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บทคัดย่อ

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตร 

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 3 รวมจ�านวนทั้งสิ้น 161 คน 

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ�านวน 161 ฉบับ คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ100 เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 3. ด้านคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

และ 6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยผ่านการทดสอบด้วย 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก ด้วยค่า 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 

1อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำาไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000, 0800178214, ifyoutrue@gmail.com
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ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

5. ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ 6. ด้านส่ิงสนบัสนนุ 

การเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องร้องเรียน นักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน เมื่อเทียบ

รายด้านการจัดการศึกษา พบว่าด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น

ค�าส�าคัญ:  ความพึงพอใจ, หลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Abstract

 This research aims to study the students’ satisfaction toward the undergraduate  

education, Bachelor of Arts Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat  

University. The research population is comprised of students enrolled in Mass  

Communication Program.  The 161 students were conducted in the second semester  

of academic year 2017. The total collecting number of 161 students was 161,  

accounting for 100% of the questionnaires. The research instruments were  

questionnaires. The rating scale consists of six part questions: 1. quality of the 

course 2. quality of the lecturer 3. quality of advisor 4. the teaching and learning  

5. measurement and evaluation of teaching and learning and 6. The learning  

support. The five-point scale was tested by Cronbach’s alpha coefficient of 0.92.  

The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and alpha  

coefficient. Satisfaction of students toward undergraduate education. Bachelor of  

Arts Program, Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University  

showed that quality of course: satisfaction was high level. Quality lecturer:  

satisfaction was high level. Quality of advisor: satisfaction was high level. The teaching 

and learning: satisfaction was high level. Measurement and evaluation of teaching 

and learning: satisfaction was high level. And the learning support: satisfaction was 

high level. No complaints found. For educational management comparison, it showed 

that the quality of the instructor was more satisfaction than others.
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ที่มาและความส�าคัญ

 ด้วยการแข่งขนัทางธรุกจิอย่างสงูในปัจจบุนั ต้องอาศยัการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยง 

ทุกภาคส่วนให้มีการเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการส่ือสารจึงมีความส�าคัญในฐานะที่เป็น

เครื่องมือในการน�าข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การบริหาร การศึกษา และ 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องพัฒนา และปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของหลักสูตร 

เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพื่อตอบโจทย์การเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

ให้ความส�าคัญ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีผู้ท่ีสนใจสมัครเพ่ือเข้าเรียนเป็นจ�านวนมาก หลักสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต ตระหนักถึงความส�าคัญในการท่ีจะท�าให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ขึ้นตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2532 โดยเปิดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร 2 ปี และในปี 2534 ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 

รบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญาตร ีวชิาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์ มาศกึษาต่อ 

ในหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มเพียง 2 ปี และรับผู้ส�าเร็จการศึกษา จากระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายมาศึกษาต่อใช้เวลา 4 ปี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ในปี 2537 

และมีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) คณะนิเทศศาสตร์มีหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นการปรบัปรงุมาจากหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน และ

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

ตอบสนองความต้องการของสงัคม ตลาดแรงงานและประเทศชาต ิและในปี พ.ศ. 2559 ได้มหีลกัสตูร

เกิดใหม่ขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สองภาษา  

เพื่อรองรับการปรับตัวทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ประเทศไทยจะต้อง 

รวมกลุ่มกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้มีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีการพัฒนาหลักสูตรให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ จัดการเรียนการสอน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2557 จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง  

 ในการที่จะพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งประการหน่ึงคือ ครูอาจารย์และบุคลากร 

ทางการศกึษาทีจ่ะขบัเคลือ่นพลงัการปฏริปูการศกึษา จะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัการเรยีน

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนเก่งคนดมีคีวามสขุ ดงันัน้ผูว้จิยัตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลักสูตร

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการน�าไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการเรียนการสอนของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนเิทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

นิยามศัพท์

 นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการศึกษาและก�าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 และ 3  

 ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน

ในหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ร�าไพพรรณี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

3. ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 5. ด้านการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอนและ 6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 รายวชิาในหลกัสตูร หมายถงึ รายวชิาพืน้ฐาน และรายวชิาบงัคบัทีจ่ดัไว้อย่างมรีะบบให้ผูเ้รยีน

ได้ศกึษาในหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้สอน หมายถึง อาจารย์วิทยากรผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และ

รับผิดชอบนักศึกษา มีการให้ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 จ�านวนทั้งสิ้น 161 คน ส่วนนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ผู้วิจัยไม่ได้ท�าการส�ารวจเนื่องจากเป็นภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกงาน

ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษา 

 ตวัแปรทีจ่ะศกึษาได้แก่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 

ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1. ด้านคณุภาพของหลกัสตูร 2. ด้านคณุภาพอาจารย์ผูส้อน 3. ด้านคณุภาพ 

อาจารย์ทีป่รกึษา 4. ด้านการจดัการเรยีนการสอน 5. ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนและ 

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิธีการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส�ารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณโีดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 

4 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั่วไปได้แก่เพศชั้นปีที่ก�าลังศึกษา กลุ่มวิชา 

เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันและการวางแผนอนาคตเม่ือเรียนจบมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
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เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) 
ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 53 ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของหลักสูตรจ�านวน 10 ข้อ  
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนจ�านวน 6 ข้อ ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจ�านวน 5 ข้อ ด้านการจัด 
การเรียนการสอนจ�านวน 18 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจ�านวน 6 ข้อ และ 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ�านวน 8 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค�าถามปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่างในช่วงเวลาสอบปลายภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 161 ชดุ และได้รบัแบบสอบถามกลบัคนืจ�านวน 161 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ�านวนร้อยละ โดยน�าเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การจัดการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) และน�าค่ามาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้
 4.50 - 5.00 หมาย ถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
 แล้วน�าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
 
ผลการศึกษา
 ประกอบด้วย 2 ตอน คอื ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลจ�านวน 161 คน เมื่อจ�าแนกตามเพศ ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา 
สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน และ การวางแผนอนาคตเมื่อเรียนจบ ผลปรากฏดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1  
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ตารางที่1 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1.1 เพศ ชาย 49 30.43

หญิง 112 69.56

รวม 161 100

1.2 ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 45 27.95

ชั้นปีที่ 2 58 36.02

ชั้นปีที่ 3 58 36.02

รวม 161 100

1.3 สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน 161 100

รวม 161 100

1.4 เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบัน

น้อยกว่า 2.00 4 2.48

ระหว่าง 2.00-2.50 29 18.01

ระหว่าง 2.51-3.00 84 52.17

ระหว่าง 3.01-3.50 32 19.87

เฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป 12 7.45

รวม 161 100

1.5 การวางแผนอนาคต
เมื่อเรียนจบ

ท�างานบริษัทเอกชน 67 41.61

ท�างานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 17.39

ประกอบอาชีพอิสระ 61 37.88

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 5 3.10

อื่น ๆ 0 0

รวม 161 100

 จากตาราง 1 พบว่านกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม เพศชายจ�านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 30.43 

และเป็นเพศหญิงจ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 45 คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.95  ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02 ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 58 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 36.02 สาขาวชิาการสือ่สารมวลชนทัง้หมด 161 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เกรดเฉล่ียสะสม 

ปัจจุบันน้อยกว่า 2.00 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 ระหว่าง 2.00-2.50 จ�านวน 29 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 18.01 ระหว่าง 2.51-3.00 จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ระหว่าง 3.01-3.50  

จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87 เฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไปจ�านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 7.45  

การวางแผนอนาคตเมื่อเรียนจบท�างานบริษัทเอกชนจ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61  

ท�างานราชการ/รฐัวสิาหกจิจ�านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 17.39 ประกอบอาชพีอสิระจ�านวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.88  เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา

   ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน 

ทั้ง 6 ด้าน ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพของหลักสูตร  

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 3.96 0.64 มาก

1. การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัปรชัญาทีว่่า “ผลติบณัฑติ 

ท่ีมีความรู ้ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการ

ของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมบ�าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

4.42 0.63 มาก

2. นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางวิชาชีพ 

การสือ่สารมวลชน และข่าวสารข้อมลูโดยรูล้กึ รูก้ว้าง รูจ้รงิ  

และรู้ทัน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสม

4.25 0.71 มาก

3. นักศกึษามทีศันคตเิชงิวชิาชพีการสือ่สารมวลชน ส�านกึรกั 

ในวิชาชีพมีความรู้สึกนึกคิดท่ีจะใช้ข้อมูล ข่าวสารและ

กระบวนการทางวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานโดยส�านึก 

รับผิดชอบต่อสังคม

4.00 0.70 มาก
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การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 3.96 0.64 มาก

4. นักศึกษามีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพ 
การสื่อสารมวลชน ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
และกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

3.91 0.76 มาก

5. นักศกึษามคีณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัย์  มวีนิยั  รบัผดิชอบ 
อดทน สูง้าน มองโลกอย่างเป็นกลาง โดยยดึมัน่จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ

4.25 0.71 มาก

6. นักศกึษามบีคุลกิภาพเหมาะสมกบัวชิาการสือ่สารมวลชน 
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงมีลักษณะเป็นผู้น�าอยู่ในตัว

4.08 0.64 มาก

7. จ�านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม 4.02 0.59 มาก

8. หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.23 0.76 มาก

9. หลักสูตรนี้จะท�าให้ท่านมีโอกาสได้งานท�าตรงกับ 
ความต้องการของตลาดวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

4.11 0.61 มาก

10. ความรู ้ทักษะประสบการณ์ท่ีได้รับจากหลักสูตร
ท�าให้ท่านสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและ 
การด�ารงชีวิตในสังคมได้

4.06 0.44 มาก

 จากตาราง 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพของหลักสูตร มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 3.96) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
และประสบการณ์ตรงตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมบ�าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่นคือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.42)  
และพบว่า นกัศกึษามทีกัษะในการใช้กระบวนการทางวชิาชพีการส่ือสารมวลชน ทัง้กระบวนการสือ่สาร 
ระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพของหลักสูตร คือ 
อยู่ในระดับมาก (X = 3.91)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด 

การศึกษา ด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

2. คุณภาพอาจารย์ผู้สอน 4.30 0.70 มาก

1. อาจารย์ผู ้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม 

กับรายวิชาที่สอน

4.10 0.67 มาก

2. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา

4.08 0.63 มาก

3. อาจารย์ผู ้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ

4.17 0.63 มาก

4. อาจารย์ผูส้อนสนบัสนนุส่งเสรมิให้นกัศกึษาเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

4.25 0.82 มาก

5. อาจารย์ผู ้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค�าแนะน�าและ 

รับฟังความคิดเห็น

4.25 0.72 มาก

6. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นครู 4.96 0.93 มากที่สุด

 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 4.30)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าอาจารย์เป็นผู ้มีคุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นครู  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าข้ออื่น คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.96) และพบว่า 

อาจารย์ผูส้อนมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ช่วยให้เกดิการเรยีนรูใ้นเนือ้หาวชิา มคีวามพงึพอใจ 

อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน คือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.08)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

3. คุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 3.63 0.89 มาก

1. ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.61 0.84 มาก

2. ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 3.73 0.82 มาก

3. อาจารย์ทีป่รกึษาให้ค�าปรกึษาเรือ่งการลงทะเบยีนเรยีน 

การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน

3.04 0.87 ปานกลาง

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียน 

ของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร

3.83 0.80 มาก

5. อาจารย์ทีป่รกึษาให้ความช่วยเหลอืแก่นกัศกึษาในด้าน

อื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

3.94 0.89 มาก

 จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพอาจารย์ท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 3.63)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ  

นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ  

อยู่ในระดับมาก (X = 3.94) และพบว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค�าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน  

การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.04)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

4. การจัดการเรียนการสอน 3.56 0.77 มาก

1.  มกีารจดัระบบการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์เหตกุารณ์ปัจจบุนั การปรบัตวั

ให้ทันต่อโลกและเทคโนโลยี

4.16 0.55 มาก

2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน

อย่างเหมาะสม

4.25 0.59 มาก

3.  วธิกีารสอนส่งเสริมให้นกัศกึษาได้ประยกุต์แนวคดิศาสตร์ 

ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา 

การเรียนรู้

4.00 0.70 มาก

4. มีการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการ

วิชาการทางสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.00 0.57 มาก

5. มกีารจดัการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิทกัษะศตวรรษที ่21 3.91 0.49 มาก

6. มีการสอนและส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์

4.16 0.55 มาก

7. มีการสอนเรื่องระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และ

รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม

4.16 0.68 มาก

8. มีการสอนที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.91 0.63 มาก

9. มีการสอนที่ให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในสาขา

วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้

4.25 0.72 มาก

10. มีการสอนที่ให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะของ 

การวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์

3.83 0.55 มาก
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การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

4. การจัดการเรียนการสอน 3.56 0.77 มาก

11. มกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์และ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านงานนิเทศศาสตร์

4.00 0.58 มาก

12. มีการสอนที่ให ้นักศึกษาได้ใช ้ป ัญญาสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมและส่วนร่วม

4.00 0.81 มาก

13. มีการสอนที่ ให ้นักศึกษาสามารถเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง

3.75 0.43 มาก

14. มีการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น�าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.16 0.68 มาก

15. มกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถสือ่สารระหว่างบคุคล
และกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.91 0.76 มาก

16. มีการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน�าเสนอได้อย่างเหมาะสม

3.91 0.76 มาก

17. มกีารจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเชญิผูท้รงคณุวฒุิ 
หรอืผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการน�าไปปฏิบัติได้จริง

4.07 0.75 มาก

18. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.83 0.69 มาก

 จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร�าไพพรรณ ีด้านคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัมาก (X = 3.56)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน 
อย่างเหมาะสม และมีการสอนท่ีให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการ
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ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ อยู่ในระดับมาก 

(X = 4.25) และพบว่ามกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค�านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คือ อยู่ในระดับมาก (X = 3.75)

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3.87 0.58 มาก

1. มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง

หลากหลาย

3.83 0.55 มาก

2. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ 

กิจกรรม การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน

3.74 0.59 มาก

3. มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของค�าตอบเพื่อให้ทราบ 

ผลการเรียนรู้

3.83 0.69 มาก

4. เปิดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผลการเรียน 4.00 0.57 มาก

5. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง 4.00 0.70 มาก

6. การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและ

ยุติธรรม

3.83 0.55 มาก

 จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 

(X = 3.87) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เปิดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผลการเรียน และ  

มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ  

อยู่ในระดับมาก (X = 4.00) และพบว่า มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม

การเรยีนรู้ทีจ่ดัให้ผูเ้รยีนและองิพฒันาการของผูเ้รยีน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัทีน้่อยทีส่ดุกว่าทกุข้อ 

ในด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคือ อยู่ในระดับ มาก (X = 3.74)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.20 0.90 มาก

1. ห้องเรยีนมอีปุกรณ์เหมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละเพยีงพอ 
ต่อนักศึกษา

4.25 0.72 มาก

2. ห้องปฏบิตักิารมอีปุกรณ์เหมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.16 0.55 มาก

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
และเพียงพอต่อนักศึกษา

4.25 0.72 มาก

4. ห้องสมุดมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู ้ และ 
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.33 0.74 มาก

5. ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู ้ และ 
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.16 0.90 มาก

6. หนังสือต�ารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัย
ส่งเสริมการเรียนรู้

4.25 0.92 มาก

7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรยีนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด 
แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น)

4.09 0.86 มาก

8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรยีนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)

4.17 0.68 มาก

 จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 4.20) ซึ่ง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ห้องสมุดมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 

ต่อนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าด้านอื่น คือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.33) และ 

พบว่า สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น)  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ อยู่ในระดับมาก 

(X = 4.09)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม

 จากการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจ�านวน 5 คน โดยรายละเอียดในการ 

ให้ข้อเสนอแนะ คอื  ต้องการให้ทกุวชิามหีนงัสอืให้นกัศกึษาหรอืเอกสารประกอบการเรยีนให้นกัศกึษา

สามารถอ่านสอบได้ ควรเน้นการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เป็นหลัก ซ่ึงหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไปควรให้มีน้อยลง ควรมีการสอนให้มีเน้ือหาเจาะลึกเฉพาะด้านมากขึ้น และควรมีการใช้ 

สื่อเทคโนโลยีให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และเครื่องมือส่ือสารในการใช้ประกอบ 

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร   

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของหลักสูตร ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา  

ด้านการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน และด้านส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก เนื่องจากหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่มีความรอบรู้ และ

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์จรงิให้แก่นกัศกึษาได้อย่างถกูต้อง แม่นย�า มคีวามเป็นกนัเอง 

รบัฟังความคดิเหน็ของนกัศกึษา มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้า มลีกัษณะของความเป็นครทูีป่รารถนาด ี

ต่อศิษย์ ชี้น�าสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียน เพื่อให้น�าไปสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและ

ประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะการสอนที่ดีของครูของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) 

ที่กล่าวไว้ว่า ครูที่ดีคือครูที่สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีลักษณะการสอนที่ดี เช่น มีการเตรียม 

การสอนล่วงหน้า สอนอย่างค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู ้เรียนจะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและสังคม 

สอนด้วยใจ มอบความรักความอบอุ่น ความเป็นกันเอง สอนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู และ

เนื่องจาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การน�าไปประกอบอาชีพ มีการจัดรายวิชาในหลักสูตรได้เหมาะสมครอบคลุมหัวข้อที่ควรเรียน มี

ความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการเรียนรู้ จัดรายวิชาได้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียนและเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวรรณภา 

โพธิ์ศรี (2546) ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรควรเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้ครูน�าไปสู่ 

หรอืก่อให้เกดิประสบการณ์กจิกรรม ซึง่เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยหรอืฝึกให้ผูเ้รยีนได้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทางพฤตกิรรมทีผู่เ้รียนต้องการ สงัคมต้องการและชาตต้ิองการ ซึง่เนือ้หาในรายวชิาควรจะสอดคล้องกบั 

สภาพการด�าเนนิชวีติ ประสบการณ์ใกล้ตวัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเรยีนแล้วสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  

เนื้อหาที่จะก�าหนดไว้ในหลักสูตรต้องมีความต่อเนื่องเรียงตามล�าดับความยากง่าย เรียงล�าดับของ 
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เนือ้หาให้เหมาะสมกบัวยั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รยีน ด้านวธิกีารสอนและกจิกรรมการเรยีน 
การสอน นักศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีวิธีการสอน 
และจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาการคิดได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ในการจดัการเรยีนการสอน มกีารจดักจิกรรมศกึษาดงูาน และเชญิผูท้รงคณุวฒุบิรรยายพเิศษ  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับการ  
บริการวชิาการแก่สังคม การวจิยัและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ด้านปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนการสอน 
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สาร
มวลชน มีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่เหมาะสม
และเพียงพอ เช่น ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องเรียน หนังสือ ต�ารา 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  
อัญชลี  พริ้มพราย และคณะ (2548) กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสามารถใช้ประกอบการสอนเพื่อช่วยให้การเรียน
ของนักศึกษาประสบผลดีที่สุด และสอดคล้องกับแนวความคิดของพันธ์ดี ทับทิม และคณะ (2549) 
กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะ 
ในสาขาวชิาการ ปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนรูเ้ช่น วสัดทุางการศกึษาและเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เป็นส่ิงส�าคญั 
ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นเครื่องมือช่วยสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้ มีความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้บรรลุ 
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาอย่างตรงตามเปาหมายและวตัถปุระสงค์ ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีน
การสอน นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากการเปดิเผยคะแนนทีไ่ด้จากการวดัผลนัน้ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์แต่ละรายวิชา แต่ส่วนอื่น ๆ เช่น มีการวัดและประเมินผลการเรียน
อย่างชัดเจนและ ยุติธรรม ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง 
พฒันาการของผูเ้รยีน มเีทคนคิและวธิกีารวดัและประเมนิผลหลากหลาย มกีารเฉลยและแนะแนวทาง 
ของค�าตอบ พร้อมกับให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเองนั้น อาจารย์ของสาขาวิชา  
ได้ด�าเนินการตามกระบวนการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของบัญชา  แสนทว ี
(2542) ที่กล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพควรเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการ 
ทีเ่หมาะสม เลอืกเทคนคิการวดัให้เหมาะสมกบัคณุลกัษณะหรอื สมรรถภาพของผู้เรยีน โดยเครือ่งมอื 
ต้องให้ผลที่ถูกต้อง มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการน�าไปใช้ มีการใช้วิธีการวัดหลายอย่าง 
ให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน รวมทั้งน�าผลการประเมินมาพิจารณา

ตัดสินใจในการจัดการศึกษา และพัฒนา ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในหลกัสตูรนเิทศศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยเฉพาะ

คุณภาพในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  

แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่หลักสูตรควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เพียงพอและ 

มีความทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

ทีเ่จาะลกึลงไปเป็นรายวชิา เพือ่ให้ได้รายละเอยีดทีช่ดัเจน ซึง่จะท�าให้ผลการวจิยัถกูต้อง และตรงกบั

ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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