บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็ นของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการ
บริ หารหลักสู ตร คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา2560 และได้เสนอประเด็นสาคัญ
จาแนกเป็ ย 3 ส่ วนดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการสารวจข้อมูลทั้งนักศึกษาพึงพอใจกับการบริ หารหลักสู ตรคณะนิ เทศศาสตร์ ปี 2560 ทั้ง
4 ด้า นอยู่ในระดับพึ ง พอใจมาก โดยเรี ยงจากค่า เฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้แก่ 1.ด้า นระบบอาจารย์ที่
ปรึ กษา 2. ด้านกิ จกรรมนักศึ กษา 3. ด้านหลักสู ตรการศึกษา 4. ด้านสื่ อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ และข้อ
ร้ องเรี ย น นัก ศึ กษาส่ วนมากร้ องเรี ย นเรื่ องอุ ป กรณ์ ไ ม่เพี ยงพอต่อจานวนนักศึ ก ษา และอุ ป กรณ์ ไ ม่
ทันสมัยเก่าชารุ ดเสี ยหาย
ด้านประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในด้านการบริ หารหลักสู ตรของคณะนิ เทศศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 ทั้ง4 ด้านอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
1. ด้านกระบวนการเรี ยนการสอนและการจัดประเมินผล 2. ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร 3. ด้านการ
เรี ย นและพัฒ นาอาจารย์ 4. ด้า นสิ่ ง สนับสนุ นการเรี ย นรู้ และข้อร้ องเรี ย น จากที่ อาจารย์ไ ด้รับจาก
นักศึกษาสรุ ปได้วา่ เป็ นเรื่ องของอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาและอาจารย์

5.2 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจ
การปฎิบตั ิงานสหกิจที่คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 22 สิ งหาค2560 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของฝ่ ายประชาสัมพันธ์
(Public Relations) ตาแหน่งประชาสัมพันธ์ ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่เป็ นฝ่ ายคอยทา
หน้าที่ในการประสานงานและทาวิวยั เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั มาปรับปรุ งแก้ใขและพัฒนาทางด้าน
วิชาการและด้าน อื่นๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นอกจากนี้ผจู ้ ดั ทายังได้รับ
ประสบการณ์ จากการปฎิบตั ิงานสหกิจ ฝึ กความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ
เวลาและความมีระเบียบมากขึ้นอีกด้วย
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู ้ความสามารถค้นคว้าและศึกษาการทาวิจยั ครั้งนี้ อย่าง
เต็มที่ โดยใช้ประสบการณ์ ความรู ้ พ้ืนฐานที่ได้ศึกษานามาใช้ปฎิ บตั ิงานจริ ง รวมถึ งขอคาแนะนาจาก
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อาจารย์และที่ปรึ กษาสหกิจ คณะนิเทศศาสตร์ในการทาวิจยั เพื่อใช้ในการปรับปรุ งพัฒนา ซึ่ งการทาวิจยั
ในครั้งนี้ ได้รับคาปรึ กษาจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการทาวิจยั ในองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าภูมิใจอย่าง
มากและสามารถนาเอาคาติชมมาปรับปรุ งและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผจู้ ดั ทามีประสิ ทธิ ภาพใน
ด้านการทาวิจยั เพิม่ มากขึ้น
5.3 ข้ อเสนอแนะการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 การมีความรอบครอบแม่นยา ในการทางานด้านการทาวิจยั เราต้องมีความรอบครอบใน
การเช็คและตรวจสอบคุณภาพของงานและแบบสอบถามให้ละเอียดทุกครั้ง เพราะ เป็ นการนาเอาข้อมูล
ที่ได้มาใช้จริ งถ้าไม่มีความรอบครอบในการทางาน ก็อาจจะทาให้ผลการวิจยั ออกมาคาดเคลื่ อนไม่
สมบูรณ์ได้
5.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนินงานจริ ง ต้องสามารถนาไปใช้ได้จริ ง และต้องทางาน
ร่ วมกับคนหมู่มากจึงจะต้องดาเนิ นงานอย่างเป็ นระเบียบมีแบบแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ต้องมี
ความกระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้สาเร็ จ จึงต้อง
หมัน่ พัฒนาตนเอง
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานจัดทารายงานการวิจัยสหกิจ
5.3.1 ในการทาเล่มรายงานการวิจยั สหกิจศึกษา มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของรู ปแบบและการ
จัดหน้าของรายงายที่ทาให้เกิดปั ญหาที่ตอ้ งคอยแก้อยูต่ ลอด ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบ
อย่างมากในการตรวจสอบรู ปแบบของรายงานการวิจยั สหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามที่ทางมหาวิทยาลัย
กาหนด
5.3.2 ในการทารายงานการวิจยั สหกิจศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของของนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นที่ที่1 ถึงชั้นปี ที่4 และความคิดเห็นของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
เกี่ยวกับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ มีขอบเขตค่อนข้างกว้าง
ทาให้ตอ้ งมีการปรึ กษาผูม้ ีความรู้ดา้ นงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยั ของผูว้ ิจยั สามารถวัดผลได้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด

