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การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2) เพือศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์

ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 3) เพือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพบัณฑิต และ 

หลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยนีใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยตัวอย่างใน

การวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 จํานวน 384 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้แบบสอบถามเป็น

เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติที (ttest) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการวิเคราะห์ความสมนัย (Correspondence Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตกเป็นตัวอย่างโดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ต่อภาพภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึง

ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม และมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าเป็นมหาวิทยาลัย

ทีมีเสรีภาพทุกตารางนิว อยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ต่อจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ว่าเป็นเสาหลักของแผ่นดิน และมีการรับรู้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งสุขภาวะ 

  เมือเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐของนักศึกษาทีมี

ลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน พบว่า คณะทีกําลังศึกษา เพศ สถานภาพของบิดามารดา และอาชีพของผู้ทีให้



 (4)

การอุปการะทางการเงิน เป็นปัจจัยทีไม่ส่งผลให้นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทีส่งผลให้นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐแตกต่างกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา เกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า 

ภูมิลําเนา และรายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน 

  จากการวิเคราะห์ความสมนัย พบว่า นักศึกษารับรู้เกียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรง

ตามภาพลักษณ์ทีแต่ละมหาวิทยาลัยกําหนด 

  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตนกําลังศึกษาอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก ขึนไปทุกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยทีตนกําลังศึกษาอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยอย่างยิง ทังในด้านคุณภาพบัณฑิต และ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่วนนักศึกษา

ทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ของมหาวิทยาลัยทีตนกําลังศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทังในด้านคุณภาพบัณฑิต และ ด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน และเมือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 25492553) ของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านคุณภาพ

บัณฑิตเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ส่วนด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นทีค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับคะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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The objectives of this study were 1) to determine and compare student’s perception of 

image (POI) among public universities, 2) to determine the image position perceived by students 

among public universities, and 3) to study student’s opinion about the graduate quality (GQ) and 

the curriculum and instruction (CAI) among public universities. Survey research was used in the 

study. Questionnaire was used to collect data from 384 freshly students in four public 

universities; i.e., Chulalongkorn University (CU), Thammasat University (TU), Khon Kaen 

University (KKU) and Chiang Mai University (CMU). Descriptive statistics, ttest, oneway 

ANOVA and correspondence analysis were applied the results of study were as follows:  

The average POI scores were high for all universities. According to CMU image 

“University of excellence where nature nurtures intelligence”, TU image “university of freedom”, 

CU image “pillar of the Kingdom”, and KKU image “healthy university”, the POI scores of CMU 

and TU were higher than the scores of CU and KKU.  

By using ttest and oneway ANOVA, it can be shown that faculty, gender, parental 

status and the occupation of patron did not significantly affect the POI scores. On the other hand, 

university, grade point average, former living place and average monthly income of patron 

significantly affected the POI scores. 

Based on correspondence analysis, it was found that image of each university were 

correctly perceived by students. 



 (6) 

Considering the students’ opinion about the graduate quality (GQ) and the curriculum 

and instruction (CAI), it can be summarized that students highly agreed on GQ and CAI of all 

universities. Comparing between the students’ opinion and the assessment scores evaluated by the 

Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA), the study found that 

the students’ opinion scores and ONESQA assessment scores have negative relationship for GQ 

and positive relationship for CAI. 
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 วิทยานิพนธ์เรือง การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของ

นักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง

ยิงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีได้กรุณาสละเวลา

ให้คําปรึกษา คําชีแนะ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์ทุกขันตอน และขอกราบ

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 

ทีได้กรุณาให้คําแนะนําและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิงขึน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทุกแห่งทีตกเป็นตัวอย่างในการศึกษา เจ้าหน้าทีมหาวิทยาลัย

ทุกท่าน น้องบี น้องแจ๋วแหวว และน้องกอล์ฟทีได้ให้ความช่วยเหลืออย่างยิงในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

และขอขอบคุณสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทีได้อนุเคราะห์ข้อมูลเพืองานวิจัยครังนี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาท

ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิงท่านอาจารย์จากสาขาการวิจัยเพือการบริหารและการจัดการ 

คณะสถิติประยุกต์ทัง 3 ท่าน อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส รองศาสตราจารย์ 

ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช ทีได้มอบโอกาสและ

ประสบการณ์อันมีค่า ทังยังได้ให้ความเมตตาและความไว้วางใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึง

ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี และ

ขอขอบคุณทุนการศึกษาทุกทุนจากรัวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อันเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผล

ให้ผู้วิจัยสามารถสําเร็จการศึกษาได้ดังตังใจ 

สุดท้ายนี ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวทีคอยเคียงข้าง เป็นกําลังใจ และเชือมัน

ในตัวผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณ คุณนิตินัย รุ่งจินดารัตน์ ทีให้ความเข้าใจ ทังยังเป็นผู้ให้คําแนะนํา 

เตือนสติในการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาปริญญาโท เป็นติวเตอร์ และเป็นกําลังใจทีดีเสมอมา 

ขอขอบคุณเพือนๆ ร่วมสาขารุ่น 1/52 และรุ่น 2/52 ทีให้คําแนะนําและความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจยิง 

และขอบคุณเพือนๆ รุ่น 1/53 ทุกท่านทีเป็นกําลังใจให้แก่กัน และร่วมเดินบนเส้นทางสายเดียวกัน

จนมาถึงจุดหมายปลายทางในวันนี  

คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที 1 
 

บทนํา 

 

1.1ความเป็นมาและความสําคัญ 

 

มนุษย์ นับเป็นทรัพยากรทีมีค่าและมีความสําคัญสูงสุด โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นัน 

ถือเป็นการลงทุนทีคุ้มค่าและยังยืนทีสุด เมือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอืน ๆ ทังนีเพราะ

ความสําเร็จขององค์กร รวมถึงความสําเร็จของประเทศขึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร หากประเทศ

ใดมีทรัพยากรมนุษย์ทีมีศักยภาพสูง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน นานาประเทศจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

ปรารถนาให้มีทังคนเก่งและคนดี อันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและนําพาประเทศไปสู่

ความเจริญ ความสําเร็จ และความมันคงได้อย่างยังยืน  

หลายปีทีผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับความเปลียนแปลงในหลายด้าน ทังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึงล้วนมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก  ประกอบกับ

แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตังแต่ฉบับที 17 ก็ได้ให้ความสําคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายประการ นับตังแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 (พ.ศ. 25402544) เป็นต้นมา จึงได้หันมาเน้นคนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนาแบบองค์รวม เพือให้เกิดการพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพ ซึงก็คือ มุ่งพัฒนาด้านการศึกษา 

และเพือให้ระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ จึงได้มีการจัดตังสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึงจัดตังตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 49 มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน ทําหน้าทีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามทีกําหนดไว้

ในพระราชบัญญัติ ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย

หนึงครังในทุก 5 ปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกียวข้องและสาธารณชน 

จากข้อมูลงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 25452551 

พบว่า ประเทศไทยได้ใช้งบประมาณพุ่งสูงขึนอย่างต่อเนือง จาก 32,008.3 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 





67,226.8 ล้านบาท ในปี 

พิจารณาด้านผลสัมฤทธิทางการเรียน

ภูมิภาคเอเชียและอาเซียน

งบประมาณด้านการศึกษาสูงกว่าประเทศต่าง
 

. 

ภาพที 1.1  งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 

แหล่งทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

นอกจากนียังพบว่า ทิศทางของการผลิตกําลังแรงงานก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน จากรายงานผลการศึกษาของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา

(2552) แนวโน้มความต้องการแรงงานของประเทศไทยในอีก 

แรงงานด้านเทคนิคหรือด้านวิชาชีพ

สายวิชาการถึง 2.3 เท่า (สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้เรียนต่างมีความมุ่งมันและต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทีมีชือเสียง มากกว่า

ในมหาวิทยาลัยเอกชน อันมีสาเหตุสําคัญอันหนึงคือ เรืองค่านิยม รวมถึงความต้องการ

ทางสังคม จากภาพที 1.2 

การศึกษา 2547–2553 จะเห็นว่า จํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจํานวนสูงกว่าจํานวน

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถึง 

งบ
ปร
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า
ณร
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2 

ล้านบาท ในปี 2551 หรือเพิมขึนประมาณร้อยละ 50 ดังภาพที 

ด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ

ภูมิภาคเอเชียและอาเซียน กลับพบว่า ยังด้อยกว่า สิงคโปร์ ญีปุ่น ฟิลิปปินส์ และจีน แม้ว่าจะใช้

งบประมาณด้านการศึกษาสูงกว่าประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวก็ตาม (สุทธศรี วงษ์สมาน

งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2545 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553ก. 

นอกจากนียังพบว่า ทิศทางของการผลิตกําลังแรงงานก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน จากรายงานผลการศึกษาของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา

ต้องการแรงงานของประเทศไทยในอีก 4 ปีข้างหน้า (255

แรงงานด้านเทคนิคหรือด้านวิชาชีพ แต่ปรากฏว่าการผลิตกําลังแรงงานด้านนีกลับน้อยกว่า

สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา

ผู้เรียนต่างมีความมุ่งมันและต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทีมีชือเสียง มากกว่า

ในมหาวิทยาลัยเอกชน อันมีสาเหตุสําคัญอันหนึงคือ เรืองค่านิยม รวมถึงความต้องการ

 แสดงจํานวนนักศึกษาทังหมดในประเทศไทย จําแนกตามประเภทสถาบัน ปี

จะเห็นว่า จํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจํานวนสูงกว่าจํานวน

อุดมศึกษาเอกชนถึง 5 เท่า มาโดยตลอด 
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ปีงบประมาณ

ดังภาพที 1.1 อย่างไรก็ตามเมือ

ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศใน

กลับพบว่า ยังด้อยกว่า สิงคโปร์ ญีปุ่น ฟิลิปปินส์ และจีน แม้ว่าจะใช้

สุทธศรี วงษ์สมาน, 2554) 

 

2545 – 2551 

นอกจากนียังพบว่า ทิศทางของการผลิตกําลังแรงงานก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน จากรายงานผลการศึกษาของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

(25542557) ต้องการ

แต่ปรากฏว่าการผลิตกําลังแรงงานด้านนีกลับน้อยกว่า

ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา ทีสําคัญคือ 

ผู้เรียนต่างมีความมุ่งมันและต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทีมีชือเสียง มากกว่าการเข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัยเอกชน อันมีสาเหตุสําคัญอันหนึงคือ เรืองค่านิยม รวมถึงความต้องการการยอมรับ

แสดงจํานวนนักศึกษาทังหมดในประเทศไทย จําแนกตามประเภทสถาบัน ปี

จะเห็นว่า จํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจํานวนสูงกว่าจํานวน

266.80

2551
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ภาพที 1.2  จํานวนนักศึกษาทังหมดในประเทศไทย จําแนกตามประเภทสถาบัน ปีการศึกษา 2547–2553 

แหล่งทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553ข. 

 

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพ

และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน ทังในเรืองมาตรฐานการศึกษาและ

การประกันคุณภาพ เพือให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและองค์กรต่าง ๆ แต่จากการทบทวนงานวิจัยที

เกียวข้อง ยังพบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังคง

เป็นปัจจัยด้านคุณภาพ (สงบ สิงสันจิตร, 2550; ศศิธร แทนรินทร์, 2553) และชือเสียงของสถาบัน 

(อรวรรณ บรรจงสุทธิ, 2546; สงบ สิงสันจิตร, 2550; กุสุมา ปักปินเพชร, 2551; ศศิธร แทนรินทร์, 2553) 

ภายใต้ทัศนคติทีว่าการได้เรียนในสถาบันทีมีชือเสียงทําให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและสร้างชือเสียง

ให้แก่วงศ์ตระกูล สังคมให้การยอมรับและยกย่อง (กุสุมา ปักปินเพชร, 2551) และมีพฤติกรรมการเลือก

สถาบันการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยอยากเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐมาก

ทีสุด (สงบ สิงสันจิตร, 2550) อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดมุ่งศึกษาในแง่มุมด้านการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ทีสถาบันอุดมศึกษาใช้สือสารต่อสาธารณชน และการรับรู้ต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาบน

พืนฐานของมาตรฐานและตัวบ่งชีของการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงในมาตรฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต และ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึงมีความเกียวข้องต่อผู้เรียนโดยตรง 

ด้วยเหตุนีผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นเรืองทีควรหาคําตอบจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพือนําผลทีได้ไปใช้

เป็นแนวทางในการวางแผน การดําเนินการ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการสร้างภาพลักษณ์แก่

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่อไป 

 

1,548,565
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

  1. เพือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ  

  2. เพือศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

  3. เพือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐาน

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  

   

1.3ขอบเขตของการศึกษา 

 

ในการศึกษาครังนี เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากวารสาร เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

และสืบค้นข้อมูลทีเกียวข้องจากอินเตอร์เน็ต โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังนี 

 

1.3.1ขอบเขตด้านเนือหา 

ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2 ด้าน ได้แก่ 

1.3.1.1การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.3.1.2การรับรู้ต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. 

2 มาตรฐาน (จากทังหมด 7 มาตรฐาน) คือ 

1)  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

2)  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

1.3.2ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรและตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 โดยในการศึกษาครังนี เป็น

การศึกษาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐ รวม 29 แห่ง ได้แก่  

1.3.2.1  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 14 แห่ง  

1.3.2.2  มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ จํานวน 15 แห่ง 

 



 5 

1.4ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 
 เป็นแนวทางแก่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในการวางแผน การดําเนินการ รวมถึงการพัฒนา

กลยุทธ์ในด้านการสือสาร และการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน 



 
บทที 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
  ในการศึกษาเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน

ของนักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที

เกียวข้อง เพือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี 

2.1แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ 

2.1.1ความหมายของการรับรู้ 

2.1.2กระบวนการรับรู้ 

2.1.3ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

2.1.4อุปสรรคของการรับรู้ 

2.1.5การรับรู้กับการวางตําแหน่ง 

2.1.6การรับรู้กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

2.1.7ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

2.1.8มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

2.1.9ตัวบ่งชีทีใช้ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

2.2งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ 

 

 2.1.1  ความหมายของการรับรู้ 

Assael (1998: 205) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการเลือก การรวบรวม และการตีความ

สิงเร้าทางการตลาด และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นภาพรวมทีเชือมโยงกันจนสามารถเข้าใจได้ 

Hanna และ Wozniak (2001: 102)ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การรับรู้

เป็นกระบวนการของการคัดเลือก การจัดระเบียบ และการตีความความรู้สึกเป็นสิงทีมีความหมาย 

ในขณะที Schiffman และ Kanuk (2007: 148) ได้นิยามความหมายของการรับรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการซึง
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แต่ละบุคคลเลือก จัดระเบียบ และตีความสิงเร้าเป็นภาพทีมีความหมายและเชือมโยงกัน ซึงแม้ว่า

บุคคลจะได้รับสิงเร้าสิงเดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันตามความต้องการ 

ค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 116) มองว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึงบุคคลจัดระเบียบและ

ตีความ ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพือให้ความหมายเกียวกับสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการ

รับรู้ของคน ๆ หนึง สามารถตีความหมายให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อย่างมาก เช่น พนักงาน

ทุกคนในองค์กรแห่งหนึงอาจรับรู้ว่าองค์กรของตนเป็นบริษัททีดีและรับผิดชอบต่อสังคม แต่ในความ

เป็นจริงอาจไม่เป็นดังทีรับรู้ก็เป็นได้ 

 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการรับรู้ได้ว่า การรับรู้เป็นการทําความเข้าใจ 

และตีความต่อสิงเร้าจากสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสิงทีมีความหมาย โดยผู้รับรู้แต่ละคนอาจจะ

ตีความหมายนันออกมาเหมือนกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ 

 

  2.1.2  กระบวนการรับรู้ 

กระบวนการรับรู้ในแนวคิดของ Assael (1998: 218) ประกอบไปด้วย การเลือกรับรู้ (Perceptual 

Selection) การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual Interpretation) 

ดังแผนภาพที 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) ของ Assael 

แหล่งทีมา: Assael, 1998: 218. 

 

Exposure 
 

 

Attention 

Categorization 
 

 

Inference 

SELECTION 

ORGANIZATION

INTERPRETATION 
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  2.1.2.1  การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) 

  เมือบุคคลเปิดรับต่อสิงเร้าทางการตลาด และตังใจรับต่อสิงเร้าทีเข้ามากระทบแล้ว 

บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิงเร้าทีตรงกับความต้องการและทัศนคติของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ทีจะซือ

รถยนต์จะเลือกสนใจโฆษณารถยนต์ เป็นต้น ทังนีรูปแบบของการเลือกรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ขันตอน 

คือ การเปิดรับ (Exposure) ความสนใจ (Attention) และการรับรู้แบบเลือกสรร (Selective Perception) 

    1)  การเปิดรับ (Exposure) 

    การเปิดรับ เกิดขึนเมือประสาทสัมผัสของบุคคลได้รับการกระตุ้นจาก

สิงเร้า ทําให้เกิดความรู้สึก เช่น การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง และการได้กลิน เป็นต้น บุคคลจะ

เปิดรับสิงเร้าเหล่านันหรือไม่ขึนอยู่กับความสนใจและความเกียวข้องต่อสิงเร้านันทีมีกับตนเอง โดย

จะเลือกเปิดรับเฉพาะสิงเร้าทีตนสนใจและอาจหลีกเลียงการเปิดรับสิงเร้าทีไม่น่าสนใจหรือไม่

สําคัญต่อตนเอง  

    2)  ความสนใจ (Attention)  

    ความสนใจ เกิดขึนเมือบุคคลมีการเปิดรับ และเลือกสนใจในสิงเร้าใด

สิงเร้าหนึงเป็นพิเศษ ดังนันนักโฆษณาจึงพยายามดึงดูดความสนใจโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้

งานโฆษณาทีมีขนาดใหญ่ ใช้รูปภาพประกอบทีสวยงาม การวางสินค้าบนชันวางในตําแหน่งที

เหมาะสมกับระดับสายตา เป็นต้น 

    3)  การรับรู้แบบเลือกสรร (Selective Perception)  

    ในการรับรู้สิงเร้าทีเข้ามากระทบนัน บุคคลจะไม่รับรู้ต่อสิงเร้าทังหมด แต่

จะเลือกรับรู้ตามความต้องการ ทัศนคติ ประสบการณ์ และลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนีในสิงเร้า

เดียวกัน แต่ละคนอาจรับรู้แตกต่างกัน โดยการเลือกรับรู้ของบุคคลเกิดขึนในทุกขันตอนของ

กระบวนการรับรู้ นันคือ การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เกิดขึนเพราะความเชือของบุคคล

เป็นตัวชักจูงให้เลือกสิงทีจะฟังหรือสิงทีจะอ่าน การเลือกจัดระเบียบ (Selective Organization) เกิดขึน

เพราะบุคคลจัดระเบียบข้อมูลนันให้สอดคล้องกับความเชือของตน รวมทังการเลือกตีความ

(Selective Interpretation) เกิดขึนเมือสิงทีรับรู้มานันสอดคล้องกับความเชือและทัศนคติของตนเองทีมี

อยู่เดิม ในกรณีทีสินค้านันมีความเกียวพันกับตัวเองตํา หรือไม่สําคัญมากนัก บุคคลจะกลันกรอง

ข้อมูลต่าง ๆ ออกให้มากทีสุด เพือลดปริมาณทีหนาแน่นของข้อมูล (Informational Clutter) และ

ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึน ซึงเป็นการหลีกเลียงกระบวนการทางความคิด (Cognitive Activity) แต่

ในกรณีทีสินค้านันมีความเกียวพันกับตนเองสูง หรือมีความสําคัญมาก บุคคลจะเลือกสรรข้อมูล

เพือช่วยในการประเมินตราสินค้าทีตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับความเชือและทัศนคติ
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ของตนการรับรู้แบบเลือกสรรจะทําให้บุคคลได้รับข้อมูลทีตรงกับความต้องการของตนเองมาก

ทีสุด โดยหน้าทีของการรับรู้แบบเลือกสรรมีอยู่ 2 ประการ คือ 

       3.1)  ความรอบคอบในการรับรู้ (Perceptual Vigilance) เป็นการที

บุคคลเลือกรับรู้ในสิงทีตรงกับความต้องการหรือความชืนชอบของตนเอง สําหรับสิงทีมีความเกียวพัน

หรืออยู่ในความสนใจของตนเองสูง (Highinvolvement) บุคคลจะมีความรอบคอบในการค้นหา

ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ ส่วนในสิงทีมีความเกียวพันหรืออยู่ในความสนใจของตนเองตํา (Low

involvement) กระบวนการนีจะทําหน้าทีกลันกรองข้อมูลทีไม่จําเป็นออก เนืองจากต้องการข้อมูลที

น้อยทีสุดในการประมวลผล ซึงสอดคล้องกับข้อเสนอของ Hanna และ Wozniak (2001: 111) เรือง 

Selective Sensitization ทีว่าหากข้อมูลนันเกียวข้องกับความต้องการและความเชือของตนเอง บุคคล

ย่อมมีแนวโน้มทีจะรับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

      3.2)  การต่อต้านการรับรู้ (Perceptual Defense) Schiffman และ 

Kanuk (2007: 158) เห็นตรงกับ Asseal ว่าบุคคลอาจหลีกเลียงการรับรู้ในสิงไม่ตรงกับความเชือและ

ทัศนคติของตน โดนปฏิเสธสิงเร้านัน ซึงเรียกว่า Contrast Effect หรือหลีกเลียงการรับรู้ในสิงทีเป็น

ความรู้สึกในด้านลบซึงทําให้เกิดความไม่สบายใจ แม้ว่าจะมีการเปิดรับสิงเร้านันแล้วก็ตาม โดย

อาจบิดเบือนการรับรู้ให้เป็นไปในทิศทางทีตนต้องการ ซึงเรียกว่า Assimilation Effect โดยหลักคิดนี

สอดคล้องกับทฤษฎีวิจารณญาณด้านสังคมของ Sherif (Sheruf’s Social Judgment Theory) ทีกล่าวว่า 

บุคคลจะมีการต่อต้านข้อมูลทีตรงกันข้ามกับความคิด (Contrast) หรือตีความและยอมรับข้อมูลโดย

มีการปรับให้เข้ากับทัศนคติของตน (Assimilation) 

  นอกจากนี Schiffman และ Kanuk (2007: 158) ยังเสริมว่า บุคคลอาจมีการปิดกัน

การรับรู้ (Perceptual Blocking) โดยการป้องกันตนเองออกจากสิงเร้าต่าง ๆ ทีตนไม่ต้องการหรือไม่

สนใจ เช่น การเปลียนช่องโทรทัศน์ หรือเปลียนคลืนวิทยุ เพือหลีกเลียงการชมหรือฟังโฆษณา 

เป็นต้น  

  2.1.2.2  การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) 

  เป็นกระบวนการทีผู้บริโภคทําการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ออกมาเป็น

ภาพรวม เพือให้สามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายขึนและนําไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิงนัน

ได้ หลักพืนฐานของการประมวลการรับรู้นี คือ การผสมผสาน (Integration) หมายถึง การทีบุคคล

รับรู้สิงเร้าต่าง ๆ ทีหลากหลาย แล้วมีการจัดระเบียบออกมาเป็นภาพรวม หลักการนีอ้างอิงมาจาก

หลักจิตวิทยาของ Gestalt (Gestalt Psychology) ซึงได้อธิบายไว้ว่า การสือสารข้อมูลใด ๆ ถึงบุคคล 

เช่น การโฆษณา ราคา และลักษณะของตราสินค้า ควรจะมีความสอดคล้องเป็นหนึงเดียว เพราะ

บุคคลจะรับรู้องค์ประกอบเป็นภาพรวมและสรุปผลโดยรวมกลายเป็นภาพลักษณ์ของสินค้า 
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(Brand Image) ด้วยหลักการรับรู้แบบผสมผสาน โดยการสร้างภาพรวมของสิงทีตนสนใจนัน มี

อยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 

    1)  การต่อเติมส่วนทีไม่สมบูรณ์ (Closure) หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มทีจะ

เติมข้อมูลในส่วนทีขาดหายไปเมือสิงเร้าไม่สมบูรณ์ เช่น เมือข้อมูลมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน  

    2)  การจัดกลุ่ม (Grouping) หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มทีจะรับข้อมูลต่าง ๆ 

เป็นกลุ่มก้อนมากกว่าการรับรู้แยกเป็นส่วนย่อย ๆ เพือนําไปสู่การตีความเป็นภาพรวม หลักการนี

จะช่วยให้บุคคลประเมินตราสินค้าผ่านทางคุณสมบัติต่าง ๆ หลายอย่างโดยรวม ซึงจะก่อให้เกิด

ความเข้าใจและการระลึกถึงได้ง่ายขึน (Schiffman and Kanuk, 2007: 159161) 

    3)  บริบทแวดล้อม (Context) หมายถึง บุคคลจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของสิงเร้าประกอบด้วย เพือให้เข้าใจข้อมูลเกียวกับสิงเร้านันได้ง่ายขึน  

  2.1.2.3  การตีความ (Perceptual Interpretation) 

  การตีความ เป็นกระบวนการทีเกิดขึนหลังจากทีบุคคลได้เลือกและรวบรวมข้อมูล 

หรือสิงเร้าทีตนได้รับ จากนันจะทําการตีความหมายของข้อมูลทีได้รับจากสิงเร้า โดยอาศัยหลักการ

พืนฐานของการตีความ อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่  

    1)  การจัดประเภท (Perceptual Categorization) เป็นกระบวนการทีช่วย

ให้บุคคลสามารถเข้าใจต่อสิงเร้าหรือข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน ด้วยการจัด

ประเภทข้อมูลหรือสิงเร้านันเข้ากับประเภทของข้อมูลเดิมทีตนมีการรับรู้อยู่แล้ว เช่น เมือบุคคลได้รับ

ข้อมูลหรือสิงเร้าเกียวกับสถาบันการศึกษาเปิดใหม่ ก็จะสามารถเข้าใจลักษณะของสถาบันการศึกษา

นันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึน หากเคยรับรู้ถึงประเภทสถาบันการศึกษานัน ๆ อยู่แล้ว รวมทังสามารถ

จัดประเภทข้อมูลใหม่ทีเพิงได้รับมาเข้ากับประเภทของข้อมูลทีรับรู้อยู่แต่เดิมได้ 

    2)  การอนุมาน (Perceptual Inference) บุคคลจะตีความข้อมูลหรือสิงเร้าที

ได้รับมา ด้วยการเชือมโยงข้อมูลหรือสิงเร้านันเข้ากับข้อมูลหรือสิงเร้าอืน ๆ การเชือมโยงดังกล่าวนี

เกิดขึนจากความเชือของบุคคลอันสืบเนืองมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น บุคคลมักเชือมโยงราคา

ของสินค้าเข้ากับคุณภาพ โดยมักอนุมานว่าสินค้าทีมีราคาแพงเป็นสินค้าทีมีคุณภาพดี หรือเชือมโยง

ว่า การจบจากสถาบันการศึกษาของรัฐ มีโอกาสได้งานทํา/ได้รับการยอมรับมากกว่าการจบจาก

สถาบันการศึกษาเอกชน เป็นต้น 
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  2.1.3  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

แม้ว่าบุคคลจะเจอกับสิงเร้าสิงเดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ซึง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 

  2.1.3.1  ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) 

  ลักษณะเฉพาะบุคคลทีมีความสําคัญต่อการรับรู้ของผู้บริโภคไว้ 2 ลักษณะ คือ 

(Assael, 1998: 211216) 

    1)  ความสามารถในการแยกความแตกต่างในสิงเร้า (Stimulus Discrimination) 

หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความแตกต่างระหว่างตราผลิตภัณฑ์ โดยความสามารถดังกล่าวนี

อาจเกิดจากการเรียนรู้ได้ ผู้ทีมีความคุ้นเคยกับสิงใด ๆ จะสังเกตเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยใน

คุณสมบัติของแต่ละตราผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าผู้ทีไม่คุ้ยเคย หรือไม่ได้สัมผัสกับสิงนันเป็นประจํา ซึง

สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของ Weber (Weber’s Law) ทีเสนอว่า การสร้างความแตกต่างต้องอยู่ใน

ระดับทีสังเกตได้ เนืองจากบุคคลส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับรู้ถึงความเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยได้ 

ไม่ว่าจะในเรืองราคา ขนาด หรือลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันจึงต้องหาระดับการเปลียนแปลง

ทีบุคคลสามารถรับรู้ได้ เช่น การเปลียนสีของตราผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย บุคคลส่วนมากอาจไม่

สังเกตเห็นถึงความแตกต่าง ในขณะทีเมือเปลียนทังสีและรูปแบบของตราผลิตภัณฑ์ บุคคลจะ

สามารถรับรู้ในความแตกต่างของการเปลียนแปลงนันได้ เป็นต้น  

    ซึงในประเด็นนี ผู้บริหารสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์

ทางการแข่งขันได้ โดยการสร้างความแตกต่างหรือเสนอเอกลักษณ์ของตนผ่านตราผลิตภัณฑ์ให้

เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพือให้ง่ายต่อการสังเกต การรับรู้ รวมถึงการจดจําด้วย 

    2)  ความสามารถในการสรุปลักษณะทัวไปของสิงเร้า (Stimulus Generalization) 

เมือสิงเร้า 2 สิงมีความคล้ายคลึงกันหรือมีผลกระทบเกียวเนืองกัน บุคคลจะใช้การเชือมโยงและสรุป

ผลรวมจากสิงเร้าหนึงไปยังสิงเร้าอีกสิงหนึง กระบวนการนีช่วยให้การประเมินค่าเป็นไปได้ง่ายขึน 

เนืองจากบุคคลไม่จําเป็นต้องพิจารณาในทุก ๆ ส่วนของสิงเร้า  

  นอกจากนียังพบว่า ความรู้และความรู้สึกทีมีต่อสิงเร้าอยู่ก่อนแล้วจะมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ต่อสิงเร้าในภายหลังด้วยเช่นเดียวกัน (Hanna and Wozniak, 2001: 120) โดยจะก่อให้เกิด

การประเมินคุณค่าและกลายเป็นความคาดหวังในการรับรู้ ในทํานองเดียวกัน Schiffman และ 

Kanuk ( 2007: 156) ได้กล่าวถึงความคาดหวังไว้อย่างสอดคล้อง โดยอธิบายว่าบุคคลมักคาดหวังในสิง

ทีตัวเองปรารถนา ซึงความคาดหวังนันขึนอยู่กับความคุ้นเคย ประสบการณ์ ตลอดจนสภาวะทีกําลัง

เผชิญอยู่ นอกเหนือจากความคาดหวังแล้ว ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจอันเกิดมาจากความจําเป็น 

ความต้องการ และความสนใจของบุคคล ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้วยเช่นเดียวกัน เนืองจากโดยทัวไปแล้ว
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บุคคลมีแนวโน้มในการรับรู้สิงเร้าทีเกียวข้องกับความต้องการหรือความสนใจของตนเองสูง 

และมีแนวโน้มทีรับรู้ในสิงทีไม่เกียวข้องตํากว่า เช่น ผู้ทีกําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะอ่านหรือ

ให้ความสนใจข้อมูลเกียวกับเรืองดังกล่าวอย่างละเอียดกว่าผู้ทีไม่ได้กําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็น

ต้น ดังนันในการทีองค์กรจะสือสารข้อมูลใดออกไป จึงจําเป็นต้องตระหนักถึงความต้องการและ

ความสนใจของบุคคลกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เพือนําไปสู่การสร้างการรับรู้ทีตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่น หากพบว่าในอนาคตจะมีผู้ให้ความสนใจในการเรียน

ด้านการแพทย์แผนโบราณเป็นจํานวนมาก สถาบันการศึกษาจึงนําข้อมูลทีค้นพบดังกล่าวมาใช้ใน

การกําหนดตําแหน่งสถาบันการศึกษาของตน ว่าเป็นสถาบันทีเน้นหรือเป็นเลิศในหลักสูตรดังกล่าว 

เพือสร้างการรับรู้ของนักศึกษา เป็นต้น  

  2.1.3.2  ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situation Factor) 

  การเปิดรับสิงเร้าเดียวกันในสถานการณ์ทีต่างกันย่อมส่งผลต่อการรับรู้ทีแตกต่าง

กันไปด้วย โดยบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง Hanna และ Wozniak (2001: 115) 

ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านสถานการณ์ดังกล่าวว่า มักได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Surroundings) 

โดยบุคคลต่าง ๆทีอยู่รอบตัวเราในขณะนันเช่น สมาชิกในครอบครัว หรือเพือน ล้วนแต่ส่งผลต่อ

การรับรู้ทังสิน อาทิเช่น การให้ข้อมูลทีเป็นทางบวกของคนแวดล้อมอาจนําไปสู่การเปิดรับใน

ข้อมูลเกียวกับสิงทีกําลังพิจารณาได้ง่ายหรือเกิดการตีความในทางบวกต่อสิงนัน  นอกจากนียังมี

ปัจจัยด้านสภาพทีเคยเป็นมาก่อน (Antecedent) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและจิตวิทยาทีเคย

เผชิญมาก่อน อันได้แก่ ฐานะทางการเงินในขณะนันว่า มีเพียงพอหรือกําลังขาดแคลน สภาวะทาง

อารมณ์ เช่น มีความสุขอยู่หรือกําลังเศร้า เป็นต้น  

  2.1.3.3 ปัจจัยทางด้านตัวสิงเร้า (Stimulus Factor) 

  หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิงเร้าซึงอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น 

ชือตราสินค้า รูปแบบของโฆษณา ตําแหน่งของโฆษณาในสือ เวลาในการออกอากาศ รวมถึงลักษณะ

ของการสือสารต่าง ๆ ด้วย สิงเหล่านีเป็นลักษณะเฉพาะในสิงเร้าแต่ละตัวซึงย่อมส่งผลกระทบต่อ

การรับรู้ให้มีความแตกต่างกันไป (Hanna and Wozniak, 2001: 112; Schiffman and Kanuk, 2007: 

156)  

 

 

 

 

 



 13 

  2.1.4  อุปสรรคของการรับรู้ 

 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550: 62) และธนวรรธ ตังสินทรัพย์ศิริ (2550: 101102) ได้สรุป

ถึงอุปสรรคของการรับรู้ ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี 

2.1.4.1  การเหมาพวก (Stereotype) 

  เป็นภาพหรือความคิดของบุคคลในการตัดสินวัตถุหรือสิงต่าง ๆ ตามกลุ่มทีตน

เป็นสมาชิกอยู่  จึงตัดสินสิงนัน ๆ ตามทีสมาชิกในกลุ่มเชือถือ แทนทีจะเป็นการตัดสินด้วยตัวของ

ตัวเองเพียงผู้เดียว 

  2.1.4.2  การมองลักษณะเดียว (Halo Effect) 

  เป็นแนวโน้มทีบุคคลนําเอาลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึงหรือจุดใดจุดหนึงของ

บุคคลอืนมาเป็นตัวประมวลลักษณะภาพรวมทังหมด กล่าวคือ รับรู้และตัดสินสิงใด ๆ โดยอาศัย

การพิจารณาคุณสมบัติเพียงด้านเดียวของสิงนัน ๆ ทําให้บุคคลเกิดการรับรู้ต่อสิงนันในลักษณะที

ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือคือการนําเอาเพียงจุดเด่นหรือจุดด้วยของสิงนันมาสรุป และตีความ

นันเอง 

 

  2.1.5  การรับรู้กับการวางตําแหน่ง 

การวางตําแหน่ง หรือการกําหนดตําแหน่ง คือ การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะทีสําคัญ

ของผลิตภัณฑ์ลงไปในจิตใจของผู้บริโภคเมือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง (Kotler and 

Armstrong, 2004 อ้างถึงใน ปณิศา มีจินดา, 2553: 62) โดยพยายามสร้างการรับรู้ให้เกิดขึนในจิตใจ

ของผู้บริโภค ซึงหัวใจสําคัญของการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสําเร็จคือ การกําหนด

ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีทําให้ตราสินค้านันมีความโดดเด่น เป็นทีจดจํา จนสามารถ

ครองใจผู้บริโภคได้ในทีสุด (Schiffman and Kanuk, 2007: 166167) ซึงนักการตลาดหรือผู้กําหนด

ตําแหน่งผลิตภัณฑ์จะต้องพยายามค้นหา และทําความเข้าใจเกียวกับสิงทีผู้บริโภครับรู้ เพือทีจะ

สามารถเลือกคุณสมบัติของสินค้าทีผู้บริโภครับรู้ว่ามีคุณค่ามาใช้ในการกําหนดตําแหน่งของ

ตราสินค้าและสามารถวางแนวคิดเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีมีคุณค่าในจิตใจของ

กลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสมยิงขึน 

 

2.1.6  การรับรู้กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) เปรียบเสมือนภาพโดยรวมของตราสินค้าในใจ

ของบุคคล ซึงสะท้อนหรือแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจําตัวของแต่ละตราสินค้า ซึงเกิดจาก

กิจกรรมทางการตลาดทีสือสารจุดเด่นของตราสินค้าให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ซึงภาพลักษณ์ของตรา
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สินค้า มีความใกล้เคียงกับคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) เป็นอย่างมาก โดยคุณค่าของตรา

สินค้านีถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญทีสุดทีบุคคลใช้ในการตัดสินใจซือ และสิงสําคัญทีจะก่อให้เกิดคุณค่า

และภาพลักษณ์ของตราสินค้า ก็คือ การวางตําแหน่งตราสินค้าในใจบุคคลนันเอง (Assael, 1998: 233

234; Schiffman and Kanuk, 2007: 184; Foxall and Goldsmith, 1994: 60) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี 

จํากัด (มหาชน) (Temporal, 1999: 165173) ได้ทําการศึกษาถึง การรับรู้ภาพลักษณ์และตําแหน่งตรา

สินค้าของสินค้าประเภทเบียร์ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้กําหนดภาพลักษณ์ของสินค้าออกเป็น

กลุ่ม ๆ แล้วให้ตัวอย่างเลือกภาพลักษณ์ของตราสินค้าในแต่ละตราตามการรับรู้ของตัวอย่างเอง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละตราสินค้าสอดคล้องกับตําแหน่งที

กําหนด โดยรับรู้ต่อตําแหน่งตราสินค้าของเบียร์ไฮเนเก้น และเบียร์คลอสเตอร์อยู่ในระดับทีใกล้เคียง

กันมาก แต่มีความแตกต่างจากเบียร์สิงห์ คาร์ลสเบอร์ก ลีโอ และเบียร์ช้าง ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ

นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ตราสินค้า และการวางตําแหน่งตราสินค้าใหม่ (Repositioning) ซึงใน

ปัจจุบันมีความจําเป็นอย่างยิงทีต้องสร้างความแตกต่างในภาพลักษณ์ของตราสินค้า เนืองจาก

สภาวะการแข่งขันสูงขึน ในขณะทีลักษณะทางกายภาพของสินค้าไม่มีความแตกต่างกัน จึงทําให้

ผู้บริโภคใช้ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยสําคัญในการมองหาความแตกต่างในแต่ละตราสินค้า 

(Schiffman and Kanuk, 2007: 167) ดังนันการวางตําแหน่งเพือให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีมี

ความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งจึงมีบทบาทสําคัญ  

 

2.1.7  ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

  การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ซึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

หรือผู้ประเมินภายนอกทีได้รับการรับรองจาก สมศ. เพือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิงขึน (สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) โดยผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา จะต้องเป็นบุคคล

หรือหน่วยงานทีได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว  

 

 2.1.8  มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

  มาตรฐานคุณภาพ สมศ. แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี โดยมาตรฐานที 14 เป็น

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่วนมาตรฐานที 57 เป็นมาตรฐานด้านกระบวนการ ดังนี 
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2.1.8.1มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

    บัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชันสูง มีทักษะวิจัยใน

ฐานะนักวิชาการชันสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.1.8.2มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

    ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมทีนําไปสู่การสร้างและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทีเชียวชาญสูง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึงเป็นการขยายพรมแดนของ

ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เป็นปัจจัยสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทังการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้ 

สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการกําหนดทิศทาง

และการพัฒนา ตลอดจนการเพิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

2.1.8.3มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 

    การให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีเป็นประโยชน์ เป็นทีพึงและเป็นแหล่งอ้างอิง

ทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมสอดคล้อง เพือเสริมสร้างความมันคงและ

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททาง

วิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรู้และสังคมความรู้ โดยคํานึงถึง

ความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะ 

2.1.8.4มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิ

ปัญญาท้องถินอันเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจัย และการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ รวมทังการสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์

ความรู้ทีสามารถพัฒนาสู่สากล 

2.1.8.5มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

    การบริหารและการจัดการศึกษาทีประชาคมในและนอกสถาบัน และผู้เกียวข้องมี

ส่วนร่วม ตามหลักการบริหารจัดการทีดี เน้นการกระจายอํานาจ กํากับด้วยนโยบาย การวางแผน 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ทีเป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเนือง การนําระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

รวมทังการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีอิสระ คล่องตัว โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ 
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2.1.8.6มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

    กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนทีให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ/ความสนใจของผู้เรียน โดย

ใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนทีหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนียังรวมถึงการ

ระดมทรัพยากรทังด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที และสิงอํานวยความสะดวก รวมทัง

ความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

2.1.8.7มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 

    ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึงเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาเพือนําไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนือง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกได้ 

 

  ซึงในแต่ละมาตรฐานก็จะประกอบด้วยตัวบ่งชีทีสะท้อนถึงลักษณะหรือผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเนืองจากขอบเขตของการศึกษาครังนี เป็นการศึกษาการรับรู้

ของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของสถานศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. 2 มาตรฐาน (จากทังหมด 7 

มาตรฐาน) คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ในทีนีจึงจะนําเสนอรายละเอียดของตัวบ่งชีใน 2 มาตรฐานดังกล่าวเท่านัน ดังแสดงรายละเอียดใน

หัวข้อที 2.1.9 

 

  2.1.9  ตัวบ่งชีทีใช้ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

   2.1.9.1  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี ดังนี 

    ตัวบ่งชีที 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปี 

    ตัวบ่งชีที 2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 

    ตัวบ่งชีที 3 ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

    ตัวบ่งชีที 4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 



 17 

    ตัวบ่งชีที 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ทีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน

ด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอืนทีเกียวข้องกับคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีทีผ่านมา (คน) 

    ตัวบ่งชีที 6 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีได้รับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีทีผ่านมา (ชินงาน) 

    ตัวบ่งชีที 7* ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อ 

จํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททังหมด 

    ตัวบ่งชีที 8* ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อ

จํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทังหมด 

    2.1.9.2  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี ดังนี 

    ตัวบ่งชีที 1 ร้อยละของหลักสูตรทีไดมาตรฐานต่อหลักสูตรทังหมด 

ตัวบ่งชีที 2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ร้อยละของ

เกณฑ์ปกติ) 

ตัวบ่งชีที 3 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์

ประจํา 

ตัวบ่งชีที 4 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชีที 5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) 

(ระดับ) 

ตัวบ่งชีที 6 กระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติและ ประสบการณ์จริง (ข้อ) 

 

หมายเหตุ: * ไม่นํามาพิจารณา เนืองจากอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัย 

 

2.2งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

  จากการศึกษาเกียวกับ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา 

จากงานวิจัยทีผ่านมา พบว่า 

  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา

แตกต่างกัน (วิมลพรรณ อาภาเวท และดวงตา พิริยานนท์, 2546) เพศทีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์

ของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (บุษบา หินเธาว์, 2544; สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. คณะกรรมการศูนย์
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ศึกษาเพือการพัฒนาท้องถิน, 2546) อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ปกครองทีต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (บุษบา หินเธาว์, 2544) และภูมิลําเนา ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของสถานศึกษา (คณะกรรมการศูนย์ศึกษาเพือการพัฒนา

ท้องถิน, 2546)  

  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสือบุคคลทีมีการเปิดรับ

มากทีสุด คือการพูดคุยกับเพือน (สุดจินดา ดังก้อง, 2551) ส่วนการเปิดรับข่าวสารจากสือมวลชน พบว่า 

มีการเปิดรับข่าวสารจากสือวิทยุกระจายเสียงมากทีสุด (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2545; สุดจินดา ดังก้อง, 2551) 

รวมถึงสือวิทยุโทรทัศน์ และสือหนังสือพิมพ์ ก็มีการเปิดรับมากทีสุดเช่นกัน ในขณะทีมีพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารจากสือของสถาบันการศึกษาเอง อยู่ในระดับน้อย (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2545)  

  จากการศึกษาเกียวกับ การรับรู้ทีมีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค จากงานวิจัยทีผ่านมา ในปัจจัย

ด้านทัศนคติ และความตังใจซือ พบว่า การรับรู้ในตราสินค้า ทัศนคติทีมีต่อตราสินค้า และความตังใจ

ซือ มีความสัมพันธ์กัน (อัญญา สุศรีวรพฤฒิ, 2545) 

จากการศึกษาเกียวกับ ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียน จากการวิจัยทีผ่านมา พบว่า   

 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลียสะสม (GPA) อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษา

ของผู้ปกครอง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อุษณีย์ แจ่มใส, 2551) 

ในขณะทีบางงานวิจัย พบว่า เพศ และคะแนนเฉลียสะสม (GPA) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 

โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจศึกษาต่อมากกว่าเพศชาย และนักเรียนทีมีคะแนนเฉลียสะสมอยู่ใน

เกณฑ์ดีมีการตัดสินใจศึกษาต่อมากกว่านักเรียนทีมีคะแนนเฉลียสะสมอยู่ในเกณฑ์ตํา (ดลฤดี 

สุวรรณคีรี, 2550; วันชัย แก้วนาคแมว, 2550) และอาชีพของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของผู้ปกครอง 

จํานวนพีน้องในครอบครัวทีศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ทีรู้จัก และอาชีพของ

ผู้ทีรู้จัก มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ (วันชัย  แก้วนาคแมว, 2550)  

  ปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่า หลักสูตรทีเปิดสอน และภาพพจน์ของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ (อารมณ์ เพชรชืน, 2547) และชือเสียงของสถาบัน (อรวรรณ บรรจงสุทธิ, 

2546; สงบ สิงสันจิตร, 2550; กุสุมา ปักปินเพชร, 2551; ศศิธร แทนรินทร์, 2553) คุณภาพของ

คณาจารย์ คุณภาพการสอน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ (สงบ สิงสันจิตร, 2550; ศศิธร 

แทนรินทร์, 2553) นอกจากนี ทีตังของสถานศึกษา ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้วย 

(อารมณ์ เพชรชืน, 2547; ศศิธร แทนรินทร์, 2553) และตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากในเรือง

ความเชือถือและการยอมรับของสถานประกอบการทีมีต่อสถานศึกษา (กัลยา อุ่นจาย, 2552) 
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  ปัจจัยทางด้านการตลาด พบว่า สือประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา (วันชัย แก้วนาคแมว, 2550) โดยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระดับมาก (อุษณีย์ แจ่มใส, 2551) 

 นอกจากนียังพบว่า ปัจจัยด้านเป้าหมายส่วนตัว ด้านความเชือ ด้านค่านิยม ด้านความคาดหวัง 

มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อุษณีย์ แจ่มใส, 2551) อีกด้วย  



 
บทที 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 
  ในการศึกษาเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน

ของนักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึง

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดและ

วิธีการวิจัย ดังนี 

3.1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.2ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

3.3สมมติฐานการวิจัย 

3.4นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.5ประชากรและตัวอย่าง 

3.6เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

3.7การทดสอบคุณภาพของเครืองมือ 

3.8วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.9วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง ผู้วิจัยสามารถกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” ดังภาพที 3.1 
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ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดทีใช้ในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

3.2ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

 

  ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรทีเกียวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม และ

งานวิจัยทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี 

 

3.2.1ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) ประกอบด้วย 

3.2.1.1ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

 1)  มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา 

 2)  คณะทีกําลังศึกษา 

 3)  เพศ 

 4)  เกรดเฉลียสะสมเมือจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า 

 5)  ภูมิลําเนา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. มหาวิทยาลัย  

2. คณะ 

3. เพศ  

4. เกรดเฉลียสะสม  

5. ภูมิลําเนา  

6. สถานภาพของบิดามารดา  

7. อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะ 

    ทางการเงิน  

8. รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้ 

    การอุปการะทางการเงิน 

การรับรู้ของนักศึกษา 

1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  

2. ด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา  

3. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

    ของสถาบันอุดมศึกษา 
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 6)  สถานภาพของบิดามารดา 

 7)  อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน 

 8)  รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน  

 

3.2.2ตัวแปรตาม (Dependence Variable) ประกอบด้วย 

3.2.2.1การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

3.2.2.2การรับรู้ต่อคุณลักษณะสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2 ด้าน ได้แก่ 

  1)  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  2)  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

3.3สมมติฐานการวิจัย 

  

 สมมติฐานข้อที 1 นักศึกษาทีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ทีมีลักษณะส่วน

บุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน 

  สมมติฐานข้อที 2 การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กับ

การกําหนดภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน 

 

3.4นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 การรับรู้ หมายถึงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักศึกษา ทีสะท้อนถึงความเข้าใจ

เกียวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา 

 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา อันเกิดจากการได้รับ

ข้อมูลเกียวกับลักษณะเด่นของตราสินค้า (ตราสินค้า ในทีนีคือ ชือของสถานศึกษา) ซึงเป็นภาพที

สถานศึกษานัน ๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ หมายถึง สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐทีจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตังแต่ระดับปริญญาตรีขึนไป ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 19 แห่ง ดังแสดงในตารางที 3.1 ซึงในทีนีได้แก่ 
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(1)  มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐซึงยังมีสภาพเป็น

ส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิงกฎระเบียบของทางราชการ จํานวน 14 แห่ง 

(2)  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐทีมีการบริหารจัดการ

อิสระ แยกจากระบบราชการ ซึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทังเรืองการจัดการทางการเงิน 

การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบทีกําหนดโดยสถาบัน เพือใช้บริหารจัดการ

ภายใน จํานวน 15 แห่ง 

  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

ซึงลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที 1 และ/หรือ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ซึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผู้ประเมิน

ภายนอกทีได้รับการรับรองจาก สมศ.  

  คุณภาพบัณฑิต หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชันสูง 

  หลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มี

ความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม มีการจัดการเรียน

การสอนทีให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ

หรือความสนใจของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนทีหลากหลาย เพือให้การจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.5ประชากรและตัวอย่าง 

 

3.5.1ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครังนี คือ นักศึกษาชันปีที 1 จากสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐ เฉพาะ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ (ตามการแบ่งกลุ่มของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) จํานวน 29 แห่ง ซึงมีนักศึกษาชันปีที 1 เป็นจํานวนรวมทังสิน 

306,847 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ข้อมูล ณ วันที 19 สิงหาคม 2554  
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ตารางที 3.1  รายชือสถาบันการศึกษาในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    

    จําแนกตามประเภทสถาบันการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลัยทักษิณ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4.มหาวิทยาลัยนครพนม 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6.มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. มหาวิทยาลัยบูรพา 7.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. มหาวิทยาลัยพะเยา 8.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

9. มหาวิทยาลัยมหิดล 9.มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11.มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

14. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 14.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

15.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

แหล่งทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553ค. 
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3.5.2ตัวอย่าง 

3.5.2.1แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีดําเนินการ 

   การสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชัน 3 ขัน (ThreeStage 

Stratified Random Sampling) ดังนี 

   ขันที 1 แบ่งมหาวิทยาลัยทีอยู่ในขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ชัน (Strata) 

ตามประเภทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชันที 1 คือ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และชันที 2 คือ 

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที 3.1 สุ่มมหาวิทยาลัยมาชันละ 2 แห่ง 

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    ขันที 2 แนวทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

มี 10 กลุ่มสาขาวิชา (คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับแก้ ธันวาคม 

2549: 5) โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะ/สาขาวิชา ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 3.2 ดังนี 

 

ตารางที 3.2  กลุ่มสาขาวิชาตามแนวทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อใน   

        ระดับอุดมศึกษา 

 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  

เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  

สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา  

พลศึกษาและสุขศึกษา 

 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 

5. เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

6. บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี 

    การจัดการ  การท่องเทียว และเศรษฐศาสตร์   

 

 6.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 

       การบัญชี และเศรษฐศาสตร์  

 6.2 สาขาวิชาการท่องเทียวและโรงแรม การท่องเทียวและโรงแรม 

 

7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

  

8. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑศิลป์ จิตรกรรม  

ประติมากรรม และภาพพิมพ์  

 

9. มนุษย์และสังคมศาสตร์  เช่น นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์  

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น 

 

10. สหวิทยาการ  

 10.1 สาขาวิชาทีมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ   

          (Interdisciplinary)  

 

10.2  สาขาวิชาอืน  ๆ นอกเหนือจาก 9 กลุ่ม       

        สาขาวิชาข้างต้น 

  

แหล่งทีมา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2549.  
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  เนืองจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ครบทุกกลุ่ม

สาขาวิชา/คณะ ดังนันการศึกษาครังนีจึงพิจารณาจากกลุ่มสาขาวิชา/คณะทีเปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัย

ทีสุ่มได้เท่านัน การสุ่มตัวอย่างในขันนีจึงเป็นการสุ่มกลุ่มสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยทีสุ่มได้ใน

ขันที 1 มาจํานวน 3 กลุ่มสาขาวิชา จากนันสุ่มคณะจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชามา กลุ่มสาขาวิชาละ 1 

คณะ ผลการสุ่มตัวอย่างในขันที 2 แสดงไว้ในตารางที 3.3 

 

ตารางที 3.3  รายชือคณะจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชาทีตกเป็นตัวอย่างของการศึกษา 

 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

2. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

3. บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเทียว   

    และเศรษฐศาสตร์  

1. ทันตแพทยศาสตร์ 

2. วิทยาศาสตร์ 

3. บริหารธุรกิจ  

 

 

  ขันที 3 ในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยทีอยู่ในตัวอย่างข้างต้น สุ่มนักศึกษาชันปีที 1 

ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้ได้ตามจํานวนทีกําหนด 

 

3.5.2.2ขนาดตัวอย่างและการจัดสรรขนาดตัวอย่าง 

  เนืองจากทราบขนาดประชากรทีแน่นอน ในการศึกษาครังนีจึงคํานวณขนาดตัวอย่าง

โดยใช้สูตรการคํานวณของคอแครน (Cochran) 

           

N

n

n
n





+

=       

 

    ให้ N แทนขนาดประชากร โดยที 






e

Z
n α=                                

 

  เมือ n คือ ขนาดตัวอย่าง 

      Z  คือ ระดับความเชือมันหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

     e คือ ความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึนได้ 
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    ในการศึกษาครังนี  กําหนดให้ความคลาดเคลือนมีค่าไม่เกิน e ด้วยระดับความเชือมัน 

95% ทําให้ 
α/Z  เท่ากับ Z หรือเท่ากับ 1.96 จากการคํานวณความคลาดเคลือนทียอมรับได้ (e) 

เท่ากับ 0.05 ดังนันขนาดตัวอย่างของการศึกษาในครังนีคือ 384 คน เมือจัดสรรขนาดตัวอย่างไปตาม

คณะของมหาวิทยาลัยทีสุ่มได้ โดยวิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด (Allocation proportional 

to size) ทําให้ได้ขนาดตัวอย่างจําแนกตามคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยดังแสดงในตารางที 3.4 

 

ตารางที 3.4  ขนาดตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยจําแนกตามคณะทีสุ่มได้ 

 

มหาวิทยาลัย  คณะ  จํานวนนักศึกษา ปี 1 ขนาดตัวอย่าง** 

จุฬาลงกรณ์  ทันตแพทยศาสตร์  140 

 

8 

 

 

วิทยาศาสตร์ 705 

 

42 

 

 

บริหารธุรกิจ 616 

 

38 

 

 

รวม 1,461 

 

88 

 เชียงใหม่  ทันตแพทยศาสตร์  113 

 

7 

 

 

วิทยาศาสตร์ 862 

 

52 

 

 

บริหารธุรกิจ 387 

 

23 

 

 

รวม 1,362 

 

82 

 ขอนแก่น  ทันตแพทยศาสตร์ 87 

 

5 

 

 

วิทยาศาสตร์ 1,088 

 

65 

 

 

บริหารธุรกิจ 951 

 

57 

 

 

รวม 2,126 

 

127 

 ธรรมศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์ 75 

 

4 

 

 

วิทยาศาสตร์ 826 

 

50 

 

 

บริหารธุรกิจ 554 

 

33 

 

 

รวม 1,455 

 

87 

 รวม 6,404 

 

384 

  

แหล่งทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554ข. 

หมายเหตุ: ** ใช้วิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 
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3.6เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

3.6.1ลักษณะของเครืองมือ 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงผู้วิจัยสร้างขึน

จากการศึกษาตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารทีเกียวข้อง โดยแบบสอบถามในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดังนี 

  ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  คําถามในส่วนนี เป็นแบบกําหนดให้ตอบ (Check List) ประกอบด้วย 8 ข้อถาม 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา คณะ เพศ เกรดเฉลียสะสม ภูมิลําเนา สถานภาพของบิดามารดา 

อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน ซึง

เป็นคําถามปลายปิด และกําหนดให้เลือกตอบได้เพียง 1 คําตอบ 

  ส่วนที 2 การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  คําถามส่วนนี เป็นการสอบถามเกียวกับระดับการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ทีตกเป็นตัวอย่างในการศึกษา ซึงเป็นภาพลักษณ์ทีมหาวิทยาลัยนัน ๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเองต่อ

การรับรู้ของสาธารณชนผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยกําหนดคําถามให้เป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) รวมทังสินจํานวน 16 

ข้อถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับการรับรู้ 5 ระดับ ดังนี 

5 คะแนน   หมายถึง   มากทีสุด 

    4 คะแนน   หมายถึง   มาก 

    3 คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง 

    2 คะแนน   หมายถึง   น้อย 

    1 คะแนน   หมายถึง   น้อยทีสุด

  การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลีย เมือทํา

การวิเคราะห์แปลผลและกําหนดระดับการรับรู้ 5 ระดับ ซึงมีช่วงกว้างเท่า ๆ กัน และสามารถคํานวณ

ได้ดังนี 

 

 

 

 
     



 30 

  ความกว้างของอันตรภาคชัน =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด) 

                                 จํานวนชัน 

                          =  5 – 1    = 0.8 

                               5 

  ดังนัน การแปลผลคะแนนเฉลียของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบช่วง 

(Interval Scale) มีเกณฑ์ ดังนี 

        ค่าเฉลีย        ระดับการรับรู้ 

     1.00 – 1.80      รับรู้น้อยทีสุด 

     1.81 – 2.60      รับรู้น้อย 

     2.61 – 3.40      รับรู้ปานกลาง 

     3.41 – 4.20      รับรู้มาก 

     4.21 – 5.00      รับรู้มากทีสุด 

  ส่วนที 3 การรับรู้ต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย 

 คําถามส่วนนี เป็นการสอบถามเกียวกับระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย

ทีถูกสุ่มเป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยกําหนดคําถามให้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) รวมทังสินจํานวน 16 ข้อถาม โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี 

5 คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิง 

    4 คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยมาก 

    3 คะแนน   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 

    2 คะแนน   หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 

    1 คะแนน   หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

 การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลีย เมือทํา

การวิเคราะห์แปลผลและกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ซึงมีช่วงกว้างเท่า ๆ กัน และสามารถ

คํานวณได้ดังนี

  ความกว้างของอันตรภาคชัน   =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด) 

                                  จํานวนชัน 

                           =  5 – 1    = 0.8 

                                5 
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  ดังนัน การแปลผลคะแนนเฉลียของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบช่วง 

(Interval Scale) มีเกณฑ์ ดังนี 

         ค่าเฉลีย        ระดับความคิดเห็น 

      1.00 – 1.80      ไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

      1.81 – 2.60      ไม่เห็นด้วย 

      2.61 – 3.40      ไม่แน่ใจ 

      3.41 – 4.20      เห็นด้วยมาก 

      4.21 – 5.00      เห็นด้วยอย่างยิง 

 

3.7การทดสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 

ผู้วิจัยได้ทําการการทดสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วย 

3.6.2.1การหาค่าความเทียง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา 

และผู้เชียวชาญ เพือทําการตรวจสอบความเทียงตรงตามโครงสร้างและเนือหา (Content Validity) 

และเพือตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.6.2.2การหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) 

กับนักศึกษาทีมีคุณลักษณะตามนิยามทีกําหนดจํานวน 30 คนเพือทดสอบความเข้าใจ หลังจากนัน

จึงนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือมันโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือมัน 

(Reliability Coefficient) ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที 3.5 
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ตารางที 3.5 ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม เมือคํานวณด้วยสูตรสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) จําแนกเป็นรายด้านของแต่ละมหาวิทยาลัย  

 

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ระดับความเชือมัน 

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต จุฬาลงกรณ์  0.892 

 ขอนแก่น  0.771 

 เชียงใหม่  0.777 

 ธรรมศาสตร์  0.889 

2. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  จุฬาลงกรณ์  0.915 

 ขอนแก่น  0.902 

 เชียงใหม่  0.912 

 ธรรมศาสตร์  0.940 

ภาพรวม 0.985 

 

3.8วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือนําจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที

ตกเป็นตัวอย่าง ซึงผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลด้วยตนเองส่วนหนึง และใช้การทอดแบบสอบถาม โดยใช้

นักศึกษา/เจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัยนัน ๆ เป็นผู้เก็บข้อมูล ทังนีผู้วิจัยได้ชีแจงข้อถามในแต่ละส่วน 

รวมถึงอธิบายให้ผู้เก็บข้อมูลเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และวิธีการตอบแบบสอบถาม 

จากนันได้มีการนัดหมายเพือไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวผู้วิจัยเอง และ/หรือให้ส่งแบบสอบถาม

กลับคืนมาให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ ซึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคมมีนาคม 2555 ทังนี

ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามทีได้รับกลับคืนมาเป็นระยะ ๆ พร้อมทังตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไว้จนครบจํานวน 384 ฉบับ 

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องจากแบบสอบถามแล้ว จึงจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
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3.9วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยทําการรวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ 

และแปลงข้อมูลเพือเข้ารหัสโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.0 ในการประมวลผล

ข้อมูลเชิงปริมาณและหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 

3.8.1การทดสอบความเชือมันของเครืองมือ ใช้การทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

3.8.2สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติทีใช้ คือ การแจกแจงความถี (Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) เพืออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาทีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ และนําเสนอในรูปแบบของตาราง 

3.8.3สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

3.8.3.1สถิติที (ttest) สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และเนืองจากความแปรปรวนของตัวอย่าง

ไม่เท่ากันอย่างน้อย 1 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) 

ด้วยสถิติเวลช์ (Welch Test) สําหรับตัวอย่างทีมากกว่า 2 กลุ่มขึนไป เพือเปรียบเทียบค่าเฉลียของ

ระดับการรับรู้ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .05 จึงทําการทดสอบเป็นรายคู่เปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison) โดยวิธี

ของดันเนทซี (Dunnett’s C) และนําเสนอในรูปแบบของตาราง 

3.8.3.2การวิเคราะห์ความสมนัย (Correspondence Analysis) เพือศึกษาตําแหน่ง

การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่าง และศึกษาความสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอในรูปแบบ Perceptual Map 

 

 

 



 
บทที 4 
 

ผลการศึกษา 

 
  ผลการศึกษาเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน

ของนักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย ดังนี 

4.1ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

4.2การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

4.3การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

4.4ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

4.5ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ตามเกณฑ์

การประเมินของ สมศ. 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน  

4.6การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ กับ คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 2549  2553) ของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

4.1ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง                 

 

การศึกษานีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 ทีกําลัง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ รวม 29 แห่ง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 

384 คน ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที 4.1 

 

 

 



 35 

ตารางที 4.1  จํานวนและร้อยละของตัวอย่างจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา 
  

 
จุฬาลงกรณ์ 88 22.90 

 
ขอนแก่น 127 33.10 

 
เชียงใหม่ 82 21.40 

 
ธรรมศาสตร์ 87 22.70 

     รวม 384 100.00 

คณะทีกําลังศึกษา 

 
ทันตแพทยศาสตร์ 24 6.20 

 
วิทยาศาสตร์ 209 54.40 

 
บริหารธุรกิจ 151 39.30 

     รวม 384 100.00 

เพศ 

 
ชาย 109 28.40 

 
หญิง 275 71.60 

     รวม 384 100.00 

เกรดเฉลียสะสมเมือจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า 

 
ตํากว่า 2.00 5 1.30 

 
2.002.50 33 8.60 

 
2.513.00 66 17.20 

 
3.013.50 112 29.20 

 
มากกว่า 3.50 ขึนไป 168 43.80 

     รวม 384 100.00 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลําเนา 
   

 
ภาคเหนือ 92 24.00 

 
ภาคอีสาน 120 31.20 

 
ภาคกลาง 130 33.90 

 
ภาคตะวันออก 16 4.20 

 
ภาคตะวันตก 10 2.60 

 
ภาคใต้ 16 4.20 

     รวม 384 100.00 

สถานภาพของบิดามารดา 
  

 
สมรสและอยู่ด้วยกัน 321 83.60 

 
สมรสและแยกกันอยู่ 18 4.70 

 
หม้าย/หย่าร้าง 45 11.70 

     รวม 384 100.00 

อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน 
  

 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 123 32.00 

 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 56 14.60 

 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 142 37.00 

 
เกษตรกร 32 8.30 

 
ว่างงาน/ไม่ได้ทํางาน  2 0.50 

 
อืน ๆ เช่น รับจ้าง เกษียณ เป็นต้น 29 7.60 

     รวม 384 100.00 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน 
  

 
ตํากว่า 10,000 บาท 72 18.80 

 
10,00020,000 บาท 83 21.60 

 
20,00130,000 บาท 68 17.70 

 
30,00140,000 บาท 45 11.70 

 
40,00150,000 บาท 38 9.90 

 
มากกว่า 50,000 บาทขึนไป 78 20.30 

     รวม 384 100.00 

 

จากตารางที 4.1 พบว่านักศึกษาทีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีเป็นตัวอย่างใน

การศึกษานี กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร้อยละ 33.10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ 22.90) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 22.70) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร้อยละ 

21.40) โดยกําลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เป็นจํานวนมากทีสุด (ร้อยละ 54.40) รองลงมาคือ คณะ

บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 39.30) และคณะทันตแพทยศาสตร์ (ร้อยละ 6.20) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง (ร้อยละ 71.60) และเพศชาย (ร้อยละ 28.40) เกรดเฉลียสะสมเมือจบการศึกษาระดับ ม.6 

หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลียสะสมมากกว่า 3.50 ขึนไป (ร้อยละ 43.80) รองลงมามีเกรดเฉลียสะสม 

3.013.50 (ร้อยละ 29.20) มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 33.90) ภาคอีสาน (ร้อยละ 31.20) 

ภาคเหนือ (ร้อยละ 24.00) และอยู่ในภูมิภาคอืน ๆ คิดเป็นร้อยละทีใกล้เคียงกัน สถานภาพของบิดา

มารดา ส่วนใหญ่บิดามารดาสมรสและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 83.60) ผู้ทีให้การอุปการะทางการเงินมี

อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 37.00) รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 32.00) 

และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 14.60) รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะ

ทางการเงิน มีร้อยละทีใกล้เคียงกัน โดยมีรายได้เฉลียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึนไป (ร้อยละ 20.30) 

10,00020,000 บาท (ร้อยละ 21.60) ตํากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 18.80) 20,00130,000 บาท (ร้อยละ 

17.70) 30,00140,000 บาท (ร้อยละ 11.70) และ 40,00150,000 บาท (ร้อยละ 9.90) 
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4.2การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

 

การศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เป็น

การศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่างจํานวน 4 

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งระดับการรับรู้เป็น 5 ระดับ จากน้อยทีสุด (1) ไปมากทีสุด (5) เมือวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลียระดับการรับรู้ทีมีต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว จึงทําการแปลผล

โดยกําหนดเกณฑ์ดังนี 

      ค่าเฉลีย        ระดับการรับรู้ 

      1.00 – 1.80      รับรู้น้อยทีสุด 

      1.81 – 2.60      รับรู้น้อย 

      2.61 – 3.40      รับรู้ปานกลาง 

      3.41 – 4.20      รับรู้มาก 

      4.21 – 5.00      รับรู้มากทีสุด 

 

ตารางที 4.2  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของนักศึกษาต่อภาพลักษณ์ 

         ของมหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์  S.D. ระดับการรับรู้ 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน  

(Pillar of the Kingdom) 

4.12 0.84  มาก 

2. ขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ  

(Healthy University) 

3.68 0.95  มาก 

3. เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 

(University of Excellence Where Nature 

Nurtures Intelligence) 

4.46 0.67 มากทีสุด 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  

(University of Freedom) 

4.34 0.79 มากทีสุด 

  รวม 4.15 0.81  มาก 
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  จากตารางที 4.2 พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.15) จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณา

เป็นรายมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าเป็น

มหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม อยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.46) และมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยทีมีเสรีภาพทุกตารางนิว อยู่ในระดับมากทีสุดเช่นกัน 

( = 4.34) ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก โดยมีการรับรู้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าเป็นเสาหลักของแผ่นดิน 

( = 4.12)  และมีการรับรู้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (  = 3.68) 

 

4.3การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

 

การศึกษานีวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้

ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

จากนันทําการเปรียบเทียบการรับรู้เพือทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที (ttest) สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

และเนืองจากความแปรปรวนของตัวอย่างไม่เท่ากันอย่างน้อย 1 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) ด้วยสถิติเวลช์ (Welch Test) สําหรับตัวอย่างที

มากกว่า 2 กลุ่มขึนไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จึงทําการทดสอบ

เป็นรายคู่โดยวิธีของดันเนทซี (Dunnett’s C)  
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ตารางที 4.3  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา 

Welch 
จุฬาฯ มข. มช. มธ. 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.66 4.15 3.85 3.77  32.63* 

  

(0.52) (0.79) (0.80) (0.94) 

 2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.48 4.19 3.40 3.43  21.66* 

  

(0.90) (0.84) 0.87) (0.92) 

 3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.40 4.42 4.62 4.44  2.90* 

  

(0.70) (0.72) 0.51) (0.69) 

 4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.49 4.20 3.99 4.74  19.88* 

  

(0.64) (0.79) 0.94) (0.52) 

 

 

รวม 4.26 4.24 3.97 4.09  6.55* 

  

(0.47) (0.56) (0.46) (0.46) 

   

หมายเหตุ: *pvalue < .05       

      ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

  จากตารางที 4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวม พบว่า นักศึกษามีระดับ

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  

เมือพิจารณารายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย พบว่า  

นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยสูงกว่า นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระดับการมีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงกว่า นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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และนักศึกษาทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นัน เมือทําการทดสอบเป็นรายคู่ กลับไม่พบ

ความแตกต่าง แม้พบว่านักศึกษาทีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ก็ตาม 

 

ตารางที 4.4  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                   ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีศึกษาในคณะต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 
คณะทีกําลังศึกษา 

Welch 
ทันตะฯ วิทฯ บริหารฯ 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.00  4.07  4.21  1.43 

  

(0.78) (0.84)  (0.86) 

 2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.71  3.73  3.62  0.52 

  

(1.16) (0.85)  (1.04) 

 3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.58  4.42  4.50  1.25 

  

(0.58) (0.71)  (0.63) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.17  4.29  4.44  2.36 

  

(0.76) (0.85)  (0.69) 

 

 

รวม 4.11  4.13  4.19  0.80 

  

(0.59) (0.53)  (0.49) 

  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

  จากตารางที 4.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีศึกษาในคณะต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวมและรายภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
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ตารางที 4.5  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t สําหรับการทดสอบความแตกต่าง 

                   ระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 
เพศชาย  เพศหญิง 

t 
 S.D.  S.D. 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.16 0.85 4.10 0.84  0.57 

2. ขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.63 1.01 3.71 0.92  0.68 

3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.45 0.67 4.47 0.67  0.21 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.23 0.77 4.39 0.79  1.76 

รวม 4.12 0.50 4.16 0.53  0.81 

 

จากตารางที 4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง เมือพิจารณาภาพรวมและรายภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
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ตารางที 4.6  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีเกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม. 6  

       หรือเทียบเท่า ต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 

เกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า 

Welch 

น้อ
ยก
ว่า
หรื
อ

เท่
ากั
บ 2
.5
0 

2.5
1
3.0
0 

3.0
1
3.5
0 

มา
กก
ว่า 
3.5
0 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.42  4.20  3.96  4.14  3.60* 

  

(0.66) (0.88) (0.76) (0.90) 

 2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.94  3.92  3.63  3.57  3.60* 

  

(0.79) (1.03) (0.89) (0.96) 

 3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.24  4.39  4.49  4.51  1.28 

  

(0.71) (0.76) (0.67) (0.63) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.24  4.24  4.34  4.40  0.98 

  

(0.71) (0.75) (0.81) (0.80) 
 

 

รวม 4.21  4.19  4.10  4.15  0.65 

  

(0.47) (0.55) (0.48) (0.54) 

  

หมายเหตุ: *pvalue < .05       

      ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

จากตารางที 4.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีเกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม. 6 หรือเทียบเท่า ต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวม พบว่า 

นักศึกษามีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05 เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย 

พบว่า นักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่

แตกต่างกัน รวม 2 มหาวิทยาลัย ยกเว้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีนักศึกษามีระดับการรับรู้แตกต่างกัน 

โดยนักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 มีระดับการรับรู้

ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูงกว่านักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 3.013.50 
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ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน เมือทําการทดสอบเป็นรายคู่ กลับไม่พบความแตกต่าง 

แม้พบว่านักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 หรือเทียบเท่าต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ก็ตาม 

 

ตารางที 4.7  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                   ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีภูมิลําเนาต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 

ภูมิลําเนา 

Welch 

เห
นือ
 

อีส
าน
 

กล
าง 

อืน
 ๆ
  ไ
ด้แ
ก่ 

ออ
ก 
ตก
 ใ
ต้ 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 3.88  4.17  4.23  4.12     3.43* 

  

(0.82) (0.82) (0.88) (0.77) 

 2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.40  4.17  3.44  3.67   19.96* 

  

(0.88) (0.83) (0.93) (0.93) 

 3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.52  4.51  4.40  4.38     0.99   

  

(0.60) (0.66) (0.72) (0.70) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.02  4.25  4.58  4.55   11.06* 

  

(0.94) (0.76) (0.61) (0.71) 
 

 

รวม 3.96  4.28  4.16  4.18  6.70* 

  

(0.52) (0.52) (0.49) (0.49) 

  

หมายเหตุ: *pvalue < .05       

      ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

จากตารางที 4.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีภูมิลําเนาต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวม พบว่า นักศึกษามีระดับการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  

เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีภูมิลําเนาต่างกัน 

มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน แต่มีระดับการรับรู้ต่อ
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ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แตกต่างกัน  

โดยนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยสูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ 

นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคอีสาน มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอืน ๆ (ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

และภาคใต้) 

และนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ และภาคอีสาน และยังพบว่านักศึกษาทีมี

ภูมิลําเนาอยู่ในภาคอืน ๆ (ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้) มีระดับการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ อีกด้วย 

 

ตารางที 4.8  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                   ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีสถานภาพของบิดามารดาต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 

สถานภาพของบิดามารดา 

Welch สมรสและ

อยู่ด้วยกัน 

สมรสและ

แยกกันอยู่ 

หม้าย/     

หย่าร้าง 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.13  4.28  3.98  0.82 

  

(0.83)  (0.90)  (0.92) 

 2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.67  4.00  3.67  1.11 

  

(0.94)  (0.91)  (1.02) 

 3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.46  4.72  4.38  2.07 

  

(0.66)  (0.58)  (0.78) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.37  4.39  4.13  1.42 

  

(0.78)  (0.61)  (0.89) 

 

 

รวม 4.16  4.35  4.04  2.20 

  

(0.50)  (0.46)  (0.67) 

  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  จากตารางที 4.8  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีสถานภาพของบิดามารดาต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวมและรายภาพลักษณ์

ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีมีสถานภาพของบิดามารดาต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 

ตารางที 4.9  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

       ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีอาชีพของผู้ทีให้การอุปการะ 

       ทางการเงินต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 

อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน 

Welch 

ข้า
รา
ชก
าร
/

รัฐ
วิส
าห
กิจ
 

พนั
กง
าน
/ลู
กจ้
าง

บริ
ษัท
เอ
กช
น 

ค้า
ขา
ย/
ธุร
กิจ

ส่ว
นตั
ว 

เก
ษต
รก
ร 

อืน
 ๆ 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.11  4.04  4.14  4.06 4.26 0.53 

  

(0.87) (0.87) (0.88) (0.67) (0.68) 
 

2. ขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.72  3.57  3.67  3.78 3.71 0.32 

  

(0.96) (1.02) (0.91) (0.91) (1.01) 
 

3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.47  4.39  4.45  4.38 4.68 1.76 

  

(0.64) (0.76) (0.70) (0.66) (0.48) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.45  4.38  4.24  4.25 4.42 1.43 

  

(0.69) (0.84) (0.81) (0.80) (0.89) 

 

 

รวม 4.19  4.09  4.13  4.27  4.12 0.91 

  

(0.50) (0.58) (0.54) (0.45) (0.47) 

  

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

  จากตารางที 4.9  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีอาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงินต่างกัน เมือพิจารณาภาพรวมและ
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รายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีอาชีพต่างกัน 

มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 

ตารางที 4.10  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Welch สําหรับการทดสอบ 

                    ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของนักศึกษา ทีรายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้ 

         การอุปการะทางการเงินต่างกัน 

 

มหาวิทยาลัย  ภาพลักษณ์ 

รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้อุปการะทางการเงิน 

(บาท) 

Welch 

น้อ
ยก
ว่า 
10
,0
00 

10
,0
00
2
0,0
00 

20
,0
01
3
0,0
00 

30
,0
01
4
0,0
00 

40
,0
01
5
0,0
00 

มา
กก
ว่า 
50
,0
00 

1. จุฬาลงกรณ์ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน 4.00 4.00 4.12 4.13 4.18 4.31 1.31 

  

(0.79) (0.91) (0.72) (0.87) (0.77) (0.92) 
 

2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 3.72 3.67 3.60 3.93 3.63 3.62 0.83 

  

(0.95) (0.84) (0.96) (0.94) (0.94) (1.04) 
 

3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม  4.50 4.34 4.53 4.53 4.37 4.50 1.00 

  

(0.71) (0.70) (0.68) (0.59) (0.71) (0.62) 
 

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว  4.17 4.11 4.37 4.64 4.42 4.51 4.93* 

  

(0.87) (0.87) (0.77) (0.57) (0.68) (0.68) 
 

 

รวม 4.10 4.03 4.15 4.31 4.15 4.23 2.34 

  

(0.57) (0.53) (0.45) (0.48) (0.50) (0.52) 
 

 

หมายเหตุ: *pvalue < .05      

     ตัวเลขในวงเล็บ = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

  จากตารางที 4.10  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ของนักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน เมือพิจารณา

ภาพรวม พบว่า นักศึกษามีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบ
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ค่าเฉลีย พบว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีระดับการรับรู้

ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน รวม 3 มหาวิทยาลัย ยกเว้น ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีนักศึกษามีระดับการรับรู้แตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะ

ทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน 30,00140,000 บาท มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน ตํากว่า 

10,000 บาท และ 10,00020,000 บาท และยังพบว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลีย

ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทขึนไป มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูง

กว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,00020,000 บาท อีกด้วย 

 

4.4ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

                                                                                                                                                                       

  การศึกษานีวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ความสมนัย (Correspondence Analysis) เพือศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของ

นักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่าง และศึกษาความสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่างมีภาพลักษณ์ดังนี 

ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University) 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of 

Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มี

เสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) 
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ภาพที 4.1  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมีต่อภาพลักษณ์

  ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

  จากภาพที 4.1  การวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยว่า เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University) 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 

(University of Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) โดยนักศึกษาทีกําลังศึกษา

อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูงทีสุด รองลงมา 

คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน นักศึกษามี

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยน้อยทีสุด ทังนี เมือพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
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การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีนักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง  

 

 
 

ภาพที 4.2  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมีต่อภาพลักษณ์ 

      ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

  จากภาพที 4.2  การวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยว่า เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy 

University) มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ใน

ภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และมีการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) โดยนักศึกษา

ทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูงทีสุด 

รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลําดับ 
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ทังนี เมือพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที

กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามี

ความสัมพันธ์กันตํา  
 


 

ภาพที 4.3  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมีต่อภาพลักษณ์ 

       ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

  จากภาพที 4.3  การวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยว่า เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy 

University) มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ใน

ภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และมีการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) โดยนักศึกษา

ทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูงทีสุด 
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รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยน้อยทีสุด ทังนี เมือพิจารณาในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีนักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 

 



ภาพที 4.4  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมีต่อภาพลักษณ์

  ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

  จากภาพที 4.4  การวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยว่า เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy 

University) มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิ

ทัศน์อันงดงาม (University of Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และมีการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) โดยนักศึกษาที
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กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูง

ทีสุด รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามลําดับ ทังนี เมือพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที

นักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 

 


 

ภาพที 4.5  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทังหมดทีตกเป็นตัวอย่าง ทีมีต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

  จากภาพที 4.5  การวิเคราะห์ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทังหมดทีตกเป็นตัวอย่าง ทีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่า เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University) มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence 

Where Nature Nurtures Intelligence) และมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า 
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มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) โดยนักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างสูง ส่วนภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามีการรับรู้ตํากว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอืน ๆ ทังนีเมือ

พิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีกําลัง

ศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามี

ความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที

นักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 

 

4.5ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ตาม

เกณฑ์การประเมินของ สมศ. 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ 

มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ตาม

เกณฑ์การประเมินของ สมศ. 2 มาตรฐาน (จาก 7 มาตรฐาน)ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

และ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่างจํานวน 4 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งระดับความคิดเห็น

เป็น 5 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง (1) ไปถึงเห็นด้วยอย่างยิง (5) เมือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ค่าเฉลียระดับความคิดเห็นทีมีคุณลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว จึงทําการแปลผลโดยกําหนด

เกณฑ์ดังนี 

      ค่าเฉลีย        ระดับความคิดเห็น 

      1.00 – 1.80      ไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

      1.81 – 2.60      ไม่เห็นด้วย 

      2.61 – 3.40      ไม่แน่ใจ 

      3.41 – 4.20      เห็นด้วยมาก 

      4.21 – 5.00      เห็นด้วยอย่างยิง 
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ตารางที 4.11  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์

   มหาวิทยาลัย จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านคุณภาพบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เมือจบแล้วได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.56 0.56 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 3.97 0.72 เห็นด้วยมาก 

3. ได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 4.30 0.72 เห็นด้วยอย่างยิง 

4. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 4.35 0.74 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน 

ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.56 0.68 เห็นด้วยอย่างยิง 

6. วิทยานิพนธ์/งานวิชาการของนักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

4.38 0.75 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.35 0.43 เห็นด้วยอย่างยิง 

   

  จากตารางที 4.11  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านคุณภาพบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง ( = 4.35) 

จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิงทุกข้อ ยกเว้น เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา ทีนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.97) 
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ตารางที 4.12  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เมือจบแล้วได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.06 0.67 เห็นด้วยมาก 

2. เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 3.76 0.76 เห็นด้วยมาก 

3. ได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 3.85 0.87 เห็นด้วยมาก 

4. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 4.20 0.81 เห็นด้วยมาก 

5. นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน 

ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.16 0.85 เห็นด้วยมาก 

6. วิทยานิพนธ์/งานวิชาการของนักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

4.06 0.73 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.01 0.56 เห็นด้วยมาก 

 

จากตารางที 4.12  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.01) จาก

คะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ทุกข้อด้วยเช่นกัน 
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ตารางที 4.13  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

    ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เมือจบแล้วได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.20 0.62 เห็นด้วยมาก 

2. เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 3.79 0.66 เห็นด้วยมาก 

3. ได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 3.95 0.68 เห็นด้วยมาก 

4. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 4.21 0.62 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน 

ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.15 0.80 เห็นด้วยมาก 

6. วิทยานิพนธ์/งานวิชาการของนักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

4.02 0.70 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.05 0.47 เห็นด้วยมาก 

 

  จากตารางที 4.13  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.05) จาก

คะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ทุกข้อ ยกเว้น นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต ทีนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิง ( = 4.21) 
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ตารางที 4.14  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

   ธรรมศาสตร์ จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เมือจบแล้วได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.61 0.62 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 4.28 0.76 เห็นด้วยอย่างยิง 

3. ได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 4.33 0.64 เห็นด้วยอย่างยิง 

4. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 4.43 0.64 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องใน 

ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.54 0.64 เห็นด้วยอย่างยิง 

6. วิทยานิพนธ์/งานวิชาการของนักศึกษาได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

4.23 0.83 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.40 0.45 เห็นด้วยอย่างยิง 

 

จากตารางที 4.14  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง ( = 4.40) 

จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิงทุกข้อด้วยเช่นกัน 
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ตารางที 4.15  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

   ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน 4.70 0.48 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม 4.03 0.82 เห็นด้วยมาก 

3. อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนมาก 

4.70 0.59 เห็นด้วยอย่างยิง 

4. อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก 

(ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4.69 0.57 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.38 0.67 เห็นด้วยอย่างยิง 

6. กระบวนการเรียนรู้ เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.20 0.73 เห็นด้วยมาก 

7. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ 

4.14 0.70 เห็นด้วยมาก 

8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุน

การเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.18 0.72 เห็นด้วยมาก 

9. นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 

3.81 0.81 เห็นด้วยมาก 

10. ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 

4.35 0.79 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.32 0.43 เห็นด้วยอย่างยิง 

 

  จากตารางที 4.15  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิง ( = 4.32) จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม ( = 4.03) 
กระบวนการเรียนรู้เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ ( = 4.20) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
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ของอาจารย์ ( = 4.14) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
( = 4.18) และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ( = 3.81) ส่วนข้ออืน ๆ 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 
 

ตารางที 4.16  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง
   ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จําแนกเป็นรายข้อ 
           

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน 4.36 0.71 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม 3.96 0.75 เห็นด้วยมาก 

3. อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนมาก 

4.24 0.82 เห็นด้วยอย่างยิง 

4. อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก 

(ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4.24 0.87 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.17 0.74 เห็นด้วยมาก 

6. กระบวนการเรียนรู้ เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.14 0.81 เห็นด้วยมาก 

7. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ 

4.04 0.84 เห็นด้วยมาก 

8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุน

การเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.13 0.82 เห็นด้วยมาก 

9. นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 

4.11 0.87 เห็นด้วยมาก 

10. ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 

4.27 0.92 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.17 0.54 เห็นด้วยมาก 
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  จากตารางที 4.16  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

( = 4.17) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 4 ข้อ 

ได้แก่ หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน ( = 4.36) อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนมาก ( = 4.24) อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก ( = 4.24) และระบบ

ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารเทศมีความเพียงพอ และมีความทันสมัย ( = 4.27) ส่วนข้ออืน ๆ 

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 

ตารางที 4.17  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จําแนกเป็นรายข้อ 

           

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน 4.41 0.63 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม 3.93 0.75 เห็นด้วยมาก 

3. อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนมาก 

4.18 0.67 เห็นด้วยมาก 

4. อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก 

(ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4.28 0.67 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.28 0.63 เห็นด้วยอย่างยิง 

6. กระบวนการเรียนรู้ เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.22 0.72 เห็นด้วยอย่างยิง 

7. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ 

4.10 0.70 เห็นด้วยมาก 

8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุน

การเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.17 0.68 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที 4.17 (ต่อ) 

 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 

4.02 0.70 เห็นด้วยมาก 

10. ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 

4.26 0.72 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.19  0.48 เห็นด้วยมาก 

 

  จากตารางที 4.17  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.19) 

จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก 5 ข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม ( = 3.93) อาจารย์ประจํามีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมาก ( = 4.18) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ ( = 4.10) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ( = 4.17) 

และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ( = 4.02) ส่วนข้ออืน ๆ นักศึกษา

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับ

เห็นด้วยอย่างยิง 
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ตารางที 4.18  ค่าเฉลีย () ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีกําลัง

   ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

   ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน 4.62 0.58 เห็นด้วยอย่างยิง 

2. จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม 4.10 0.65 เห็นด้วยมาก 

3. อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนมาก 

4.44 0.60 เห็นด้วยอย่างยิง 

4. อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก 

(ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4.54 0.59 เห็นด้วยอย่างยิง 

5. คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.33 0.60 เห็นด้วยอย่างยิง 

6. กระบวนการเรียนรู้ เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.26 0.66 เห็นด้วยอย่างยิง 

7. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ 

4.01 0.72 เห็นด้วยมาก 

8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุน

การเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.20 0.71 เห็นด้วยมาก 

9. นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 

4.09 0.68 เห็นด้วยมาก 

10. ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 

4.30 0.76 เห็นด้วยอย่างยิง 

รวม 4.29 0.39 เห็นด้วยอย่างยิง 

 

 จากตารางที 4.18  พบว่านักศึกษาทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิง ( = 4.29) จากคะแนนเต็ม 5 และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม ( = 4.10) 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ( = 4.01) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
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คุณภาพของสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ( = 4.20) และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษา ( = 4.09) ส่วนข้ออืน ๆ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 

  

4.6  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 

         ภาครัฐ กับ คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 25492553)  

         ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

การศึกษานีวิเคราะห์เปรียบเทียบลําดับของ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย

ทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตนเองกําลังศึกษาอยู่ กับ คะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 25492553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามเกณฑ์ของ สมศ. 2 มาตรฐาน (จาก 7 มาตรฐาน) ได้แก่ 

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  

 

ตารางที 4.19  การเปรียบเทียบลําดับของ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย กับ คะแนน 

            การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน         

           คุณภาพการศึกษา (สมศ.)     

 

มาตรฐาน  มหาวิทยาลัย 
ความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินของ สมศ. 

 S.D. ระดับความคิดเห็น  คะแนน* ผลการประเมิน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  ธรรมศาสตร์ 4.40 0.45 เห็นด้วยอย่างยิง  4.14  ดี 

 
จุฬาลงกรณ์ 4.35 0.43 เห็นด้วยอย่างยิง  4.25  ดี 

 

เชียงใหม่  4.05 0.47 เห็นด้วยมาก  4.33  ดี 

 
ขอนแก่น  4.01 0.56 เห็นด้วยมาก  4.41  ดี 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน จุฬาลงกรณ์ 4.32 0.43 เห็นด้วยอย่างยิง  4.66  ดีมาก 

 
ธรรมศาสตร์ 4.29 0.39 เห็นด้วยอย่างยิง  4.67  ดีมาก 

 
เชียงใหม่  4.19 0.48 เห็นด้วยมาก  4.56  ดีมาก 

 
ขอนแก่น  4.17 0.54 เห็นด้วยมาก  4.55  ดีมาก 

หมายเหตุ: *คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 2549  2553) 

      ระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง (1) ไปถึงเห็นด้วยอย่างยิง (5) 
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จากตารางที 4.19  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยที

มีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตนเองกําลังศึกษาอยู่ กับ คะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน 2 

มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึงได้แสดงไว้ตามลําดับคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษา จากมากไปน้อย ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิง ( = 4.40 และ 4.35 

ตามลําดับ) ส่วนด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา

มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.05 และ 4.01 ตามลําดับ) สําหรับด้านหลักสูตรและการเรียน

การสอน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง ( = 4.32 และ 4.29 ตามลําดับ) ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.19 และ 4.17 ตามลําดับ) เมือนําลําดับของระดับ

ความคิดเห็นของนักศึกษามาเปรียบเทียบ กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. พบว่า ด้าน

คุณภาพบัณฑิต นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กับคะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. ส่วนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน นักศึกษามีระดับความคิดเห็น

ทีค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 



 
บทที 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของ

นักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2) เพือศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ 3) เพือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 ทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ จํานวน 384 คน ซึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้

ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชันสามขัน (Threestage Stratified Random Sampling) และใช้แบบสอบถาม

เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมมีนาคม 2555 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  

5.1สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1  ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

ตัวอย่างในการศึกษานี ร้อยละ 71.60  เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทีตกเป็นตัวอย่าง

ทัง 4 มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละทีใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ 20.0030.00 กําลังศึกษาอยู่ในคณะ

วิทยาศาสตร์ร้อยละ 54.40 เกรดเฉลียสะสมเมือจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 43.80 มี

เกรดเฉลียมากกว่า 3.50 มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง และภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละทีใกล้เคียงกัน คือ 
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ร้อยละ 33.90 และร้อยละ31.20 ตามลําดับ สถานภาพของบิดามารดา ส่วนใหญ่สมรสและอยู่ด้วยกัน 

ร้อยละ 83.60 อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 37.00 และร้อยละ 32.00 ตามลําดับ รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะ

ทางการเงิน คิดเป็นร้อยละทีใกล้เคียงกัน โดยร้อยละ 21.60 มีรายได้เฉลีย 10,00020,000 บาทต่อเดือน 

ร้อยละ 20.30 มีรายได้เฉลียมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 18.80 มีรายได้เฉลียตํากว่า 10,000 

บาทต่อเดือน 

 

5.1.2  ระดับการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตกเป็นตัวอย่าง โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม และมีการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยทีมีเสรีภาพทุกตารางนิว อยู่ในระดับมาก

ทีสุด ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าเป็นเสาหลักของแผ่นดิน 

และมีการรับรู้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 

 

5.1.3  เปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษามีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  

นักศึกษาทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โดยรวมแตกต่างกัน เมือพิจารณารายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีกําลัง

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยใด จะมีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนันสูงสุด ยกเว้น 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีนักศึกษามีระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกัน 

นักศึกษาทีศึกษาในคณะต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมและราย

ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

นักศึกษาทีเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายภาพลักษณ์

ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

นักศึกษาทีเกรดเฉลียสะสมเมือจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าต่างกัน มีการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าต่างกัน มีการรับรู้

ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน รวม 2 มหาวิทยาลัย ยกเว้น จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ทีนักศึกษามีระดับการรับรู้แตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 

หรือเทียบเท่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.002.50 มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สูงกว่านักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 3.013.50 ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน 

ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

นักศึกษาทีภูมิลําเนาต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมแตกต่างกัน 

เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีภูมิลําเนาต่างกัน มีระดับ

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน แต่มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตกต่างกัน โดย

นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูง

กว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคอีสาน มีระดับการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ

ภาคอืนๆ (ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้) และนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคกลาง มี

ระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ 

และภาคอีสาน และยังพบว่านักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคอืนๆ (ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

และภาคใต้) มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีมี

ภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ อีกด้วย 

นักศึกษาทีสถานภาพของบิดามารดาต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โดยรวมและรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีอาชีพต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยรวมและรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน ระดับการรับรู้ต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็นรายภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีระดับ

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน รวม 3 มหาวิทยาลัย ยกเว้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีนักศึกษามีระดับการรับรู้แตกต่างกัน โดยนักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะ

ทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน 30,00140,000 บาท มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงกว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน 

ตํากว่า 10,000 บาท และ 10,00020,000 บาท และยังพบว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงิน

มีรายได้เฉลียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทขึนไป มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สูงกว่า นักศึกษาทีผู้ให้การอุปการะทางการเงินมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,00020,000 บาท อีกด้วย 
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5.1.4  ตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ  

มหาวิทยาลัยทีเป็นตัวอย่างมีภาพลักษณ์ดังนี ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เป็น

เสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งสุขภาวะ (Healthy University) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่

ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) และภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom) ซึงพบว่า 

  นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่งทีกําหนด โดยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูง

ทีสุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตําทีสุด และนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา 

ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีนักศึกษารับรู้ว่ามี

ความสัมพันธ์กันสูง 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่งทีกําหนด โดยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูง

ทีสุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามลําดับ และนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา 

 นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่งทีกําหนด โดยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูง

ทีสุด รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน 

นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตําทีสุด และนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา 

  นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่งทีกําหนด โดยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มากทีสุด รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามลําดับ และนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

แต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีนักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 



 70 

 นักศึกษาทังหมดทีเป็นตัวอย่างมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่ง

ทีกําหนด โดยมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างสูง ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามีการรับรู้ตํา

กว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอืนๆ และนักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ว่ามีความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที

นักศึกษารับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 

 

5.1.5  ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ

บัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง และเมือพิจารณารายข้อ 

พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิงทุกข้อ ยกเว้น เมือจบแล้วได้ทํางานตรง

สาขาทีสําเร็จการศึกษา ทีนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ

บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมือพิจารณารายข้อ พบว่า 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อด้วยเช่นกัน 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ

บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมือพิจารณารายข้อ พบว่า 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ยกเว้น นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 

ทีนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ

บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง และเมือพิจารณารายข้อ 

พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิงทุกข้อด้วยเช่นกัน 

นักศึกษาทีกําลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง และเมือ

พิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ข้อ ได้แก่ จํานวน

นักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุน
การเรียนรู้ในห้องเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ส่วนข้อ

อืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 
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  นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมือ

พิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 4 ข้อ ได้แก่ หลักสูตรที

เปิดสอนมีมาตรฐาน อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมาก อาจารย์ประจํา

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก และระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารเทศมีความเพียงพอ 

และมีความทันสมัย ส่วนข้ออืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

  นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมือ

พิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษา

ต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมาก 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

สิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา ส่วนข้ออืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 

  นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง และเมือ

พิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ข้อ ได้แก่ จํานวนนักศึกษา

ต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ส่วนข้ออืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิง 

 

  5.1.6  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 25492553) ของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านคุณคุณภาพบัณฑิตเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กับคะแนน

การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ส่วนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็น

ทีค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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5.2อภิปรายผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเกียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน

ของนักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ชีให้เห็นว่านักศึกษาทีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา

เป็นรายมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแต่

ละสถาบันอยู่ในระดับมากขึนไป ทังนีอาจเนืองมาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทีตกเป็นตัวอย่างใน

การศึกษานี ล้วนเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมีชือเสียง เป็นทีรู้จัก และเมือนํามาพิจารณาร่วมกับจํานวน

ผู้สมัครแอดมิชชันกลาง ประจําปีการศึกษา 2554 (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2554: 1103) 

พบว่าเป็นสถาบันทีมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมากทีสุด 4 อันดับแรกด้วย และเมือพิจารณา

ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดย Quacquarelli Symonds (QS) พบว่าสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐทีตกเป็นตัวอย่างทุกสถาบันยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีติด 1 ใน 10 อันดับสถาบันอุดมศึกษา

ไทยอีกด้วย (Quacquarelli Symonds, 2012) หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค่าเฉลียสูงสุด ทังนีอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม: University of Excellence Where Nature Nurtures 

Intelligence) เป็นภาพลักษณ์ทีสือให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพจึงทําให้เข้าใจและระลึกถึงได้ง่าย 

ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนันมีค่าเฉลียตําสุด ซึงอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ: Healthy University) เป็นภาพลักษณ์ทีมีความเป็น

นามธรรมสูง จึงทําให้ยากแก่การทําความเข้าใจและการจดจํา 
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ตารางที 5.1  สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยทีส่งผลให้การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน จําแนกตามลักษณะ 

   ส่วนบุคคล 

 

 

หมายเหตุ:  หมายถึง ปัจจัยทีส่งผลให้การรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

            ทีระดับ .05  

มหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ 
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1. จุฬาลงกรณ์  เป็นเสาหลักของแผ่นดิน  
  

       

2. ขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ  
  

       

3. เชียงใหม่ ตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม   
   

       

4. ธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิว   
   

     

รวม  
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สําหรับผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาดัง

แสดงในตารางที 5.1 ซึงพบว่า คณะทีกําลังศึกษา เพศ สถานภาพของบิดามารดา และอาชีพของผู้ที

ให้การอุปการะทางการเงิน เป็นปัจจัยทีไม่ส่งผลให้นักศึกษามีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน ทังโดยรวมและรายภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีกําหนดไว้  

 ส่วนมหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา เกรดเฉลียสะสมเมือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า ภูมิลําเนา และ

รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงิน เป็นปัจจัยทีส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของ

นักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน ทังโดยรวม และ/หรือ รายภาพลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีกําหนดไว้ ทังนีผู้วิจัยจะอภิปรายในประเด็นที

น่าสนใจ ดังต่อไปนี ผลจากการศึกษาชีให้เห็นว่าปัจจัยทีส่งผลให้ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

นักศึกษาแตกต่างกันโดยรวม ได้แก่ มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา และภูมิลําเนา โดยนักศึกษามีระดับ

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีตนเองกําลังศึกษาอยู่สูงกว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อืนๆ ทังนีอาจเป็นเพราะ แม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตนเองสู่

สาธารณชน เพือใช้ในการกําหนดจุดยืน หรือทิศทางในการดําเนินงาน แต่ผู้ทีรับข้อมูลโดยตรงจาก

การประชาสัมพันธ์นันมักจะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง มากกว่าบุคคลภายนอก และ/หรือ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอืน เห็นได้จาก ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นเสาหลัก

ของแผ่นดิน: Pillar of the Kingdom) และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีเสรีภาพทุก

ตารางนิว: University of Freedom) ซึงแม้ทังสองมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาพลักษณ์ดังกล่าวมาเป็นเวลา

หลายปี และมีการสือสารภาพลักษณ์ของตนเองออกสู่สังคมอย่างสมําเสมอ เช่น การจัดปาถกฐาต่างๆ 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยชือ “ปาถกฐาเสาหลักของแผ่นดิน” หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทีมีภาพลักษณ์เกียวข้องกับการเมือง และประชาธิปไตยมาโดยตลอด และยังเป็นมหาวิทยาลัยทีเคียงคู่ 

ต่อสู้เพือความยุติธรรม และยืนเคียงข้างประชาชนเสมอมา (สายพิน แก้วงามประเสริฐ, 2553) อย่างไร

ก็ตามผู้ทีซึมซับภาพลักษณ์ของสถาบันมากทีสุด ก็ยังคงเป็นนักศึกษา/บุคคลภายในสถาบัน หรือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเพิงมีการกําหนดภาพลักษณ์ใหม่ เมือช่วงปี 2554 (มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ: 

Healthy University) แต่มหาวิทยาลัยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่นีอย่างเข้มข้น เห็นได้

จากการเชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนร่วมส่งผลงานประกวดสืออัตลักษณ์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 

มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” เพือนําไปใช้เป็นสือเผยแพร่ พร้อมมอบเงินรางวัล อีกทังยังเชิญชวนให้

บุคคลทัวไปเข้าไปโหวตผลงานทีส่งเข้าประกวด เพือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปปรับใช้ต่อไป ส่วน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นัน (มหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม: University of 
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Excellence Where Nature Nurtures Intelligence) เนืองจากเป็นภาพลักษณ์ทีสือให้เห็นลักษณะทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัย ซึงเป็นภาพลักษณ์ทีสามารถเข้าใจและจดจําได้ง่าย นักศึกษาทังในและ

นอกสถาบันจึงมีการรับรู้ในระดับทีใกล้เคียงกัน สําหรับอีกหนึงปัจจัยทีพบว่าส่งผลให้ระดับการ

รับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาแตกต่างกัน คือ ภูมิลําเนา ซึงจะเห็นว่านักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาค

เดียวกัน/ภาคทีใกล้กับทีตังของมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสูงกว่า นักศึกษาทีมี

ภูมิลําเนาอยู่ในภาคอืน เมือนํามาพิจารณาร่วมกับบทวิเคราะห์/บทสัมภาษณ์นักเรียนทีกําลังจะสอบ

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและนักศึกษาน้องใหม่ (ประกอบ คุปรัตน์,  2552; 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์, 2554) พบว่านักเรียน/นักศึกษามักจะเลือกมหาวิทยาลัยที

อยู่ใกล้บ้าน เพราะเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าทีพัก และยังได้อยู่ใกล้ชิด

กับครอบครัว นอกจากนี พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็มักจะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเลือกศึกษาใน

มหาวิทยาลัยใกล้บ้านอีกด้วย (ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล, 2555) ด้วยเหตุนี

นักเรียน/นักศึกษาจึงอาจให้ความสนใจและเลือกรับข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับมหาวิทยาลัยซึงอยู่ใกล้

ภูมิลําเนาของตนเองมากกว่า ข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับมหาวิทยาลัยซึงอยู่ไกลจากภูมิลําเนาของ

ตนเอง ส่วนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีไม่พบความแตกต่างในระดับการรับรู้ของ

นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาต่างกัน สามารถอธิบายได้ในทํานองเดียวกับ ปัจจัย “มหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษา” 

นันคือ เนืองจากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาพลักษณ์ทีสือให้เห็นลักษณะทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัย ซึงเป็นภาพลักษณ์ทีสามารถเข้าใจและจดจําได้ง่าย นักศึกษาทีมีภูมิลําเนา

อยู่ในภาคทีต่างกัน จึงมีการรับรู้ในระดับทีใกล้เคียงกัน  

  ในส่วนของผลการศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐ สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยตรงตามตําแหน่ง

ทีกําหนด ทังเมือจําแนกนักศึกษาเป็นรายมหาวิทยาลัย และเมือพิจารณาจากนักศึกษาทังหมดใน

ภาพรวม ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีกําหนดไว้ ทังนีอาจเนืองมาจาก มหาวิทยาลัยทีตก

เป็นตัวอย่างเป็นมหาวิทยาลัยทีมีชือเสียง และส่วนใหญ่มักมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยออกสู่สังคมอยู่เสมอ อีกทังแต่ละมหาวิทยาลัยต่างมีจุดยืนทีค่อนข้างแตกต่างกัน จึงทํา

ให้นักศึกษาสามารถแยกภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยออกจากกันได้ นอกจากนีแบบสอบถาม

ทีใช้ในการเก็บข้อมูลในครังนีได้กําหนดคําถามให้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยมีการบรรยาย

ภาพลักษณ์ประกอบไว้ด้วย ซึงอาจทําให้นักศึกษาสามารถพิจารณาตัดตัวเลือกจากคําบรรยายทีไม่

น่าจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาทีตกเป็นตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตามเมือพิจารณา

ในรายละเอียด จะพบว่า นักศึกษาทังหมดในภาพรวม และ/หรือ นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามี

ความสัมพันธ์กันตํา ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีนักศึกษา

รับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ทังนีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างก็เป็น

มหาวิทยาลัยทีตังอยู่ในต่างจังหวัด นักศึกษาจึงอาจตีความภาพลักษณ์ของทังสองมหาวิทยาลัยในแนวทาง

ทีสัมพันธ์กัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเป็นมหาวิทยาลัยทีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มรืน น่าอยู่ 

และปราศจากมลพิษต่างๆ มีสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ ผู้คนเป็นมิตร 

การคมนาคมสะดวกสบายจึงช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้านการเดินทาง เป็นต้น ซึงผลจากการโหวต 

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดทีน่าเรียนทีสุด พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 

1 ใน 5 อันดับมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดทีน่าเรียนทีสุดด้วย (เอ็ดดูโซนโพล, 2555) 

  จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา สามารถสรุปในเบืองต้นได้ว่า มหาวิทยาลัยที

นักศึกษาให้ความเชือถือมากทีสุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี

ความคิดเห็นทังต่อด้านคุณภาพบัณฑิต และ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิง ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาให้ความเชือถือในระดับที

ใกล้เคียงกัน โดยมีความคิดเห็นต่อ ทังด้านคุณภาพบัณฑิต และ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ในระดับเห็นด้วยมาก  

สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษา กับ คะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 25492553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน  เมือพิจารณาตามลําดับคะแนน แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที

มีต่อด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนนัน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในขณะทีด้านคุณภาพบัณฑิต 

เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทังนีเมือพิจารณาใน

รายละเอียดจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคะแนนการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. ในด้านคุณภาพบัณฑิตสูงสุด 2 อันดับแรก แต่นักศึกษากลับให้คะแนน

ความคิดเห็นโดยเฉลีย (X) มาเป็น 2 อันดับสุดท้าย ทังนีอาจเนืองมาจากสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให้

นักศึกษาทราบอย่างแพร่หลาย หรืออาจมีการประชาสัมพันธ์บ้างแต่ไม่ต่อเนือง/ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าทีควร หรืออาจเป็นเพราะนักศึกษายังขาดความสนใจในการรับรู้ข่าวสารเกียวกับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. เป็นต้น 
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5.1ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  

5.3.1ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
5.3.1.1สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐควรกําหนดภาพลักษณ์ของสถาบันให้ชัดเจน มี

ความแตกต่าง และสามารถเข้าใจได้ง่าย เพือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมองหาจุดเด่นของสถาบัน อัน

จะทําให้ภาพลักษณ์นันเป็นทีจดจําและสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ ซึงการมี

ภาพลักษณ์ทีแข็งแกร่งจะเป็นเครืองมือสําคัญในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป 

5.3.1.2เนืองจากพบว่าผู้ทีทราบถึงภาพลักษณ์ของสถาบันมากทีสุด ยังคงเป็น

นักศึกษาภายในสถาบันเอง ดังนันสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐควรให้ความสําคัญในการสือสาร

ภาพลักษณ์ไปสู่นักศึกษาและบุคคลภายนอกสถาบันให้มากยิงขึน  

5.3.1.3สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกียวกับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบอย่างต่อเนืองและสมําเสมอมากยิงขึน 

โดยอาจจะเลือกช่องทางประชาสัมพันธ์ทีมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษาได้อย่าง

กว้างขวาง และเข้าถึงได้โดยตรง เช่น การสือสารข้อมูลผ่านบริการเครือข่ายสังคม (Social Network) 

ซึงเป็นสือทีได้รับความนิยมสูงในหมู่นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่

อาจยังมองว่าข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเรืองไกลตัว ไม่มีความสําคัญ 

จึงยังไม่ให้ความสนใจเท่าทีควร ดังนัน อีกกลยุทธ์หนึงทีน่าสนใจ คือกลยุทธ์ทางการตลาดแบบปาก

ต่อปาก (Word of Mouth) หรือเรียกว่า ใช้พลังของการบอกต่อ ซึงเป็นวิธีการทีมีอิทธิพลต่อคนฟัง

อย่างมาก โดยเฉพาะเมือผู้บอกต่อเป็นผู้ทีมีอิทธิพล หรือมีความน่าเชือถือ ยกตัวอย่างเช่น การให้

อาจารย์บอกเล่าความสําเร็จของรุ่นพีทีจบการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบ อาทิ การที

บัณฑิตได้เงินเดือนเริมต้นสูง การทีนายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิตทีจบจากสถาบัน หรือ

คุณความดี/ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ทีบัณฑิตรุ่นพีเคยได้รับ เป็นต้น ซึงตัวอย่างทียกมาล้วนแล้วแต่

เป็นหนึงในตัวบ่งชีของการประเมินคุณภาพภายนอกทังสิน เมือศิษย์ปัจจุบันได้ทราบแล้ว ก็จะนํามา

ซึงความภาคภูมิใจในตัวสถาบัน และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการบอกเล่า/การนําเสนอคุณค่าของ

สถาบันให้บุคคลใกล้ชิดให้ได้ทราบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเพือนต่างสถาบัน พ่อแม่ หรือญาติพีน้อง 

เป็นต้น 
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5.3.2ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยในครังต่อไป 
5.3.2.1ควรศึกษาการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีต่อภาพลักษณ์ 

และคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา เนืองจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นวัยทีกําลัง

จะก้าวเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายทีน่าสนใจ ซึงการรับรู้ของนักเรียนจะนํามาซึง

การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีกด้วย 

5.3.2.2ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ และคุณลักษณะ

ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กับภาคเอกชน รวมถึงนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาศึกษาเปรียบเทียบด้วย 

5.3.2.3ควรศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.3.2.4ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร/อาจารย์ทีมีต่อคุณลักษณะ

ด้านอืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษา (เช่น ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ 

ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร เป็นต้น) กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

ของ สมศ. 

5.3.2.5ควรศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาทีมีต่ออัตลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา เนืองจากอัตลักษณ์ของสถานศึกษาก็เป็นอีกสิงทีสถาบันพยายามสือสารสู่ผู้เรียน

และสาธารณชน เพือแสดงถึงลักษณะเฉพาะทีเป็นตัวตนของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
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คําชีแจง 

แบบสอบถามชุดนีใช้เก็บข้อมูลวิจัยเรือง “การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตร

และการเรียนการสอนของนักศึกษาทีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา

การรับรู้ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ซึงเป็นส่วนหนึงของการทําวิทยานิพนธ์ในระดับ

ปริญญาโท สาขาวิจัยเพือการบริหารและการจัดการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอรับรองว่า

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที 1 ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 8 ข้อ 

ส่วนที 2 การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ข้อ 

ส่วนที 3 การรับรู้ต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ข้อ 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านทีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพืองานวิจัยใน

ครังนี 

 

              นางสาวนลินี พานสายตา 

                            ผู้วิจัย 

 

 

 

แบบสอบถามเลขที......... 
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ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย ลงในช่อง  ทีตรงกับสถานภาพของท่าน (ทุกข้อถามกรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

 

1. มหาวิทยาลัยทีท่านกําลังศึกษาอยู่ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. คณะทีท่านกําลังศึกษาอยู่ 

  คณะทันตแพทย์ศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ 

3. เพศ  

 ชาย   หญิง 

4. เกรดเฉลียสะสมเมือท่านจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า 

  ตํากว่า 2.00     2.002.50     2.513.00 

  3.013.50     มากกว่า 3.50 ขึนไป 

5. ภูมิลําเนา (ภาคล่าสุดทีท่านอาศัยอยู่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี) 

  ภาคเหนือ     ภาคอีสาน     ภาคกลาง 

  ภาคตะวันออก     ภาคตะวันตก     ภาคใต้   

 อืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

6. สถานภาพของบิดามารดา 

 สมรสและอยู่ด้วยกัน   สมรสและแยกกันอยู่   หม้าย/หย่าร้าง 

  อืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

7. อาชีพของผู้ทีให้การอุปการะทางการเงินแก่ท่าน 

  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

  เกษตรกร     ว่างงาน/ไม่ได้ทํางาน    

  อืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

8. รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ทีให้การอุปการะด้านการเงินแก่ท่าน  

 ตํากว่า10,000 บาท   10,00020,000 บาท   20,00130,000 บาท

  30,00140,000 บาท   40,00150,000 บาท    

 มากกว่า 50,000 บาทขึนไป 
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ส่วนที 2 การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย  ลงในช่องทีเป็นคําตอบของท่าน (กรุณาตอบให้ครบทุกมหาวิทยาลัย) 

 

คําถาม เมือกล่าวถึงมหาวิทยาลัยดังระบุในข้อถาม ท่านรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไปนี       

              อยู่ในระดับใด (กรุณาตอบคําถามทุกข้อ) 

 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับการรับรู้ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.1เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University):  

โดดเด่นในด้านการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน พันธ์ุพืชและ 

สัตว์เขตร้อนระดับโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

ด้านอารยธรรมลุ่มนํา       

5  4  3  2  1 

1.2เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence  

Where Nature Nurtures Intelligence): ตังอยู่ ณ ดินแดนอันมีสภาพภูมิประเทศ 

งดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ 

5  4  3  2  1 

1.3เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom):  

เป็นทีพึงพาให้แก่สังคม และประเทศชาติ 
5  4  3  2  1 

1.4มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom):  

ปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และรักประชาชน 
5  4  3  2  1 

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University):  

โดดเด่นในด้านการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน พันธ์ุพืชและ 

สัตว์เขตร้อนระดับโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

ด้านอารยธรรมลุ่มนํา       

5  4  3  2  1 

2.2เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence  

Where Nature Nurtures Intelligence): ตังอยู่ ณ ดินแดนอันมีสภาพภูมิประเทศ 

งดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ 

5  4  3  2  1 

2.3เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom):  

เป็นทีพึงพาให้แก่สังคม และประเทศชาติ 
5  4  3  2  1 

2.4มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom):  

ปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และรักประชาชน 
5  4  3  2  1 
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ส่วนที 2 (ต่อ) 

 

คําถาม เมือกล่าวถึงมหาวิทยาลัยดังระบุในข้อถาม ท่านรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไปนี 

              ในระดับใด (กรุณาตอบคําถามทุกข้อ) 

 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับการรับรู้ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.1เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University):  

โดดเด่นในด้านการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน พันธ์ุพืชและ 

สัตว์เขตร้อนระดับโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

ด้านอารยธรรมลุ่มนํา       

5  4  3  2  1 

3.2เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence  

Where Nature Nurtures Intelligence): ตังอยู่ ณ ดินแดนอันมีสภาพภูมิประเทศ 

งดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ 

5  4  3  2  1 

3.3เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom):  

เป็นทีพึงพาให้แก่สังคม และประเทศชาติ 
5  4  3  2  1 

3.4มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom):  

ปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และรักประชาชน 
5  4  3  2  1 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.1เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University):  

โดดเด่นในด้านการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน พันธ์ุพืชและ 

สัตว์เขตร้อนระดับโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

ด้านอารยธรรมลุ่มนํา       

5  4  3  2  1 

4.2เป็นมหาวิทยาลัยซึงตังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม (University of Excellence  

Where Nature Nurtures Intelligence): ตังอยู่ ณ ดินแดนอันมีสภาพภูมิประเทศ 

งดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ 

5  4  3  2  1 

4.3เป็นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the Kingdom):  

เป็นทีพึงพาให้แก่สังคม และประเทศชาติ 
5  4  3  2  1 

4.4มีเสรีภาพทุกตารางนิว (University of Freedom):  

ปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และรักประชาชน 
5  4  3  2  1 
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ส่วนที 3 การรับรู้ต่อคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย 

คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย  ล้อมรอบตัวเลขทีเป็นคําตอบของท่าน (กรุณาตอบให้ครบทุกมหาวิทยาลัย) 

คําถาม  เมือกล่าวถึงมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยในระดับใด 

  โดย  5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง    2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

    4 คะแนน      ”        เห็นด้วยมาก   1 คะแนน      ”        ไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

    3 คะแนน      ”        ไม่แน่ใจ 

คุณลักษณะของมหาวิทยาลัย 
ระดับความคิดเห็น 

จุฬาลงกรณ์ฯ  ม.ขอนแก่น  ม.เชียงใหม่  ม.ธรรมศาสตร์ 

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

1.1 เมือจบแล้วได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.2 เมือจบแล้วได้ทํางานตรงสาขาทีสําเร็จการศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.3 ได้รับเงินเดือนเริมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.4 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.5 นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ/

นานาชาติ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.6 วิทยานิพนธ์/งานวิชาการของนักศึกษาได้รับ

รางวัลใน ระดับชาติ/นานาชาติ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน                                         

2.1 หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐาน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.2 จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์มีความเหมาะสม 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.3 อาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนมาก 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.4 อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก  

(ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.5 คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.6 กระบวนการเรียนรู้ เน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.7 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.8 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิง

สนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.9 นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.10 ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  

มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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