บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์

รู ปภาพที่ 3.2 ตรามหาวิทยาลัยสยาม
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รู ปภาพที่ 3.3 แผนที่มหาวิทยาลัยสยาม

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทยได้รับการริ เริ่ ม
ขึ้นในปี พุทธศักราช 2508 และ ได้รับการสถาปนาอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พุทธศักราช 2516 โดยอาจารย์
ดร. ณรงค์ มงคลวานิ ช ได้ชื่ อเดิ มว่า วิท ยาลัย เทคนิ ค สยามซึ่ ง ต่ อมา ได้เปลี่ ยนสถานะภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 และได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “มหาวิทยาลัยสยาม” ในลาดับต่อมา ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็ น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบันแห่ งนี้ คือ เพื่อสนองความต้องการของชาติไทยในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อม ด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการมีทกั ษะ
ขั้นสู งในการประกอบอาชีพ
และประกอบด้วยจริ ธรรมสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ
“ปัญญาเป็ นรัตนะของนรชน”
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามเปิ ดดาเนิ นการสอนระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสู ตร
ภาษาไทยและหลักสู ตรนานาชาติ โดยเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาไทย 7 คณะคือ คณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะนิ ติศาสตร์ คณะนิ เทศ
ศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริ หาร
การโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และสาขาวิช าธุ รกิ จระหว่า งประเทศระดับ บัณฑิ ต 7 หลักสู ตรคื อ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต นิเทศ
ศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต และ
มหาบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ผังการบริ หาร (Administration Chart)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.พรชัย มงคลวนิช

คณะกรรมการพัฒนา

คณบดีคณะนิเทศ
ศาสตร์

หลักสูตรและมาตรฐาน
คณะกรรมการภาคประชาชน

ผูร
้ บ
ั ผิดชอบหลักสูตร
เทศศาสตรบัณฑิ
วิชนิ
าเอกการประชาสั
มต
พันธ์
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทร
ไพศาล
ดร.สุภาพร
ศรีสัตต
รัตน์
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิรชิ ย
ั ศิรก
ิ ายะ

เลขานุการ
คณะนิเทศ
ศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง

ธุรการ
นางสาว
วลัยวรรณ ศรี
คา

วิชาเอกการโฆษณาและ
สือ
่ สารการตลาดดิจท
ิ ล
ั
อาจารย์ปิยะศักดิ ชมจันทร์
อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
อาจารย์กิตติธัช ศรีฟา

วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสือ
่
ดิจท
ิ ล
ั
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
อาจารย์มนต์ศักดิ เกษศิรินทร์เทพ
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล

รู ปภาพที่ 3.4 รู ปแบบและวิธีการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร

คณะนิเทศศาสตร์

คณะกรรมการตามภาระ
งานของคณะนิเทศศาสตร์
- คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการวิจัยและ

นวัตกรรมการสื่อสาร
- คณะกรรมการวิชาการ
- คณะกรรมการงานสร้างสรรค์
- คณะกรรมการพัฒนาคณะสู่
สถาบันเรียนรู้
- คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
- คณะกรรมการรับเรื่องราว
ร้องเรียนของนักศึกษา
- คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
- คณะกรรมการจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการระบบสารสนเทศ
การสื่อสารออนไลน์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารคณะนิเทศศาสตร์
- คณะกรรมการตารางสอน
- คณะกรรมการบริการวิชาการ

5
3.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

กำหนดปั ญหำนำวิจัย

ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง

สร้ ำงแบบสอบถำม

ลงพืน้ ที่เก็บข้ อมูลจำกแบบสอบถำม

วิเครำะห์ ข้อมูลจำกแบบสอบถำม

เขียนรำยงำนกำรวิจัย

รู ปภาพที่ 3.5 รู ปแบบและวิธีการดาเนินงาน
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3.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.4.1 ศึกษาข้อมูล โดยศึกษาแผนการปฏิบตั ิงานด้านธุรการและ การจัดทาเอกสารเพื่อการตรวจ
สอบคุณภาพการเรี ยนการสอนของทางคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อค้นหาหัวข้อที่นามาทาเป็ นหัวข้อวิจยั และ
ขอคาปรึ กษาจากท่านคณบดี รองศาสตร์ จารย์ ดร. ศิริชยั ศิริกายะ เกี่ ยวกับหัวข้อและปรึ กษาพี่เลี้ ยง
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
จากการศึก ษาข้อมู ล ในการปฏิ บตั ิ งานในคณะนิ เทศศาสตร์ ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาวิจยั เรื่ อ ง
“ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ ทุกชั้นปี ” เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งในหลักสู ตรของทางคณะนิเทศศาสตร์
3.4.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หาแนวคิด ทฤษฎี หนังสื อ บทความ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ โดยผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
พึงพอใจการสร้างแบบสอบถาม และการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เป็ นต้น
3.4.3 สร้างแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ในการสร้างแบบ
สอบ ถามต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ในการสร้างแบบสอบถามต้องกาหนดให้
เหมาะสมกับปั ญหาของการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วยการวางรู ปแบบของการวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การทดสอบเครื่ องมือในทุก
ขึ้นตอนของระเบียบวิจยั จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่ องกันตลอด จึงประกอบไปด้วย 2 ส่ วน
คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลผูก้ รอกแบบสอบถามได้แก่ ชั้นปี ส่ วนที่ 2 สอบถามคิดเห็นความต้องการของ
นักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ในปี การศึกษา 2560
3.4.4 ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แจกแบบสอบถามจานวน 240 ชุดบริ เวณ
ภายในมหาวิทยาลัยสยามโดยแจกแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาและอาจารย์ของทางคณะนิเทศศาสตร์
ในห้องเรี ยนต่างๆ
3.4.5 วิเคราะห์และประเมินผล เป็ นขั้นตอนของการประมวลผลจากแบบสอบถามจานวน 240
ชุด โดยนาผลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละมาเป็ นเกณฑ์ในการวัดผล และนาเสนอผลงานออกมาใน
รู ปแบบการแสดงรายละเอียด การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของ การวิจยั ที่ต้ งั ไว้
3.4.6 เขียนโครงงานวิจยั นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาการวิจยั มาทาเป็ นรู ปเล่มรายงาน เพื่อนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และเพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งองค์กร ให้ดียงิ่ ขึ้น
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3.5 ระเบียบการวิจัย
กรณี ‘’ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ตวั คุณภาพหลักสู ตร นิเทศศาสตร์ ’’ การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของหลักสู ตร และ
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณสามารถนามาประกอบการวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนด
แนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ผลการวิจยั
3.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณะนิ เทศศาสตร์
ทุกชั้นปี ในการวิจยั ครั้งนี้สารวจโดยแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 240 ชุด
3.7 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบสอบถาม “ความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
นักศึกษาและ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ที่มีต่อหลังสู ตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจาปี
การศึกษา 2560”
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 สอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อตัวคุณภาพของหลักสู ตร
3.8 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับ “ความคิดเห็ นของนักศึกษาทุกชั้นปี
และอาจารย์คณะนิ เทศศาสตร์ เกี่ ยวกับความพึงพอใจที่ตวั คุณภาพของหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ ” เพื่อ
สร้างเครื่ องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณบดีและอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบพิจารณาแก้ไข
ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมยิง่ ขึ้น และปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
4. การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบคุณภาพ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยทาการทดสอบหาความ
เที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1. หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาเสนอแบบสอบถามที่ได้เรี ยบเรี ยง
นาไปทอสอบใช้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อบกพร่ องของคาถาม และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจ
สอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจน (Clarity) ของคาถาม
2. ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาเสนอแบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้วไป
ทอสอบกับกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 240 ชุด
3.9 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ได้ทาการเก็บข้อมูลในเขตห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนของทาง
คณะนิเทศศาสตร์ และแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้ าหมายได้ทาโดย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง จากนั้นนาไปประมวลข้อมูลต่อไป

3.10 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการประมวลผลทั้งหมด 240 ชุด ตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อสรุ ปข้อมูลเป็ ยร้อยละและจัดทารายงานผลของการศึกษาต่อไป
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 เท่ากับ พึงพอใจอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 เท่ากับ พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 เท่ากับ พึงพอปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.40 เท่ากับ ไม่ค่อยพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 เท่ากับ ไม่พึงพอใจ
สรุ ป
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่ วมมื อดี มากมี ความพึงพอใจเป็ นอย่างยิ่งได้รับข้อมูลครบตามที่
ต้องการ จากการที่ได้ทาการสารวจตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาทาการประมวลผลและจัดทารายงานผลการศึกษาต่อไป

