บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.
2508 ท่านผูก้ ่อตั้ง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้มีดาริ ให้เปิ ดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับการ
สถาปนาอย่างเป็ นทางการ ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้
รับอนุมตั ิจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะ
สถานบันให้จดั การเรี ยนการสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ภาย ใต้สังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มหาลัยสยาม
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมี นกั ศึกษารวมกว่า 15,000 คน มีนกั ศึกษานานาชาติกว่า 300 คน
จากกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก เปิ ดดาเนิ นการเรี ย นการสอนในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอกทั้งหลักสู ตรภาษาไทยและหลักสู ตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้ นกว่า 50 หลักสู ตร โดยแบ่ง
ออกเป็ น 13 คณะ คือ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะนิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศิลปิ นแห่ งเอเชี ย คณะแพทย์ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้
ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 75,000 คน
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็ นภาคีสมาชิก ของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ
( International Association of Universities-IAUv) สมาคมอธิ การบดีระหว่างประเทศ ( International
Association of University Presidents) ซึ่ งอธิ การบดีได้รับเกียรติให้เป็ นกรรมการบริ หารสมาคมตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบนั และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกของสมาคมการศึกษา
ขั้นอุดมศึ กษาแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ( The Association of South East Asian
Institutions of Higher Learning-ASAIHL ) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรม และการท่อง
เที่ ย วแห่ ง ภาคพื้ น ยุ โรป (EUHOFA) และสมาคมฝึ กอบรมและพัฒ นาองค์ก รแห่ ง ภาคพื้ นเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
( Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO ) และ
เป็ นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนากว่า 54 สถาบันทัว่ โลก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็ นคณะลาดับที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์ประธาน รังสิ มาภรณ์ เป็ นคณบดี
เปิ ดสอนทั้งสิ้ น 6 สาขาวิชา ได้แก่ หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา,
สื่ อดิจิทลั , วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และศิลปะการการแสดง โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรี ยน ซึ่ ง
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ประกอบด้วยวิชาหลักต่างๆ จานวน 141 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี จานวน 3 หน่วยกิต และต้องผ่าน
การฝึ กงานติดต่อกันไม่ต่ากว่า 200 ชัว่ โมง จึงจะสาเร็ จหลักสู ตร ใช้เวลา 4ปี ต่อมา มี รศ.ดร. จานง วิบูลย์
ศรี เป็ นคณบดี โดยดารงตาแหน่ งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2551 ปั จจุบนั มี รศ.ดร.ศิริชยั ศิริกายะ
เป็ นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ โดยเข้ารับตาแหน่งในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ปี พ.ศ. 2551
โดยในที่ น้ ี ผู ้จ ัด ท าได้ เ ข้ า มาสหกิ จ ศึ ก ษาในคณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยามซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัย ที่ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาอยู่ และได้รับมอบหมายให้ทางานวิจยั ในหัวข้อ ‘’ความคิดเห็ นของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ตวั คุณภาพของหลักสู ตร
นิเทศศาสตร์ ‘’ ขึ้นมา รายงานสหากิจนี้จึงเป็ นการศึกษาขั้นตอนการทาวิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
นาไปใช้ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงำนวิจัย
1.2.1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของคณะนิเทศศสตร์
1.2.2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์
1.2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ บณั ฑิต

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของศึกษาชั้นปี ที่ 1 ถึง
ชั้นปี ที่ 4 ที่ตวั คุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการศึกษา นิเทศศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560 และ
ความเห็นของอาจารย์คณะนิ เทศาสตร์ เกี่ ยวกับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการ หลัก
สู ตรนิเทศศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตไว้ดงั นี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- การวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาเนื้ อหาในประเด็น ที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจของนักศึ กษา ในด้าน
หลักสู ตร และการจัดการศึกษาหลักสู ตรนิเทศศาสตร์บณั ฑิต และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ บณั ฑิต ที่คณะนิเทศศาสตร์ ได้จดั ทาขึ้น
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
- สาหรับประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ ช้ นั ปี 1 ถึงชั้นปี ที่ 4 และ
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
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1.4 นิยำมศัพท์
- ความพึงใจ หมายถึง ความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของ
คณะนิเทศศาสตร์
- ประสิ ทธิภาพ หมายถึง ภาวะที่ทาให้เกิดความสาเร็ จ หรื อความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการ
ทางาน
- ลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลกลุ่มตัวอย่าง อาทิเช่น ชั้นปี ที่1 ถึงชั้นปี ที่
4และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
- งานด้า นหลัก สู ต รและการน าหลัก สู ต รไปใช้ ห มายถึ ง มวลประสบการณ์ ท้ ัง หมดที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นาไปใช้เพื่อให้ผศู้ ึกษามีการพัฒนา ในทุกๆด้านตามเป้ าหมายของการศึกษาที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร
- งานด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของการเรี ยนการสอน ผลการสอนของอาจารย์ ผลการเรี ยนของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตร
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ได้รับความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสู ตร และการจัดการ ศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์
1.5.2 ได้ทราบความต้องการ ของนักศึกษาและ อาจารย์ที่มีต่อหลักสู ตร และการจัดการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์
1.5.3 ได้รับข้อมูลที่มารถจะนาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการศึกษา และหลักสู ตร
ของนิเทศศาสตร์

