
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการ
จดัการ โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ประเภทของกิจการ  
เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) และตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน
ของนักศึกษาฝึกงาน แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

3.2 ประชากร 
ก าหนดให้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการ หัวหนา้ฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน 

หรือผูค้วบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน จ านวนประมาณ 317 คน (โดยใช้ตวัเลขอา้งอิงจากจ านวน
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา LGM 498 การฝึกงาน ในภาคการศึกษาท่ี S/2559 ในการประมาณการจ านวน
ประชากร ซ่ึงจะสามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2560) 

3.3 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ีจ านวน 177 บริษทั และใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่ง การเลือกแบบวธีิการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์ 
ออกเป็น 5 กลุ่มไดแ้ก่ (1) การผลิต (2) การขนส่งและการกระจายสินคา้ (3) คลงัสินคา้ (4) ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
และ (5) การคา้ปลีก 

3.4 การด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และใชส้ถิติ ในการวิเคราะห์ 

ดงัน้ี ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ประเภทของกิจการ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้มาตรวดัของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) และการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน ใช ้One-Way ANOVA และ Scheffe’ test 
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4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
พบว่ากิจการของสถานประกอบการส่วนใหญ่ ท่ีนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ คลังสินค้า ร้อยละ 35.66                    

ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ร้อยละ 23.08 การขนส่งและการกระจายสินคา้ ร้อยละ 20.63 การผลิต ร้อยละ 10.49 และการคา้
ส่ง/คา้ปลีกร้อยละ 10.14 ตามล าดบั 

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงาน สาขาวชิาการจดัการ 
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมทั้งหมด ภาพรวมแต่ละดา้น
และเป็นรายขอ้ และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจระหวา่งสถานประกอบการ ซ่ึงแสดงผลดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการโลจิ
สติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

รายการ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 4.40 0.61 มาก 

1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าของงานดา้นโลจิสติกส์ 4.23 0.58 มาก 
1.2 มีความรู้และความเขา้ใจในจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นโลจิสติกส์ 4.20 0.65 มาก 
1.3 มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
4.50 0.57 มาก 

1.4 มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่องานดา้นโลจิสติกส์ และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.48 0.58 มาก 
1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมจริยธรรม และมีความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่ง

สม ่าเสมอ 
4.60 0.53 มากท่ีสุด 

2.  ความรู้ 4.10 0.64 มาก 
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดา้นโลจิสติกส์ 

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน 

4.18 0.62 มาก 

2.2 มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและเทคนิคต่างๆ ของศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และน ามาบูรณาการเขา้กบัศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.06 0.66 มาก 

2.3 รู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางดา้ยวิชาการของศาสตร์ทางดา้นโลจิ
สติกส์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.00 0.63 มาก 

2.4 มีความรู้ในการจดัระบบงานทางดา้นโลจิสติกส์ 4.18 0.66 มาก 
3.  ทักษะทางปัญญา 4.27 0.70 มาก 

3.1 สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใชใ้น
การระบุและวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

4.18 0.71 มาก 
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รายการ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

3.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงไดแ้ละแกปั้ญหาโดย
น าหลกัการต่างๆ มาอา้งอิงอยา่งเหมาะสม 

4.16 0.69 มาก 

3.3 มีความใฝ่หาความรู้ มีความช่างสังเกต กระตือรือร้น สนใจในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และเรียนรู้งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

3.4 มีความเช่ือมัน่ในตนเองและงานท่ีท า และสามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุ
และผล 

4.31 0.71 มาก 

3.5 สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

4.23 0.70 มาก 

3.6 สามารถให้ขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่องาน 4.17 0.72 มาก 
4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.59 0.61 มากที่สุด 

4.1 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี และปรับตวัไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์ห้เขา้กบัสถานการณ์
และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.73 0.47 มากท่ีสุด 

4.2 มีความสุขมุ รอบคอบ และควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ 4.41 0.62 มาก 
4.3 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 4.76 0.46 มากท่ีสุด 
4.4 ยอมรับค าแนะน าวา่กล่าวตกัเตือนจากหวัหนา้งาน 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
4.5 มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน

การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือผูร่้วมงาน 
4.33 0.68 มาก 

4.6 มีความตั้งใจ ขยนั อดทนในการท างาน และทุม่เทใหก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัเวลา 

4.60 0.65 มากท่ีสุด 

4.7 มีกิริยามารยาทท่ีดี การวางตวัท่ีเหมาะสม และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.66 0.59 มากท่ีสุด 
4.8 ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 4.57 0.67 มากท่ีสุด 
4.9 ดูแล รักษาเคร่ืองมือ และทรัพยากรต่างๆ ขององคก์รท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.56 0.65 มากท่ีสุด 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.15 0.76 มาก 
5.1 มีทกัษะการใชวิ้ธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการตดัสินใจและเสนอแนะ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้อยา่งสร้างสรรค ์
4.06 0.69 มาก 

5.2 มีทกัษะการใชภ้าษาไทย ทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน และตีความ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.37 0.68 มาก 

5.3 มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ หรือภาษาอ่ืนในการส่ือสารได้ 3.82 0.86 มาก 
5.4 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.25 0.71 มาก 

5.5 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารในการ
น าเสนอขอ้มูลและผลต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.25 0.71 มาก 

รวม 4.35 0.69 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่โดยภาพรวมสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงาน 
สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.35 เม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้นพบวา่  สถานประกอบการมีความพึงพอใจตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.59  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.27  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ดา้นความรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 

4.3 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจระหวา่งสถานประกอบการ 

รายการ ประเภทของสถานประกอบการ x  S.D. F. Sig. 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. การผลิต 
2. การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
3. คลงัสินคา้ 
4. ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
5. การคา้ส่ง/คา้ปลีก 

4.35 
4.58 
4.38 
4.32 
4.39 

0.43 
0.40 
0.45 
0.50 
0.43 

3.027 0.018* 

ดา้นความรู้ 

1. การผลิต 
2. การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
3. คลงัสินคา้ 
4. ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
5. การคา้ส่ง/คา้ปลีก 

4.03 
4.34 
4.08 
3.99 
4.03 

0.44 
0.53 
0.52 
0.60 
0.45 

4.182 0.003* 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. การผลิต 
2. การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
3. คลงัสินคา้ 
4. ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
5. การคา้ส่ง/คา้ปลีก 

4.32 
4.42 
4.25 
4.19 
4.12 

0.53 
0.53 
0.51 
0.58 
0.59 

2.209 0.068 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. การผลิต 
2. การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
3. คลงัสินคา้ 
4. ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
5. การคา้ส่ง/คา้ปลีก 

4.56 
4.61 
4.64 
4.52 
4.51 

0.45 
0.40 
0.36 
0.46 
0.41 

 
 

1.191 

 
 

0.315 
 
 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. การผลิต 
2. การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
3. คลงัสินคา้ 
4. ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 

4.07 
4.29 
4.19 
4.04 

0.42 
0.57 
0.47 
0.76 

1.926 0.106 
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รายการ ประเภทของสถานประกอบการ x  S.D. F. Sig. 

5. การคา้ส่ง/คา้ปลีก 4.06 0.56 
รวม 4.35 0.69 2.539 0.040* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานโดยภาพรวมมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมี
ต่อนกัศึกษาฝึกงานดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะ
การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อ
นกัศึกษาฝึกงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นความรู้พบวา่
ความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั 0.05 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Test) 

ความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานดา้นความรู้พบวา่ความพึงพอใจของกลุ่ม
สถานประกอบการท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่  1) กลุ่มสถานประกอบการการ
ผลิตและการขนส่งและการกระจายสินคา้ โดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ      
(�̅� = 4.34) สูงกว่ากลุ่มการผลิต (�̅� = 4.03) 2) กลุ่มสถานประกอบการขนส่งและการกระจายสินคา้และคลงัสินคา้   
โดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ (�̅� = 4.34) สูงกวา่กลุ่มคลงัสินคา้ (�̅� = 4.08)   
3) กลุ่มสถานประกอบการขนส่งและการกระจายสินคา้และผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ โดยกลุ่มการขนส่งและการ
กระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ (�̅� = 4.34) สูงกวา่กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ (�̅� = 3.99) และ 4) กลุ่ม
สถานประกอบการขนส่งและการกระจายสินคา้และการคา้ส่ง/คา้ปลีกโดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มี
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ (�̅� = 4.34) สูงกวา่กลุ่มการคา้ส่ง/คา้ปลีก (�̅� = 4.03) 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการ  
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิตในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ซ่ึงในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด และอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ       
สัณห์สินี กนัโอภาส และคณะ (2555) วิฑูร กิจเครือ และคณะ (2552) ท่ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาล 
และรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานของนกัศึกษาในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์มากเป็นอนัดบั 1 ซ่ึงคุณลกัษณะใน
ดา้นน้ีมีความคลา้ยคลึงกับนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคุณลกัษณะดงักล่าวถูก
ปลูกฝังมาตั้งแต่นกัศึกษาเขา้สู่ร้ัวมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สง่า ภูสีฤทธ์ิ (2550) ท่ีกล่าววา่ ก่อนการ
ส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานยงัสถานประกอบการ สถานศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเสียก่อน 
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เพราะการเรียนในรายวิชาต่างๆ  สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ด้านความรู้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงดาว สุดาทิพย ์(2556) ในเร่ืองเก่ียวกบัความรู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางดา้นวชิาการ
ของศาสาตร์ทางดา้นโลจิสติกส์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจาก การจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ยงัเนน้การบรรยายเน้ือหาทางทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงวธีิการจดัการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยการเชิญวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือมาเสริมความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ใหก้บันกัศึกษา การจดัดูงานนอกสถานท่ีเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นสภาพการท างานจริง เป็นตน้  

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจแต่ละสถานประกอบการต่อการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า สถานประกอบการท่ีมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดไดแ้ก่ สถานประกอบการประเภทการขนส่งและการกระจายสินคา้ เน่ืองจาก รายวิชาท่ีเปิดสอน
ในหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ค่อนขา้งมาก อาทิเช่น LGM 303 การจดัการขนส่ง  
LGM 306 การจดัการการกระจายสินคา้ LGM 315 การจดัการการขนส่งทางน ้ า และLGM 316 การจดัการการขนส่ง
ทางอากาศ เป็นตน้ จึงท าใหน้กัศึกษาสามารถท าความรู้และความเขา้ใจหลกัการและทฤษฏีพ้ืนฐาน และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาและกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ในขณะท่ีผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด เน่ืองจาก สายงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะทาง ดงันั้น หลกัสูตรจึงตอ้งด าเนินการปรับปรุงเน้ือหา
สาระในรายวชิาให้มีความสอดคลอ้งกบัสายงานดงักล่าว ไดแ้ก่ การสอดแทรกค าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะ การพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนต่างๆ การเชิญวทิยากรจากภายนอกมาร่วมบรรยาย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

5.2 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาฝึกงาน สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานมีเพียง 2 ด้านท่ีมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นความรู้ 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงกลุ่มสถานประกอบการขนส่งและกระจายสินคา้มีความแตกต่างกบักลุ่มสถาน
ประกอบการผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ โดยคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการการขนส่งและ
กระจายสินคา้และกลุ่มสถานประกอบการผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
พบวา่ประเด็น 1) มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าของงานดา้นโลจิสติกส์ 2) มีความรู้และความเขา้ใจในจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และ 3) มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน       
มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางดา้นการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้มากกวา่ 
ท าให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานและน าความรู้ไปปรับใชใ้นสถานท่ีท างานให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน จึงส่งผลต่อ
ความคาดหวงัของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีประเด็น 1) มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีต่องานดา้นโลจิ
สติกส์ และงานท่ีไดรั้บมอบหมายดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 2) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยคุณธรรมจริยธรรม และมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างสม ่าเสมอ มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สง่า ภูสีฤทธ์ิ 
(2550) ท่ีกล่าวถึง การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้ น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ จะเห็นไดว้า่ นกัศึกษาฝึกงานของสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิตทุกคน ถูกก าหนดให้
เขา้ร่วมฟังการปฐมนิเทศจากคณาจารยใ์นสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ เพ่ือช้ีแจงแนวทางและจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกงาน การปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมระหวา่งการฝึกงาน และปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด  
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โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาฝึกงานคอยดูและระหวา่งการฝึกงาน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของการฝึกงานแลว้นกัศึกษา
จะตอ้งกลบัมารายงานผลการฝึกงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาฝึกงานดว้ยการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล 

ดา้นความรู้พบวา่ความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีความแตกต่าง มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
สถานประกอบการการผลิต และการขนส่งและการกระจายสินคา้ โดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนน
เฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มการผลิต 2) กลุ่มสถานประกอบการขนส่งและการกระจายสินคา้และคลงัสินคา้ โดย
กลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มคลงัสินคา้ 3) กลุ่มสถานประกอบการ
ขนส่งและการกระจายสินคา้และผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ โดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ และ 4) กลุ่มสถานประกอบการขนส่งและการกระจายสินคา้และ
การคา้ส่ง/คา้ปลีกโดยกลุ่มการขนส่งและการกระจายสินคา้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มการคา้ส่ง/คา้ปลีก  

โดยคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มสถานประกอบการการขนส่งและกระจายสินคา้และกลุ่มสถาน
ประกอบการคลงัสินคา้ท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานดา้นความรู้ พบว่าประเด็น 1) มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ และ         
โซ่อุปทาน 2) มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและเทคนิคต่าง ๆ ของศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาบูรณาการเขา้
กบัศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และ 3) มีและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิชาการของศาสตร์
ทางดา้นโลจิสติกส์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่ารายวิชาในหลกัสูตรมีเน้ือหาท่ีท าให้
นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในกลุ่มสถานประกอบการด้านการขนส่งและการกระจายสินคา้ ดังนั้ น 
หลกัสูตรจึงควรพิจารณาเน้ือหารายวิชาอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนสายวิชาชีพด้านโลจิสติกส์อ่ืน  ๆ ให้กบันักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบัติงานจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิริยา     
ป่ินสุวรรณ และคณะ (2558) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.ศรีวิชยั ซ่ึงพบเช่นเดียวกนัว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน  
โดยแบ่งตามประเภทของการด าเนินกิจการพบว่าด้านความรู้มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า           
สถานประกอบการตอ้งการให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถบูรณาการ
ประสมประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในขณะท่ีประเด็น มีความรู้ในการจัดระบบงานทางด้าน       
โลจิสติกส์ มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  

 
6. บทสรุป 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจตามล าดบัดงัน้ี ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านความรู้ตามล าดับ  ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีเพียง 2 ด้านท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกันคือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และดา้นความรู้  
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6.1 ขอ้เสนอแนะต่อหวัหนา้หลกัสูตร 
ผลการวิจัย ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์              

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยการวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทักษะทางปัญหา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ทางหลกัสูตรควรจะมีแนวทางในการ
พฒันานักศึกษาในแต่ละด้านดงัต่อไปน้ีโดยการปรับปรุงเน้ือหาและการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม
ความรู้และความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงดา้นวิชาการ ผ่านการบรรยายโดยอาจารยผ์ูส้อน และการเชิญวิทยากรหรือผูมี้
ประสบการณ์ในสายงานดา้นโลจิสติกส์ ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงได้
และแกปั้ญหาโดยน าหลกัการต่าง ๆ มาอา้งอิงอยา่งเหมาะสม การคิดวิเคราะห์ การปลูกฝังให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ การฝึกความรับผิดชอบและวนิยัในการท างาน การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
งานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะพบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไปเพ่ือใหง้านวจิยัมีความหลากหลาย และสมบูรณ์ยิง่ข้ึนโดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และควรเก็บข้อมูลในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือศึกษาแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานมากยิง่ข้ึน 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับ น้ี  ส าเร็จได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณา จาก ดร.นพปฏล  สุวรรณท รัพย์ ผู ้ช่ วยคณบ ดี                    
คณะบริหารธุรกิจ ท่ีให้ค  าปรึกษา ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้รายงานวิจัยฉบับน้ีมีความถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ และประสบความส าเร็จดว้ยดี ขอขอบคุณสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการ
ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีสนบัสนุนเงินทุนอุดหนุนในการท า
วจิยั และเจา้หนา้ท่ีทุกท่านของสถาบนัวิจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดรั้บเงินทุนสนบัสนุน
จ านวน 17,000 บาท ในปีงบประมาณ 2559  
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