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การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตรการจัดการ การเรียนการสอนนิเทศสาศาสตรในระดับ
ปริญญาโทในประเทศไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
วิเคราะหภาพรวมสถานการณ การจัดการ การเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 2) เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการคุณภาพรวมหลักสูตรการ
จั ด การการเรี ย น การสอนนิ เ ทศศาสตร ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโทในประเทศไทยของมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 3) เพื่อสังเคราะหใหไดแนวทางการสรางยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพรวมของการจัดการ
การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยขอรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีบุคคลที่เปนผูใหข อมูลสําคัญ
คือผูบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตรที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 2 คน โดยคัดเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 4 มหาวิทยาลัย ที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งสิ้น เปนผูใหขอมูลหลักในดานผูบริหาร
หลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร เปนจํานวนทั้งสิ้น 8 คนและเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอีกจํานวน 2 คน
ดัง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ได ก ลุม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ใ ห ขอ มู ลหลั ก โดยการให การสั ม ภาษณ ( In-depth
Interviews) ซึ่งรวมทั้งหมดสําหรับผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ในครั้งนี้ ที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน รวมทั้งสิ้น 32 คน และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 450 คน เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการประยุกตใชแนวทางการสรางยุทธศาสตรการจัดการการ
เรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย
เอกชน
ผลการวิจัยคุณภาพ (จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก) พบวา ในดานมาตรฐานคุณภาพของผ
เรียนเนนทางดานความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีศี ลธรรมจรรยา รวมทั้งการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของสังคมไทย การนําความรูไปใชในทักษะการทํางาน ที่สามารถนําองคความรูไปคิ ด วิเคราะห
เสริมสรางความรูในการแสวงหาความรูของผูเรียน สวนมาตรฐานคุณภาพอาจารยผูสอนไดมีการเนนในเรื่อง
คุณวุฒิที่เหมาะสมและความรูที่เมไปดวยประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนําความรูทั้งหมดมุงใหมีการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนมาตรฐานทางดานผูบริหารและการจัดการเนนความเปนผูนํา ในการจัดการองคการ
โดยใชการบริหารงานที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการที่มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
รวมทั้งทางดานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ
1

ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพขางตนมาเปนแนวทางการสรางยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน ซึ่งเรียกวา “MORAL MODEL” แนวทางทั้งหมด 5 ปจจัยคือ (1) M หมายถึง Mindfulness of
Management ประกอบไปดวย Mindfulness of TQM , Mindfulness of Integration Management
Curriculum , Mindfulness of Culture Cultivation , Mindfulness of Human Development , Mindfulness of
Social Entrepreneur Wisdom. (2) O หมายถึง Organization ประกอบไปดวย Organization of Intellectual
Incubator, Organization of Center of Excellence, Organization of Moral Spiritual, organization of CSR.
(3) R หมายถึง result ประกอบไปดวย Result of Practice, Result of Sustainable, Result in
Responsiveness, Result of Social Exists. (4) A หมายถึง Action ประกอบไปดวย Action in Brand
Identity, Action in TQM Policy, Action in Knowledge Management, Action in Marketing, Action in
Social Responsibility. (5) L หมายถึง Leverage ประกอบไปดวย Leverage of Learning, Leverage of
Organization, Leverage of Change Management และ Leverage of Social Entrepreneur.
จากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบความเปนไปไดในการประยุกตแนวทางการสรางยุทธศาสตรการ
จัดการการเรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเรียกวา “MORAL MODEL” ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (จากการใชแบบสอบถาม) พบวา
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 5 อันดับ
แรก อยูในระดับ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ (1) มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่มีอิ ทธิพลตอการเปน
ผูประกอบการทางสังคมที่ดีได (2) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีการเนนผลลัพธที่ไดใน
การนําความรูทางดานนิเทศศาสตร ไปปฏิบัติอยางจริงใจและจริงจัง และสามารถดํารงใหสังคมอยูได อยางปกติ
สุข และมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีขอปฏิบัติแหงความรับผิดชอบตอสังคมมาใชรวมกับ
การจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทอยางเหมาะสม (3) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนควรมีการปลูกฝงทางวัฒนธรรมในหลักสูตรปริญญาโททางนิเทศศาสตร และมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถสงผลหรือมีอิทธิพลตอองคการ
ทางดานนิเทศศาสตรอยางเหมาะสม (4) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการ
จัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูไปสูประชาชน และ (5)
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรนิเทศาสตรอยางมีนวัตกรรม
ใหมๆ และมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนที่มี
อิทธิพลตอการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมได ในขณะที่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีคุณคาแหงความเปนตัวตน และเอกลักษณเฉพาะตนโดยใชนโยบายการบริหาร
จัดการแบบองครวม ดังนั้นสรุปไดวา แนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการการเรียน การสอนนิเทศศาสตร
ในระดั บปริญญาโทในประเทศไทย กรณีศึ กษา มหาวิ ทยาลัย ของรั ฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเรียกว า
“MORAL MODEL” มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชได
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คําสําคัญ : ยุทธศาสตร การจัดการ การเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
Abstract

The Research on "Strategic in managing of studying and teaching in Graduate
school of Communication Arts in Thailand, Case studies : Public universities And Private
universities” Aims 1) to analyze the whole situation, management, teaching supervision SHED
board's master's degree in Thailand's public universities and private universities and 2) to analyze
approaches to quality management including program management. Study Teaching
Communication Arts graduate of the University of the Thai Public And Private Universities and 3) was
synthesized to create a strategic approach to quality management of learning management.
Teaching Communication Arts graduate of the University in Thailand for public and private
universities. This study is a qualitative research. By way of interview. The people who are important
contributors to the staff. Executive-level courses or lecturers, the public universities of two persons
selected from a specified number of four universities, universities of the state total is the master in the
field. Management course or course lecturer. For a total of eight people and students 2 persons and
a state university, so that is the only university in this study has a sample of key informants. By the
interview (In-depth Interviews) The total for the primary data (Key Informant) that this is a state
university and a total of 32 private universities and quantitative research methods. By survey
research. The sample of 450 people to examine the feasibility of applying a strategic approach to
management learning. Teaching Communication Arts graduate in Thailand A case study of the state.
And private universities.Research quality. (From interview) were the standard in the quality of
learning through an emphasis on the moral ethics and MORAL. Including conservation of great
traditions of Thai society, including the ability to bring knowledge to the job skills. That can bring and
Analysis of building knowledge. Affecting for knowledge of learners and to reinforce good habits of
health care. Healthy mind go together. Quality of teachers has focused on the appropriate
qualifications and knowledge with low academic and professional experience. By bringing all
knowledge to enable a learner is essential. The standards in the administration and management,
focused leadership. Management organization With the management of the schools, the base The
study focused mainly And a variety of activities to suit the environment. As well as the standards
development community, social And the nation. Sources that must be learned in the use of local
knowledge with emphasis on the cooperation of the community is important. The researcher used the
qualitative research mentioned above is a strategic approach to management learning. Teaching a
master's degree in Mass Communication, wait Inter Thai public universities and private universities,
which is called "MORAL MODEL" All of the five factors (1) M. Refers to the Mindfulness of
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Management consists of Mindfulness of TQM, Mindfulness of Integration Management Curriculum,
Mindfulness of Culture Cultivation, Mindfulness of Human Development, Mindfulness of Social
Entrepreneur Wisdom. (2) O refers Organization consists Organization of Intellectual Incubator,
Organization. of Center of Excellence, Organization of Moral Spiritual, organization of CSR. (3) R
means the result contains a Result of Practice, Result of Sustainable, Result in Responsiveness,
Result of Social Exists. (4) A means Action in business. with Action in Brand Identity, Action in TQM
Policy, Action in Knowledge Management, Action in Marketing, Action in Social Responsibility. (5) L
refers to Leverage include Leverage of Learning, Leverage of Organization, Leverage of Change
Management and Leverage. of Social Entrepreneur. Then, researchers have examined the feasibility
of applying a strategic approach to management learning. Teaching Communication Arts graduate in
Thailand A case study of public and private universities, which is called "MORAL MODEL" The results
of quantitative research. (From questionnaires) showed that the overall average was 3.41 in the class
with the most. The opinions of the samples at the top 5 in class level with the most Ordered from
most to least: (1) public universities and private universities. Management strategy should be
teaching a master's degree at influencing the operation of a social good (2) public universities and
private universities. Results should be highlighted in the knowledge of the Arts. Implemented
sincerely and seriously. And be able to maintain a normal society in the health and public universities
and private universities. There should be guidelines for the social responsibility shared with
management, teaching graduate properly (3) public universities and private universities should
cultivate the culture in the Master's program in communication arts. And public universities and
private universities. Management strategy should be teaching that can affect or influence the
organization of appropriate communication arts (4) state universities and private universities.
Management strategy should be teaching Communication Arts graduate with influencing people to
learn and (5) University of the State and private universities. Should have equal management science
course with new innovations. And public universities and private universities. Management strategy
should be teaching that influence management. Teaching Communication Arts graduate in a case
study of Thailand's public and private universities, which is called "MORAL MODEL" is effective. It
can be valid.
บทนํา
การบริ ห ารหรื อ การจั ด การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาปจจุบันตกอยูภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงเปนผลทําให บรรดาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
คณาจารย เจ า หน า ที่ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยต อ งเร ง ปรั บ ตั ว ปรั บ กลยุ ท ธ ใ ห รองรั บ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเอาชนะ และการไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริหารจัดการ
หลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและความอยูรอดทําใหเกิดการ
แขงขันที่รุนแรง
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จากสภาพแห ง ป ญ หาดั ง กล า วมาข า งต น ทํ า ให ป ระเทศไทยมี ค วามจํ า เป น ต อ งสร า ง
ยุทธศาสตรใหมที่ไมตองตกอยูในภาวการณชี้นําของกลุมอํานาจตางๆที่มีอิทธิพลตอแวดวงนิเทศศาสตร หรือ
แวดวงสื่อสารมวลชนไทย เพื่อที่จะใหนักนิเทศศาสตร และบรรดานักสื่อสารมวลชนไทยไดทําหนาที่ในการ
เพิ่มพูนความรู และสร างความประเทืองปญญาใหกับประชาชน ทําหนาที่จรรโลงสังคมที่อุดมปญญา สราง
ความเปนปกแผน สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ ความภาคภูมิใจในการเกิด
มาเปนคนไทย และเผยแพรสิ่งที่เปนประโยชนในการมุงพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุนี้จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการแสวงหาทางเลือกใหม และการสรางยุทธศาสตร ใหมๆ
ความจําเปนดังกลาวที่จะตองแสวงหาแนวทางเพื่อใหหลักสูตรนิเทศศาสตร ในระดับปริญญา
โท สามารถบรรลุ พันธะกิจ และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดตอไป หรือ ใหมีความสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือเปนการปลูกฝง หรือเสริมสรางสติปญญาใหกับประชาชนหรือ
สังคม จึงจะตองมีการระดมแนวความคิดตาง ๆ จากบรรดาผูรู ผูมีประสบการณ นักวิชาการทางดานนิเทศ
ศาสตรในทุก ๆ สาขาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนจากทางดานนักวิชาการทางดานนิ เทศศาสตรเองนักวิชาการ
ทางดานวารสารศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และศึกษาศาสตร เพราะบรรดาแขนงของ
องควิชาความรูทางดานนิเทศศาสตรไทยยังตองพึ่งพาหรือการสนับสนุนจากองคความรูที่เปนพื้นฐานตางๆ
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองและบริการใหกับสังคม ดายการนําเสนอขอมูลขาวสาร การปอนองคความรูตาง ๆ สู
สังคม ดังนั้น หนาที่ตลอดจนบทบาทตางๆ ที่พึงมีใหกับสังคมในฐานะนักนิเทศศาสตร จะตองสามารถทําหนาที่
ดังกลาวอยางไมขาดตกบกพรอง หนาที่ในการสรางองคความรูใหสังคม เปนสังคมอุดมปญญา และ เพื่อพัฒนา
คุณภาพสังคมไทยใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงาม กอใหเกิดการเรียนรูเพื่อนําเอากระบวนการการเรียนรูนั้นไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดบทบาท และหนาที่ของผูคนในสังคม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน หรือ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับประเทศไทยในเวทีที่อยูภายใตโลกไรพรมแดนเปนการสืบไป
ดวยเหตุดังกลาวจึงเปนมูลเหตุจูงใจ ผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรการจัดการการ
เรี ย นการสอนนิ เ ทศศาสตร ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท ในประเทศไทยกรณี ศึ ก ษา : มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งผลจากการศึกษาที่ไดจะนําไปเปนแนวทางสูการสรา งยุทธศาสตรการจัดการการเรียน
การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทตลอดจนเพื่อใหผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการเรียน
การสอนนิเ ทศศาสตรร ะดั บปริญญาโทของมหาวิท ยาลัย รัฐ และเอกชนเพื่ อจะไดเ ปน แนวทางนํา ไปใช เป น
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการไดตอไปอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหภาพรวมสถานการณการจัดการการเรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับ
ปริญญาโทในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการคุณภาพรวมหลักสูตรการจัดการการเรียน การสอนนิเทศ
ศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
3. เพื่อสังเคราะหใหไดแนวทางการสรางยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพรวมของการจัดการ
การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน
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วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เปนการนําเสนอผลการวิจัยแบบเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) จากวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชการวิจัยเชิงสํารวจ ดังตอไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
1) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหาร คณาจารยรวมทั้งนิสิตนักศึกษา ที่มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาโททางดานนิเทศศาสตร
2)แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ทําการเปด การเรียนการสอนนิเทศศาสตร
ในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ที่อาศัยอยูรอบๆกรุงเทพ
และปริมณฑล
3) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ แยกเปน เขตกรุงเทพชั้นใน คือ
เขตปทุมวันไดแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพชั้นกลาง คือ เขตบางเขนไดแก มหาวิทยาลัยเกริก และ
เขตกรุงเทพชั้นนอกและปริมณฑล คือ เขตหลักสี่ ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
บทสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่อใชสัมภาษณ ผูบริหาร คณาจารยรวมทั้งนิสิตนักศึกษา ที่
มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางดานนิ เทศศาสตร เพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริงมาประกอบการ
วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อทําการสรางแนวทางในการจัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญา
โท จากนั้น ก็นําแนวทางที่ไดมาทําการทดสอบดวยการสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบกระบวนทัศนที่ได
นํามาหาคา Reliability และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แลวหาคาสัดสวน เฉลี่ย จํานวนรอยละ และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาอธิบายคาที่ไดโดยสถิติเชิงพรรณนา
วิธีรวบรวมขอมูล
บทสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่อใชสัมภาษณ ผูบริหาร คณาจารยรวมทั้งนิสิตนักศึกษา ที่
มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางดานนิเทศศาสตร
เพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริงมาประกอบการ
วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อทําการสรางแนวทางในการจัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญา
โท จากนั้น ก็นําแนวทางที่ไดมาทําการทดสอบดวยการสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบกระบวนทัศนที่ได
นํามาหาคา Reliability และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แลวหาคาสัดสวน เฉลี่ย จํานวนรอยละ และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาอธิบายคาที่ไดโดยสถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
นําแนวทางที่ไดมาทําการทดสอบดวยการสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบกระบวน
ทัศนที่ได นํามาหาคา Reliability และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แลวหาคาสัดสวน เฉลี่ย จํานวนรอย
ละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาอธิบายคาที่ไดโดยสถิติเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
(1) ดานมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน ในดานมาตรฐานของผูเรียนนั้นในการจัดการ การ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ไดมีการเนน ความมีคุณธรรมประจําใจ คุณธรรม ในดานการ
ประกอบการวิ ชาชี พ การอยู รว มกั นในสัง คม ความมี ศี ลธรรมจรรยา ในฐานะที่นั ก นิ เทศศาสตร ที่ มีร ะดั บ
การศึกษาในระดับปริญญาโทควรจะเปนผูที่ สามารถทําการวิเคราะหไตรตรอง มีเหตุ มีผลและสามารถอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่เปนของสังคมไทย และมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาทักษะทางดานการ
ทํางานตามวิชาชีพไดอยางมีความคิด มีการวิเคราะห ใหรอบดาน สามารถสรางเสริมความรูใหกับประชาชนหรือ
ผูคนสังคมมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองรวมทั้ง เพิ่มชองทางใหประชาชนทั่วไปสามารถนํามาปรับ
ใชกับชีวิตประจําวัน และสามารถมีความพรอมในดานการเปนนักนิเทศศาสตร ที่ตองมีการติดตอสื่อสารกับผูคน
ตลอดเวลา และ ทักษะทางดานการสื่อ สาร บุคลิก ภาพ การเขาสัง คม การปรั บตัว ความอยากรูอยากเห็ น
ความสามารถพิเศษเฉพาะดาน
(2) ดานมาตรฐานคุณภาพของอาจารยผูสอน มาตรฐานทางดานคุณวุฒิ ก็มีความสําคัญ
ประสบการณทางดานวิชาการ และประสบการณทางดานวิชาชีพ ควรจะมีมาอยางคูขนานกันกันทั้งสองดาน อีก
รวมทั้งจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม หรือ ศีลธรรมจรรยาที่ดีที่สามารถเนนในเรื่องของผูเรียนเปนสําคัญ หรือ เนน
ศักยภาพ ในการสามารถนําความรูตางๆที่เปดทําการเรียนการสอนในดา นนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโท
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ตอบสนองตอความตองการ และ การรับใชสังคมในบทบาท
ตางๆอยางครบถวน อีกทั้งจะตอง หลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาโทในลักษณะ 2 มิติ ดวยกัน ไดแก (1)
มุมมองทางดานการรับใชตอสังคม(2) มุมมองทางดานธุรกิจ นําหลักการบริหารการจัดการในทุกๆดานทางการ
รับใชสังคมรวมทั้งการบริหารการจัดการทางดานการตลาดหรือมุมมองทางดานธุรกิจ ภายใตการแขงขัน ในธุรกิจ
การศึกษาในยุคปจจุบัน ที่ทั้งสถาบันทางภาครัฐ และ สถาบันทางการศึกษาของเอกชนตางมุงใหความสนใจเปน
อันดับตนๆ ในดานการบริหาร การจัดการในดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ดัง
เห็นไดจากชื่อหลักสูตรกับรายวิชาที่สอน และการสรางแบรนดจากหลักสูตรและตัวมหาลัย ซึ่งหลักสูตรปริญญา
โททางนิเทศศาสตรก็ตกอยูภายใตสภาวการณดังกลาว เปนตน
(3) ดานมาตรฐานผูบริหารและการจัดการ ในดานมาตรฐานของผูบริหารและการจัดการ
เองตองคํานึงถึง การเนน ความเปนผูนํา ในที่นี้หมายถึงความเปนผูนําของสัง คมตอการเปนปากเปนเสียงแทน
ประชาชนในสังคม ผูนําที่จะตองนําหลักของการบริหาร การจัดการ มาใชใหกอประโยชน และประสิทธิภาพ
สูงสุดในดานการจัดการ การเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโท โดยการบริหารงานดังกลาวจะตองมี
การบริหารจัดการในการสรางศูนยบมเพาะนักนิเ ทศศาสตรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอยางรอบดาน ที่
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจะตองมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของและสอดคลองกับ การจัดการ การเรียนการสอน
นิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในปจจุบันที่ สอดคลองกับความเปนไปของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต
สภาวะการแขง ขัน ที่รุ นแรงเปน ผลทํ าให บรรดาผูบ ริห ารสถาบัน อุด มศึ ก ษา คณาจารย เจ าหน าที่ และผู ที่
เกี่ยวของทุกฝายตองเรงปรับตัว ปรับกลยุทธใหรองรับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเอาชนะ และการไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญ ญาโทนิเทศศาสตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
(4) ดานมาตรฐานพัฒนาชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ จะตองเรงเสริมสรางแหลง
เรียนรูตางๆ ในดานการจัดการ การเรียนการสอนิเทศศรสตรในประเทศไทย ที่สามารถนําเอาภูมิปญญาของ
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ทองถิ่นมาปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณโดยตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในประเทศที่
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในการผลิตนักนิเทศศาสตรออกมารับใชสังคมและประเทศชาติ
ที่ตางคนตางตองมีการเรียนรูรวมกั น จากสภาพแหงป ญหาดังกลาวมาขางตนทํ าใหประเทศไทยมีความ
จําเปนตองสรางยุทธศาสตรใหมที่ไมตองตกอยูในภาวการณชี้นําของกลุมอํานาจตางๆที่มีอิทธิพลตอแวดวง
นิเทศศาสตร หรือ แวดวงสื่อสารมวลชนไทย ไดทําหนาที่ในการเพิ่มพูนความรู และสรางความประเทืองปญญา
ใหกับประชาชน ทําหนาที่จรรโลงสังคม และเผยแพรสิ่งที่เปนประโยชนในการมุงพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
แนวทางการสรางกระบวนทัศน “MORAL MODEL“
MORAL MODEL
กระบวนทัศนแหงศีลธรรมจรรยา
- Mindfulness of TQM (Total Quality of Management)
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยการบริหารจัดการแบบองครวม
- Mindfulness of Integrations Curriculum Management
Mindfulness of
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยการทุมใหกับการบริหารจัดการแบบ
M
Management
บูรณาการของหลักสูตร
จิตเต็มเปยมดวยหัวใจ
- Mindfulness of Innovation Management
การบริหารจัดการ
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยการจัดการนวัตกรรม
- Mindfulness of Culture Cultivations
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยการปลูกฝงทางวัฒนธรรม
- Mindfulness of Human Development
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- Mindfulness of Social Entrepreneur Wisdom
จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยภูมปิ ญญาของผูประกอบการทางสังคม

O

Organization
การจัดองคการ

-

Organization of Intellectual Incubator
การจัดการองคการดวยการบมเพาะอยางเฉลียวฉลาด
Organization of Center of Excellent
การจัดการองคการในรูปแบบของศูนยกลางแหงความ
เปนเลิศ
Organization of Moral Spiritual
การจัดองคการในดานจิตวิญญาณแหงศีลธรรมปญญา
Organization of Corporate Social Responsibility
(CSR)
การจัดองคการในดานความรับผิดชอบตอสังคม
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R

Result
ผลลัพธที่ได

A

Action in
ขอปฏิบัติในดานตางๆ

L

Leverage
การมีอิทธิพล

-

Result Practice
ผลลัพธที่ไดจากการนําไปปฏิบัติ
Result of Sustainable
ผลลัพธที่ไดอยางยั่งยืน
Result in Responsiveness
ผลลัพธที่ไดจากความรับผิดชอบ
Result in Social Exists
ผลลัพธที่ไดจากการดํารงอยูของสังคม
Action in Brand Identity
ขอปฏิบัติแหงความเปนตัวตนของตราสินคา
Action in TQM Policy
ขอปฏิบัติแหงนโยบายการบริหารจัดการแบบองครวม
Action in Knowledge Management
ขอปฏิบัติแหงการจัดการดานองคความรู
Action in Marketing
ขอปฏิบัติแหงทิศทางทางดานการตลาด
Action in Social Responsibility
ขอปฏิบัติแหงความรับผิดชอบตอสังคม
Leverage of Learning
การมีอิทธิพลตอการเรียนรู
Leverage of Organization
การมีอิทธิพลตอองคการ
Leverage of Change Management
การมีอิทธิพลตอการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Leverage of Crisis
การมีอิทธิพลตอการการจัดการในภาวะวิกฤติ
Leverage of Social Entrepreneur
การมีอิทธิพลตอการเปนผูประกอบการทางสังคม

สรุปผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการประยุกตใชแนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการ
การเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทย “MORAL MODEL”
จากแนวทางการสร า งยุ ท ธศาสตร การจั ด การ การเรี ย นการสอนนิ เ ทศศาสตร ใ นระดั บ
ปริญญาโทในประเทศไทย กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ของรั ฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง เรียกวา “MORAL
MODEL” ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนําแนวทางในการสรางยุทธศาสตร การจัดการ การเรียน
การสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญ ญาโทในประเทศไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัย
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เอกชน ดังกลาวมาสรางเปนแบบสอบถามโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิธีวิจัย
แบบสํารวจ แบบเก็บขอมูลรวดเดียว (One Shot Studies) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 คน ซึ่งเปนประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามที่ไดกลาวอางมาแลว เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น ผลการศึกษาพบวา
1. กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 231 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 57.7
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป โดยมีจํานวนถึง 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0
หากพิจารณาระดับการศึกษาจะพบวา กลุมตัวอยางเกินครึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 289 คน คิดเปนรอยละ 72.
เมื่อพิจารณาถึงรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท
มีจํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 77.7
2. ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ แนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการ การเรียนการ
สอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 5 อันดับ
แรก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังนี้ (1) มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่มีอิทธิพลตอการเปนผูประกอบการทางสังคม
ที่ดีได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.41) (2) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีการเนนผลลัพธที่ไดใน
การนําความรูทางดานนิเทศศาสตร ไปปฏิบัติอยางจริงใจและจริงจัง และสามารถดํารงใหสังคมอยูได อยางปกติ
สุข และมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีขอปฏิบัติแหงความรับผิดชอบตอสังคมมาใชรวมกับ
การจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.38) (3) มหาวิทยาลัยของ
รัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนควรมีการปลูกฝงทางวัฒนธรรมในหลักสูตรปริญญาโททางนิเทศศาสตร และ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถสงผลหรือ
มีอิทธิพลตอองคการทางดานนิเทศศาสตรอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.36) (4) มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโทที่มีอิทธิพล
ตอการเรียนรูไปสูประชาชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.35) และ (5) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควร
มีการบริหารจัดการหลักสูตรนิเทศาสตรอยางมีนวัตกรรมใหมๆ และมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน ควรมียุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนที่มีอิทธิพลตอการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมได
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.33) ในขณะที่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมี
คุณคาแหงความเปนตัวตน และเอกลักษณเฉพาะตนโดยใชนโยบายการบริหารจัดการแบบองครวม มีคาเฉลี่ย
เปนลําดับสุดทายคือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.26
3. คาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอแนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนนิเทศ
ศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวมของกลุม
ตัวอยางเพศหญิงและเพศชาย อยูในระดับ “เห็นดวยมากที่สุด” โดยเพศหญิง จํานวน 231 คน มีความคิดเห็น
อยูในระดับคาเฉลี่ย 3.47 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางในทุกชวงอายุมีความคิดเห็น ตอแนวทางใน
การสร า งยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การการเรี ย นการสอนนิ เ ทศศาสตร ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโทในประเทศไทย ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวยมากที่สุด” โดยกลุมตัวอยางที่มี
อายุ 31-40 ป จํานวน 17 คน มีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ย 4.00
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เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางในทุกชวงระดับการศึกษามีความคิดเห็น ตอ
แนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับ ปริญญาโทในประเทศไทย
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวม อยูในระดับ “เห็นดวยมากที่สุด” โดยกลุมตัวอยาง
ที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 4 คน มีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ย 4.
เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางในทุกระดั บรายไดตอเดือนมีความคิดเห็น ตอ
แนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดการการเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดับ ปริญญาโทในประเทศไทย
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวม อยูในระดับ “เห็นดวยมากที่สุด” เชนเดียวกัน โดย
กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนมากกว า 50,000 บาท จํานวน 2 คน และรายไดตอเดือนระหวาง 20,001 –
30,000 บาท จํานวน 14 คน มีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.00
4. กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอแนวทางการสรางยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร
ในระดับปริญญาโทในประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ดังตอไปนี้ 1) ควรมีการ
จัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร อยางเปนระบบและมีระเบียบตองมีเครื่องมือและการเรียนการสอนที่ใหมๆ
ควรนําเสนอความจริงสูสังคม และรูจักรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รักษาจรรยาบรรณอยางเครงครัดการปลูกฝง
จิตสํานึกและหนาที่คือสิ่งสําคัญ 6) ควรปลูกฝงจิตสํานึกทั้งดานคุณธรรม และจริยธรรม คือพื้นฐานที่ควร
สงเสริมมนุษย มีการรวมมือกันเพื่อใหทุนไปศึกษาดูงานที่ตางประเทศ ควรเอาคนในวงการนิเทศศาสตรดวยกัน
เพื่อผูทํางานดานวิชาการ และดานการปฏิบัติ ควรเพิ่มสาขาใหมากขึ้น และเพิ่มในทุกมหาวิทยาลัย เพราะ
ปจจุบันมีผูศึกษาดานนิเทศศาสตรในระดับปริญญาตรีจํานวนมาก เพื่อที่จะไดรับรองบุคคลเหลานี้ในอนาคต
ควรมี ห ลั ก สู ต รการสอนให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระหว า งรั ฐ และเอกชน ควรสร า งจุ ด เด น ของแต ล ะ
มหาวิทยาลัยใหตลาดแรงงานได เลือกสรรบุคคลที่มีความสามารถอยางแทจริงได ควรใหมหาวิทยาลัยเอกชน
จัดมาตรฐานใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการจัดการเรียนการสอน ควรใหสาขาหรือคณะมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอน เพราะถือวาเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1) ควรนําความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการ
จัดการ การเรียน การสอนนิเทศศาสตร หรือ ทางดานการสื่อสารใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอสังคมสวนรวม
และประเทศชาติ รวมทั้งตอสากลดวย
2) ควรเพิ่มสาขาใหมากขึ้น และเพิ่ มในทุกมหาวิทยาลัย เพราะปจจุบันมีผูศึกษาดานนิเทศ
ศาสตรในระดับปริ ญญาตรีจํ านวนมาก เพื่อที่ จะไดรับ รองบุคคลเหลานี้ ในอนาคต และควรเพิ่มสาขา แบ ง
ออกเปนแขนงตางๆ หรือหลักสูตรใหหลากหลายมากขึ้นกวานี้
3) ควรดูสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตลอดจนสภาวการณตางๆ
เพื่อนําองคความรูทางดานการจัดการ การเรียนการสอนนิเทศศาสตรในระดั บปริญญาโทนําไปสูการพัฒนาให
เปนไปตามรูปแบบสภาพความเปนจริงของสังคมไทย อยางไมหลงผิดและสามรถนําไปประยุกตในการใชชีวิตใน
การทํางานใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
4) ควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา ครอบคลุมตามที่ตลาดแรงงานตองการ
ปลูกจิตสํานึกในการใชความรูในทางสุจริต ควรมีหลักสูตรการสอนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันระหวางรัฐและ
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เอกชน ควรสรางจุดเดนของแตละมหาวิทยาลัยใหตลาดแรงงานไดเลือกสรรบุคคลที่มีความสามารถอยางแทจริง
ไดอยางเหมาะสม
5) ในทุกๆ มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนควรจัดหลักสูตรใหเหมือนกัน เพื่อความงายตอการ
เทียบโอนของนักศึกษา สามารถเรียนรวมกันและควรใหสาขาหรือคณะมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
เพราะถือวาเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อจะไดนํา ไปจัดการภาวะวิกฤติของสังคม
และสามารถสรางความตระหนักถึงการมีสวนรวมกับสังคมเปนหลัก เพราะนิเทศศาสตรนาจะเปนศาสตรที่ดีที่สุด
ในการนําพาสังคมไปสูการปรองดองในสังคม และใหสอดคลองปรับเขากับกระแสโลกาภิวัฒนใหมากที่สุด
6) ควรใหมหาวิทยาลัยเอกชน จัดมาตรฐานใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดการ
เรียนการสอนางดานนิเทศศาสตรในระดับปริญญาโท หรือ ในทุกๆระดับ ตั้งแต ปริญญาตรี โท และ เอกให
สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) เนื่ องจากในการวิ จัยครั้ง นี้ เป นการวิ จัย ที่เ ปนกรณี ศึก ษา เพื่ อเปรี ยบเทีย บระหวา ง
มหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ทําการเปด หรือ ทําการดําเนินการ จัดการ การเรียน การสอน
นิเทศศาสตร ในระดับปริญญาโทในประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการสรางยุทธศาสตร การจัดการ การ
เรียน การสอนนิเทศาสตรในระดับปริญญาโทในประเทศไทยเทานั้น ในครั้งตอไปควรมีการศึกษาใหครอบคลุมทั้ง
ในดานการจัดการ การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในทุกระดับ ตั้งแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกใหครบถวน เพื่อจะไดแนวทางในการสรางยุทธศาสตร ในการจัดการ การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในทุก
ระดับ เปนนโยบายระดับชาติตอไป
2) ควรทําการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การศึกษาวิจัยในรูปแบบกลุมสนทนา (Focus
Group Discussions) ในเรื่อง หรือ ประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆในดาน การจัดการ การเรี ยน การสอน หรือ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือ การพัฒนาตลาดของ การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในประเทศไทย
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการ การเรียน การสอนนิเทศศาสตรในทุกระดับ และ
ทําการเปรียบเทียบในการจัดการ การเรียน การสอน นิเทศศาสตร ในประเทศไทย และ ในตางประเทศเพื่อมอง
หาความแตกตางในการนําไปสู กระบวนการพัฒนาในเชิงวิชาการตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธเรื่องนี้ ดําเนินงานจนสําเร็จเรียบรอยไดดวยความเสียสละ อุตสาหะ อนุเคราะห
ช ว ยเหลื อ ด ว ยน้ํ า ใจจากบุ ค คลหลายท า น ที่ เ ป น ผู ป ระสิ ท ธิ์ ป ระศาสน วิ ช าความรู โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รอง
ศาสตราจารย ดร. ประกฤติ พูลพัฒน ประธานคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลย
ทรัพย ผูอํานวยการโครงการการจัดการดุษฎีบัณฑิต รองประธานกรรมการฯ รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลย
ทรัพย ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร และในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหเกียรติในการเปน
อาจารยที่ปรึกษาในครั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญทั้งสองทาน คือ ดร.ชลวิทย เจียรจิตต ที่ไดใหความเมตตาแนะนําการวิจัยอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณที่ไดชวยขัดเกลาความสละสลวย
สวยงามในแงมุมของความเปนนักวิชาการดานการสื่อสาร และดวยความกรุณาจาก อาจารยสุจิตรา ฉายปญญา
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ที่คอยชี้แนะ ใหกําลังใจในยามที่ทอแท รวมถึงทานผูใหขอมูลสําคัญในภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานองคกร
อิสระทําใหไดมุมมองและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวิจัย ซึ่งผูวิจัยขอสํานึกพระคุณของทุกทานไวโดย
ตลอดไป
ทายสุดนี้ คุณความดีและกุศลที่พึงบังเกิดจากดุษฎีนิพนธเล มนี้ เปนผลมาจากความเมตตา
กรุณาของบิดา มารดา ครูอาจารย ภรรยา บุตร และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ผูคอยใหกําลังใจ ขออานิสงสอันเกิดจาก
คุณประโยชนของดุษฎีนิพนธนี้ จงบังเกิดแกผูมีพระคุณต อผูวิจัย และพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูและค้ําจุนผูวิจัยใหพบกับความสําเร็จในวันนี้
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