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คำนำ 

เน่ืองจาก“ภาพลักษณ” ไดมีการกลาวถึงกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในสวนของสถาบันการศึกษา

ในสภาวการณปจจุบันที่มีการแขงขันกันคอนขางสูง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนเกือบทุกแหงมีความจำเปนตองเสาะหางบประมาณเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ดังน้ัน กลยุทธหน่ึงที่ชวยสรางความไดเปรียบใหกับสถาบันอุดมศึกษาน้ันไดก็คือ 

การสรางภาพลักษณใหนักเรียน ผูปกครอง และประชาชนมีความเช่ือมั่น และตองการที่เขามาศึกษาตอ 

           ดังน้ัน ในการสรางภาพลักษณองคกรอยางย่ังยืนจึงตองมีการวางแผนลวงหนา สิ่งแรกที่ตองกระทำคือ 

การวิจัย สำรวจ ศึกษาการรบัรูของกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูใชบริการถึงภาพลักษณขององคกรและการใหบริการ

กับกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานที่รับผิดชอบดานงานวิจัยสถาบัน จึงมีความสนใจศึกษาภาพลักษณปจจุบัน 

(Current Image) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในมุมมองของบัณฑิตและผูปกครองบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณในฐานะผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี เพ่ือทราบถึงความคาดหวังและ  

สิ่งที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนขอมูลสำคัญสำหรับผูบริหารในหาแนวทางการพัฒนากลยุทธที่สงเสริมให

เกิดภาพลักษณที่ดีและภาพลักษณที่พึงประสงค (Wish Image) ตอไป 

 

 

 

สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

กันยายน 2564 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามการรับรูของบัณฑิตและผูปกครองบัณฑิต

ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัย      

วลัยลักษณตามความคาดหวังและการรับรูของบัณฑิตและผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2560 (2) ศึกษาความแตกตางของภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามความคาดหวังและ

การรับรูของบัณฑิตและผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2560 (3) ศึกษาความสัมพันธ   

ในการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของบัณฑิตและผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2560 ที่สงผลตอพฤติกรรมในการแนะนำใหมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ   

(4) นำผลการศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามความคาดหวังและการรับรูของบัณฑิตและ

ผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2560 มาใชประกอบการวางแผนและพัฒนาการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผลการศึกษา พบวา (1) บัณฑิตและ

ผูปกครองบัณฑิตที่มีกลุมสาขาวิชาแตกตางกัน ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน    

มีความคาดหวังและการรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแตละดานแตกตางกันออกไป ขณะที่

บัณฑิตและผูปกครองบัณฑิตที่ภูมิลำเนาแตกตางกัน รวมถึงบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีคาดหวัง

และการรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน (2) บัณฑิตและผูปกครอง

บัณฑิตมีความคาดหวังและการรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ ดานผลิตภัณฑและ       

การบริการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานความมีช่ือเสียง และ   

โดยภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (3) พบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของความคาดหวังตอ

ภาพลักษณและการรับรูในภาพลักษณมหาวิทยาลัยในทางบวกอยูระดับสูงตามลำดับดังน้ี ดานการบริหาร

จัดการและโดยภาพรวม และพบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของความคาดหวังตอภาพลักษณและการรับรูใน

ภาพลักษณมหาวิทยาลัยในทางบวกที่อยูในระดับปานกลางซึ่งมีอยูดวยกัน 4 ดาน ตามลำดับ ดังน้ี ดาน

ผลิตภัณฑและการบริการ ดานการรับผิดชอบตอสังคม ดานความมีช่ือเสียงมหาวิทยาลัย ดานอาคารสถานที่

และสภาพแวดลอม และ 4) การรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลัยดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานผลิตภัณฑ

และการบริการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการรับผิดชอบตอสังคม ดานความมีช่ือเสียง และ

โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแนะนำใหมาศึกษาตอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในขณะที่การรับรู

ภาพลักษณดานการบริหารจัดการไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแนะนำใหมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยปัจจุบันคำว่า “ภาพลักษณ์” ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายท้ังในวงกว้างและในมุมมอง         
ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ภาพลักษณ์ประเทศ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์สถาบัน ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
ภาพลักษณ์ปัจเจกบุคคล เป็นต้น ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ตามภาพลักษณ์   
ท่ีเกิดขึ้น ภาพลักษณ์จึงกลายเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีจะกำหนดความคิดของปัจเจกบุคคลในการตอบสนอง
หรือตัดสินสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

ด้วยภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของคนหรือความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อองค์กรน้ัน ๆ ท้ังน้ี 
การรับรู้หรือภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทำของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ ดังนั้น 
การท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้สำเร็จมากน้อยเพียงไร จึงขึ้นอยู่ว่าองค์กรน้ัน ๆ มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ
ชัดอย่างเป็นรูปธรรม มีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้ใช้บริการย่อมเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรใดไม่ได้รับการพัฒนา ไม่รู้
ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลการปฏิบัติงานท่ีไม่มีคุณภาพ ขาดความน่าเชื่อถือและเลื่อมใส
ศรัทธา ทำให้ขาดความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ “ภาพลักษณ์” ขององค์กรจึงกลายเป็น “ภาพลบ” ในท่ีสุด  

ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างย่ังยืนจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า สิ่งแรกที่ต้องกระทำคือ     
การทำการสำรวจ วิจัยในเรื่องการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้บริการถึงภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้
เคร่ืองมือในการสอบถามเพื่อรับทราบถึงข้อมูลซ่ึงจะเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนแง่มุมต่างๆ ท่ีหลากหลายที่จะ
ทำให้ได้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำแนวความคิดเชิงกลยุทธ์และวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์มาปรับประยุกต์ใช้
ในวางแผนการกำหนดทิศทางในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยท่ีต้องมีการแข่งขันเพ่ือรองรับกับผู้ท่ีสนใจและต้องการเข้ามาศึกษาต่อ 
ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ปรากฏต่อสายตาของบุคคลภายนอกสถาบันให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้  
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การบริหารงานโดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และคณะ
ผู้บริหาร ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และมีผลการดำเนินงานชัดเจนและมี     
จุดเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
             1) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้ เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล  ท้ั งน้ี เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ              
เมืองมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยจัดหาสิ่งอำนวยความ
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สะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง โดยสอดคล้องกับแนวคิดการเป็น Residential University รวมถึงการ
จัดต้ังศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการกับประชาชนในเขตภาคใต้ตอนบน 

         2) มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้บัณฑิต
ท่ีเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง นับต้ังแต่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การพัฒนาและปฏิรูปการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย      
มีนโยบายให้อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ
การนำระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) 
จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นกรอบในการปฏิรูปการเรียนการ
สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถและเป็นมืออาชีพ การจัดทำกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเรียน   
การสอนที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา  
          3) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ภาคใต้ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปีท่ีผ่านมา         
มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  

         4) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริการวิชาการในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มีการนำ     
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ไปขับเคลื่อนให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ผ่าน
การสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอำเภอท่าศาลาภายใต้ช่ือโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala 
Model : Smart and smile city) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการ “เป็นหลักในถิ่น” 
         5) มหาวิทยาลัยได้ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

        6) มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดต้ังสถาบันภาษาหรือปัจจุบัน คือ สำนักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาท่ัวไป ศูนย์กิจการนานาชาติ การจัดต้ังหน่วยงานใหม่ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย   
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการเป็นเลิศสู่สากลหรือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือ World Class University 
ต่อไปในอนาคต 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานวิจัยสถาบัน จึงมีความสนใจศึกษาภาพลักษณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
(Current Image) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในมุมมองของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ในฐานะผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบถึงความคาดหวังและการรับรู้
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จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารในหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ท่ีส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ (Wish Image) ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการรับรู้ของบัณฑิตและ

ผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการ

รับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ในการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง

บัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการแนะนำให้มาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4) เพ่ือนำผลการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการรับรู้ของ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบการวางแผนและ
พัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ

คาดหวังและการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในมุมมองของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต    
ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ดังน้ัน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็น  2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวในช่วงการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดที่ผ่านมา
และคณะผู้บริหารในชุดปัจจุบัน กล่าวคือ บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 เป็นนักศึกษาใหม่และเป็นผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2557 ซึ่งอยู่ในช่วงคาบเก่ียวในการ
บริหารงานของคณะผู้บริหารชุดก่อนกับชุดปัจจุบัน ซ่ึงสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการสั่งสมตาม
ประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และสามารถสะท้อนความคิดเห็นท่ีเกิดจากการรับรู้ได้เป็นอย่างดี 

 

1.4 นิยามศัพท์ 
1) ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกและการคาดคะเนล่วงหน้าต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ียังไม่เกิดขึ้น       

ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
2) การรับรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการทางความคิดในการตอบสนองสิ่งเร้าของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ  
3) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อองค์กร สถาบัน 

บุคคล หรือการดําเนินงาน โดยภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลน้ัน ๆ เช่นอาจจะเป็นผลมาจากการได้รับการ      
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สั่งสมประสบการณ์โดยตรงด้วยตัวเอง และประสบการณ์ทางอ้อมท่ีบุคคลน้ันรับรู้มาจากคำบอกเล่าของผู้อ่ืน
หรือจากกิตติศัพท์เล่าลือ เป็นต้น 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) รับทราบถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการรับรู้ของบัณฑิตและ

ผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
2) รับทราบถึงความแตกต่างของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการ

รับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
3) รับทราบถึงศึกษาความสัมพันธ์ในการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ

ผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการแนะนำให้มาศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4) สามารถนำผลการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวังและการรับรู้
ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบการพัฒนาผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” ได้มีการศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย         
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ 
2.1.1 คำจำกดัความภาพลกัษณ์ 
        ภาพลักษณ์ เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Image มีความหมายตามพจนานุกรม                

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า “ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นน้ัน” ซึ่งเดิมได้
บัญญัติไว้ว่า “ภาพ” หรือ “จินตภาพ” แต่ไม่มีผู้นิยมใช้ พลตรีพระเจ้าวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิปประพันธ์       
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจึงได้ประทานความเห็นต่อไปว่า คำว่า “ภาพ” โดยนัยท่ัวไปมีความหมายกว้างไป และ          
“จินตภาพ” ควรมีความหมายตรงกับคำว่า “Imaginary” มากกว่าคำว่า “Image” ดังน้ัน คำว่า “Image” 
ควรใช้คำว่า “ภาพลักษณ์” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับในภาษาอังกฤษ คือ คำว่า Image โดยในอดีตนิยมใช้
คำว่า “ภาพพจน์” แต่ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้คำว่า “ภาพลักษณ์” มากกว่า ท้ังนี้คำว่า “ภาพลักษณ์” มีความหมาย
หลายแง่มุมและในหลายทัศนะของแต่ละบุคคล โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

       สมควร กวียะ (2536) กล่าวว่า ภาพพจน์ หรือภาพ (Image) คือ ผลของการรับรู้ (Perception) 
ท่ีเกิดขึ้นในสมองของผู้รับสาร โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง คือ หู ตา จมูก ลิ้น และกาย 
กลายเป็นภาพท่ีเป็นคำ (Verbal) หรือไม่เป็นคำ (Non-verbal) ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจน ถูกต้อง 
หรือไม่ถูกต้อง บวกหรือลบ อยู่ในสภาพขององค์ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) หรือความคิดเห็น 
(Opinion) และอาจจะส่งผลถึงพฤติกรรม (Behavior) อย่างใดอย่างหน่ึงได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว 

       วิจิตร อาวะกุล (2541) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์” เป็นภาพสถาบันหรือบุคคล ท่ีเกิดความรู้สึกขึ้น
ภายในจิตใจของคนเราซึ่งหากคนส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นเช่นไร ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์หน่วยงานเป็น
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี หากภาพลักษณ์ท่ีสะท้อนออกมาดีก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ขณะเดียวกัน 
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีก็จะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของสถาบันน้ันซึ่งอาจจะประสบกับความล้มเหลวได้ 
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       วาสนา จันทร์สว่าง และคนอ่ืน ๆ (2541) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลท่ัวไปต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน หรือสิ่งใดส่ิงหน่ึง สามารถแสดงออกมาให้เห็น เช่น ความรู้สึก 
ประทับใจหรือไม่ประทับใจ ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้ และเมื่อกระแสความรู้สึกมีความรุนแรงความเข้มข้นเพ่ิม
มากขึ้น จะเกิดภาพรวมที่ชัดเจนข้ึนในใจของคนท่ัวไป 

         เสรี วงษ์มณฑา (2541) กล่าวว่า ภาพพจน์เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง (Objective Facts) ที่มา
ผนวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) กลายเป็นภาพที่อยู่ภายในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ี
ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริง ด้วยภาพพจน์น้ันไม่ใช่เร่ืองของข้อเท็จจริง 
(Reality) แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องของการรับรู้ (Perception) ที่มนุษย์ใส่ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปะปน
อยู่ภายในข้อเท็จจริงน้ันด้วย 

         วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ความรู้สึกต่อองค์การ สถาบัน 
ซึ่งเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้น ๆ อาจจะได้มาจากประสบการณ์ โดยทางตรง (Direct 
Experience) และทางอ้อม (Indirect Experience) เช่น ประสบมาด้วยตัวเองหรือได้มาจากคำบอกเล่าของ
ผู้อ่ืน หรือมาจากกิตติศัพท์ คำเล่าลือต่าง ๆ นานา เป็นต้น 

          Kazoleas et al. (2001) ให้ความหมายภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยว่าเกิดขึ้นจากความซับซ้อน 
และกระบวนการรับรู้คุณลักษณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของแต่ละบุคคลโดยผ่านรูปแบบการสื่อสารองค์กร        
อาจจะมีหรือไม่จุดประสงค์ใด ๆ ผ่านทางสังคม ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ส่วนตัว หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

โดยสรุป ภาพลักษณ์ คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น สถาบัน องค์กร หน่วยงาน หรือตัวสินค้า รวมถึงตัวบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจมีภาพที่เด่นชัดเพียงภาพ
เดียวหรือหลาย ๆ ภาพก็ได้ แล้วแต่ว่าสิ่งนั้น ๆ นำเสนอภาพออกมาให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างไร ด้วย
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้นอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ต้ังใจก็ตาม แต่เม่ือเกิดการรับรู้จนเกิดเป็นภาพ
ท่ีฝังอยู่ในใจซึ่งอาจเป็นภาพลักษณ์แสดงออกมาดีหรือเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ โดยภาพลักษณ์ท่ีดีจะสร้างความ
ประทับใจและความน่าเช่ือถือให้กับบุคคลอื่น ส่วนภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีก็จะไม่สร้างความประทับใจและความไม่
น่าเช่ือถือให้กับบุคคลอ่ืนท่ีประสบพบเห็นเช่นกัน 

 

2.1.2 ความสำคัญของภาพลักษณ์ 
        อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) กล่าวถึงภาพลักษณ์ว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงต่อองค์กร สถาบัน 

สินค้า หรือธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นมูลค่าท่ีแฝงอยู่ เป็นภาพท่ีสร้างความเช่ือให้กับบุคคล ซึ่งจะภาพที่ดีหรือภาพ
ท่ีไม่ดีน้ันขึ้นอยู่กับการท่ีสังคมได้รับรู้ผ่านการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีจึงเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเช่ือม่ัน ความเข้าใจ และจะช่วย
แก้ไขปัญหาได้ในยามเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ดังน้ัน การส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีจึงเป็นเรื่องท่ีองค์กรจะต้องให้
ความสำคัญ เพราะการท่ีองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีจะเป็นการวางรากฐานองค์กรไว้อย่างเป็นอย่างดี โดยเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ขึ้น องค์กรจะไม่เกิดการสั่นคลอนและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา สืบเน่ืองด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่า
จะเป็นการที่สินค้าและบริการต่าง ๆ มีมากขึ้น และมีการแข่งขันกันเพ่ือครองใจลูกค้า ในวงการการเมือง
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นักการเมืองหรือพรรคการเมืองก็จะต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือความน่าเช่ือถืออันจะทำให้ประชาชนยอมรับ
และเลือกให้เข้าไปบริหารประเทศ หรือในองค์กร และสถาบันต่าง ๆ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะทำให้เกิดความ
ไว้วางใจและได้รับความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กร 

         รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546) กล่าวถึงภาพลักษณ์องค์การว่ามีลักษณะที่สำคัญคือ 
         1) เป็นความประทับใจของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์และการรับรู้ข้อมูลท่ี 

เกี่ยวกับองค์กร โดยสิ่งเหล่าน้ีจะก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจท่ีอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือ
การกระทำขององค์กร 

         2) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยภาพลักษณ์ท่ีดีอาจเปลี่ยน 
เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอาจเปล่ียนเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีได้ด้วยสภาพการณ์ภายในหรือ
ปัจจัยภายนอกองค์การที่มากระทบ ดังนั้น จะต้องมีการสำรวจภาพลักษณ์ขององค์กรต่าง ๆ ณ ปัจจุบันอย่าง
สม่ำเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะได้ส่งเสริม รักษา หรือแก้ไขให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีตลอดไป 

         3) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องไม่โต้แย้งกับความจริง กล่าวคือ เป็นสิ่งที่หยุดน่ิง แต่จะถูก 
นำเสนออย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความจริง ซึ่งหมายถึง ปรัชญา นโยบายการ
ดำเนินงาน การประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของสินค้าหรือบริการขององค์กร 

        4) ด้วยเป็นภาพลักษณ์เป็นการสร้างภาพในใจของคนเราที่เกี่ยวกับบุคคล องค์การ  
สถาบัน หรือสิ่งต่างๆ ให้มั่นคงเป็นที่ยอมรับ ดังน้ัน หากบุคคล องค์กรหรือสถาบันไม่มีความน่าเช่ือถือในนั้น 
การสร้างภาพลักษณ์ก็จะไม่เกิดผลใด ๆ 

        5) ภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมข้ึนเป็นรูปธรรม หรือเป็นการสร้าง 
จินตนาการรูปธรรมเพ่ือตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจน 

        6) ภาพลักษณ์จะต้องชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจและการจดจำ มีความแตกต่าง แต่ 
สื่อความหมายได้ครบถ้วนตรงตามต้องการ เช่น เครื่องหมาย (Logo) คำขวัญ (Slogan) ดังน้ัน จำเป็นต้อง
สร้างภาพลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์ (Identity) และมีความโดดเด่น โดยที่มาของภาพลักษณ์ มักจะเกิดขึ้นได้ 2 
ลักษณะ ดังน้ี 

        1) ภาพลักษณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีเราไม่สามารถจะควบคุมได้ เช่น การ 
เกิดลักษณะของธุรกิจเองท่ีเสี่ยงต่อการถูกโจมตีอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ หรือ
อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งบังเอิญท้ังหลาย เช่น การกระทำผิดพลาดโดยฝ่ายจัดการ หรือโดยพนักงาน หรือเกิด
อุบัติเหตุ 

        2) ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการปรุงแต่ง โดยการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการ 
ให้สถาบันของเรามีภาพลักษณ์เช่นไรบ้าง เช่น มีความมั่นคงทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทันสมัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น 
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        ภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีสังคมพึงประสงค์ในความมุมมองของ ดร.อำนวย วีรวรรณ นักวิชาการ
ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนระบุไว้ดังน้ี (อำนวย วีรวรรณ, 2540 อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมล
สินธ์ุ, 2541) 

        1) เป็นองค์กรท่ีมีการพัฒนา ก้าวหน้า และทันโลก 
        2) มีการบริการท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
        3) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
        4) ทำคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม 
        5) ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายของบ้านเมือง 
        6) มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง 
 

2.1.3 ประเภทของภาพลักษณ์ 
        พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ (2541) ได้แบ่งภาพลักษณ์ดังนี้ 
                   1) เชิงซ้อน (Multiple Image) เกิดจากความรู้ ความเช่ือ สถานะทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา และอื่น ๆ ท่ีต่างกัน โดยเฉพาะมีความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ที่มีต่อองค์กรแตกต่างกัน 
ดังน้ัน จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะคาดหวังให้สมาชิกของสังคมหนึ่งมีภาพลักษณ์ต่อองค์กรเหมือนกัน และบุคคลหนึ่ง
อาจมีท้ังภาพพจน์ทางลบในเรื่องหน่ึงและทางบวกในอีกเรื่อหน่ึง 

                   2) ณ ปัจจุบัน (Current Image) ซึ่งเป็นความเป็นจริงของภาพพจน์ โดยอาจจะเป็น
เชิงลบหรือเชิงบวกก็ได้ หรือจะเป็นภาพพจน์ตามธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็ตาม 

                   3) กระจกเงา (Mirror Image) ซึ่งเป็นภาพสะท้อนเช่นเดียวกับท่ีเราเห็นภาพตัวเอง
เมื่อแวลาส่องกระจก 

                   4) ท่ีต้องการ (Wish Image) ซึ่งเป็นภาพพจน์องค์กรท่ีผู้บริหารและพนักงานต้องการ
ท่ีจะให้เป็นเช่นน้ัน 

                   5) เป้ าหมายสู งสุด  (Optimum Image) หมายถึ ง ภาพพจน์ อัน เป็นรู้ จักของ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นจากความเข้าใจ การรับรู้ (Perception) ของผู้รับข่าวสาร ปัญหาอุปสรรคในการใช้
สื่อมวลชนและสื่อที่ควบคุมได้  

          Kotler (1985) กล่าวถึงภาพลักษณ์ (Image) ภายใต้บริบทของการตลาดว่าเป็นวิถีท่ีบุคคล
รับรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้
การดำเนินธุรกิจ จากการพิจารณาภาพลักษณ์ท่ีสามารถนำมาเป็นองค์ประกอบทางการบริหารจัดการของ
องค์กรได้ โดยกำหนดประเภทของภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจนจำแนกเป็น 3 
ประเภท คือ 

         1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพใน 
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ใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือตัวธุรกิจซึ่งธุรกิจ ๆ หน่ึงอาจมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
อยู่ในท้องตลาดหลายชนิดและหลายย่ีห้อ ดังน้ัน ภาพลักษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทุกชนิดและทุกตราย่ีห้อที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

         2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจต่อย่ีห้อหรือตราสินค้า 
(Brand) ส่วนมากมักอาศัยสื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงจุดขายท่ีมีความ    
โดดเด่นเฉพาะของสินค้าน้ัน ๆ แม้สินค้าหลายย่ีห้อจะมาจากบริษัทเดียวกัน แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีความ
เหมือนกัน เน่ืองจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัวซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือวางตำแหน่ง
ครองใจ  (Positioning) ของสินค้ าใดแต่ละตราสินค้ า ท่ีบริ ษัทมีความ ต้องการให้มี ความแตกต่าง 
(Differentiation)  

          3) ภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Image) คือ ภาพสถาบันหรือองค์กรท่ีเกิดขึ้น 
ภายในใจของบุคคลนั้น ๆ โดยเนน้เพียงส่วนเดียวเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือองค์กรเท่านั้น 
 

2.1.4 องค์ประกอบของภาพลักษณ์  
        รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (2549) กล่าวถึง องค์ประกอบของภาพลักษณ์ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
         1) เชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งท่ีบุคคลรับรู้โดยตรงจากการ

สังเกต โดยจะนำไปสู่การรับรู้ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้น 
เราจะได้ภาพต่าง ๆ ผ่านจากการรับรู้น้ี 

                     2) เชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยว
เรื่องลักษณะ ประเภท และความแตกต่างของส่ิงต่างๆ ท่ีได้จากการสังเกตสิ่งท่ีถูกรับรู้ 

                     3) เชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับความรู้สึกยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 

                     4) เชิงการกระทำ (Cognition Component) เป็นภาพลักษณ์ ท่ีเกี่ยวกับความ     
มุ่งหมายหรือเจตนาที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติตอบโต้ต่อสิ่งเร้าน้ัน อันเป็นผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  
เชิงความรู้ 

          พัชราภรณ์ เกษะประกร (2550) กล่าวถึง ภาพลักษณ์องค์กรว่าต้องมองถึงองค์ประกอบ ดังน้ี 
         1) ผู้บริหาร (Executive) ซึ่งองค์กรจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริหาร โดยผู้บริหาร 

จะต้องมีความรู้ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายธุรกิจที่ดี รวมท้ังมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
                   2) พนักงาน (Employees) โดยองค์กรจะดีหรือไม่ดีน้ัน พนักงานขององค์กรจะต้องมี

ความสามารถและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีวิญญาณของการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่องาน 
                   3) สินค้า (Product) ควรเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ตรงกับข้อความโฆษณาท่ี

เผยแพร่ 
                   4) การดำเนินงาน (Business Practice) ควรมีการคืนกำไรกลับสู่สังคม เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 
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                   5) กิจกรรมสังคม (Social Activities) ควรดูแลเอาใจใส่และร่วมกิจกรรมการกุศล 
หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

                   6) เค รื่ อ ง มื อ  เค รื่ อ ง ใ ช้  รวม ถึ ง อุ ป ก ร ณ์ ใน ส ำนั ก งาน  (Equipments and 
Stationeries) โดยองค์กรควรมีสิ่งท่ีแสดงสัญลักษณ์ เช่น เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุ 
เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ 

          Kotler and Barich (1991) สรุปมิติของภาพลักษณ์องค์กรได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่  
        1) ผู้บริหาร  
        2) พนักงาน  
        3) สินค้าและบริการ  
        4) การบริหารจัดการ  
        5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ  
        6) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.1.5 การรับรู้และการศึกษาภาพลักษณ์ 
        ในเมื่อภาพลักษณ์มีความสำคัญอย่างย่ิง ดังน้ัน จะต้องมีกระบวนการท่ีทำให้เกิดการเข้าใจถึง

การรับรู้ภาพลักษณ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาและการเกิดของภาพลักษณ์ว่าเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลแต่ละคน
ได้อย่างไร 

        เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง (Reality) และการรับรู้ 
(Perception) ที่ใส่ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปอยู่ในข้อเท็จจริงด้วย อย่างเช่น การประเมินความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อ
สินค้าเป็นภาพลักษณ์ท่ีมาจากความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้ากับนั้น โดยฝังอยู่ในความคิด ซึ่งยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง
นอกจากน้ี การรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นการแข่งขันทางการตลาดไม่ได้แข่งขันกันแต่เพียง
ทำให้สินค้ารวมทั้งการบริการดีเท่าน้ัน แต่จะเป็นการแข่งขันกันเพ่ือให้การสร้างภาพลักษณ์ดีย่ิงขึ้น โดยหาก
สินค้าและบริการใดมีคุณภาพดี แต่มิได้รับการใส่ใจในการสร้างภาพลักษณ์โดยปล่อยให้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์
ของสินค้าในแง่ลบแล้ว ผู้บริโภคก็ไม่เกิดความช่ืนชมและไม่อาจสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพปานกลาง แต่หากสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีก็จะสามารถทำให้
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเกิดการรับรู้ที่ดี สินค้าหรือการบริการน้ันก็จะประสบความสำเร็จได้ในการตลาด แต่ก็
มีสินค้าและการบริการบางอย่างท่ีแม้ว่าจะสร้างภาพลักษณ์ได้ดี โดยผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเกิดการรับรู้แล้ว 
แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากสินค้าหรือการบริการน้ันไม่มีคุณภาพจนผู้บริโภคหรือ
ผู้รับบริการรับไม่ได้ ดังน้ัน การรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเก่ียวกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือการบริการ
จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านความรู้สึกนึกคิดซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความฝังใจหรือการยึดมั่นความ
คาดหวังและประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ ดังนี้ 

            1) ความฝังใจหรือการยึดมั่น (Perceptual fixation) เป็นความฝังใจท่ีจะมอง
เช่นน้ัน เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ ซึ่งจะต้องสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีให้เกิดขึ้นกับ          
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ตัวผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ จากการออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นครั้งแรก เพราะถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วจะแก้ไขใน
ภายหลังย่อมทำได้ยากมาก 

               2) ความคาดหวัง (Expectations) เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้เห็นหรือได้ยินสิ่งใดแล้ว 
บางครั้งได้กล่าวถึงสิ่งท่ีได้ยินและเห็นไปในทางที่ไม่ดี แต่บางครั้งก็เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดี ท้ังน้ีก่อนท่ีลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการจะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการใดก็ตามนั้นจะพิจารณาจากมาตรฐานสินค้าหรือบริการ หรือมีความ
คาดหวังในสิ่งน้ันอยู่ในใจของตนอยู่แล้ว 

                  3) ประสบการณ์ ในอดีตของผู้บริโภค  (Past experience of the consumer) 
นับเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริโภคหรือผู้บริการใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ บางคนเมื่อซ้ือสินค้า
จะพิถีพิถันในการเลือกมาก บางคนฝังใจในตราย่ีห้อ เมื่อเป็นตราย่ีห้อก็ไม่ต้องพิจารณามากก็กล้าซื้อทันที
เน่ืองจากเคยใช้แล้วเป็นที่พึงพอใจ ประสบการณ์ในอดีตจึงมีความท่ีสำคัญ เน่ืองจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
จะเลือกใช้สินค้าหรือการบริการตามคำกล่าวและการบริการท่ีดี  

ส่วนการศึกษาภาพลักษณ์ วาสนา จันทร์สว่าง (2541, อ้างถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาพลักษณ์ว่าจะมีมุมมองสามประการ เริ่มแรกคือ การมองตนเองว่าองค์กร        
มีภาระหน้าที่ต่อสังคมอย่างไร มีปรัชญา นโยบาย แนวคิดและวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าจะดำเนินงานเป็น  
เช่นไร ฉะน้ัน ภาพลักษณ์สถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) ควรจะมีแนวทางท่ีเราต้องการให้เกิดขึ้น
ในความเป็นจริงและต้องการให้เกิดขึ้นในสายตาของบุคลากรและสังคม ส่วนมุมมองที่ 2 และ 3 คือ การมองท่ี
บุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ ว่ามีท่าที ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติอย่างไรต่อองค์กร หรือมี
ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) และภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นตาม
ความคาดหวังเป็นอย่างไร นอกจากน้ี การศึกษาภาพลักษณ์เพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการศึกษา
ภาพลักษณ์ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายว่ามีทัศนคติต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ท่ีทำไปแล้วอย่างไรบ้าง ตลอดจน
ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กรในอนาคตเป็นอย่างไร 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสรา้งแบรนด ์
เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ในยุคท่ีมีระบบเศรษฐกิจภาพลักษณ์ (Image Economy) เป็น

ตัวขับดัน (Wertime, 2545, อ้างถึงใน วรรณคำ, 2546) และด้วยความหมายของภาพลักษณ์มีคุณลักษณะ
ความหมายใกล้เคียงความหมายของแบรนด์ คือ คุณลักษณะเด่นชัด หรือลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ โดย
ภาพลักษณ์และแบรนด์จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในทุกระดับรายได้ การสร้างแบรนด์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ทำให้พิจารณาสิ่งต่างๆ และนำทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จ 

ด้วยแนวคิดการสร้างแบรนด์มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและซับซ้อน โดยการสร้างแบรนด์เป็น
มากกว่าการสร้างช่ือเสียงเพียงระยะเวลาหนึ่ง การสร้างแบรนด์มีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย มีบริบทท้ังในด้าน
สินค้า การให้บริการ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ และในปัจจุบัน แนวคิดการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง  
เข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจมากขึ้น และขณะเดียวกันการสร้างแบรนด์ในมหาวิทยาลัยท้ังในต่างประเทศ 
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และประเทศไทยเริ่มมีการกล่าวขานและปฏิบัติมากขึ้น โดยการใช้เครื่องมือทางการตลาดประชาสัมพันธ์เข้ามา
พัฒนามากย่ิงขึ้น 

2.2.1 เป้าหมายของการสร้างแบรนด์  
        ในการสร้างแบรนด์หรือสถาปัตยกรรมการสร้างแบรนด์จะทำให้แบรนด์เข้มแข็ง โดยมี

เป้าหมายเบ้ืองต้นใน 6 เป้าหมาย (Aaker & Joachimsthaler, 2002) ดังน้ี 
                    1. การสร้างสรรค์แบรนด์ และทำให้แบรนด์เข้มแข็ง โดยการสร้างความแตกต่างให้ 
ผู้ท่ีรับบริการหรือผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์หลักและแบรนด์ย่อยให้กับผู้บริโภค    
มากขึ้น ถึงแม้การสร้างสถาปัตยกรรมด้านแบรนด์จะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เป็นงานท่ีซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 

          2) การสนับสนุนทรพัยากรท่ีใช้ในการสร้างแบรนด์ แฟ้มผลงานของแบรนด์พอร์ต 
โฟลิโอ (Brand Portfolio) มบีทบาทสำคัญในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านแบรนด์ 

          3) การสนธิพลัง (Synergy) การใช้แบรนด์ในบริบทที่แตกต่างกันทำให้แบรนด์เป็นท่ี 
รู้จักมากขึ้น สร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้น 

          4) การเสนอสินค้าให้มีจุดยืนท่ีชัดเจนขึ้น ซ่ึงไม่เฉพาะผู้บริโภค แต่รวมท้ังบุคลากร  
และผู้บริหาร โครงสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง ทำให้มีภาพพจน์ของแบรนด์ท่ีชัดเจนต่อบุคลากร และผู้บริหารของ
องค์กร 

         5) การขยายฐานลูกค้า หรือขยายสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรม 
ด้านแบรนด์จะทำให้การสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ทำให้ต้องมีความระวัง และมีวินัยที่เคร่งครัดเพราะการ
ขยายฐานดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง 

          6) การสร้างรูปแบบ (Platform) ในการขยายฐานของสินค้า และบริการในอนาคต  
สถาปัตยกรรมด้านแบรนด์ จะทำให้วางเป้าหมายในอนาคต และมีกลยุทธ์สนับสนุนสินค้าและบริการใน
กลุ่มเป้าหมายใหม่  
 

 2.2.2 แบรนด์ของมหาวิทยาลัย  
        ความหมายของแบรนด์ของมหาวิทยาลัย คือ คุณลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

เช่น ด้านวิชาการ คุณภาพคณาจารย์ และนักศึกษา ช่ือเสียงของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการรับรู้ของชุมชนต่อคุณลักษณะเด่นต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยผ่านรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

        และจากแนวความคิดในการนำกลยุทธ์ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษา โดยการ
ขับเคลื่อนธุรกิจและพลังทางการตลาด (Eccles, 2004) รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของบรรษัทมหาวิทยาลัย (Corporate University) กล่าวคือ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้โดยมีหลักกลยุทธ์การบริหารของธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังในส่วนของระบบเทคโนโลยีออนไลน์และการ
สอนของอาจารย์ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การพัฒนา
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หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาด้านกลยุทธ์การตลาดของอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริงและหลักสูตรท่ีออกแบบมามีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญจากองค์กร        
ท้ังภายในและภายนอก ดังนั้น ในการบริหารจัดการจะต้องการสร้างทีม และพัฒนาหลักสูตร การใช้เทคนิคทาง
การตลาดต่าง ๆ และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในแบบใหม่ (Maringe, 2005) 

         การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ทางการตลาดของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญต่อแบรนด์หรือ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของคณะบริหารธุรกิจ 
1,052 คณะในประเทศสหรัฐอเมริกา (Hammond et al., 2004) พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระดับมหาวิทยาลัยไม่พบผลกระทบการปฏิบัติงานในระดับคณะบริหารธุรกิจ แต่แผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระดับคณะของคณะบริหารธุรกิจโดยส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่
การบริการและการให้คำแนะนำนักศึกษามีผลต่อการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น โดยองค์การหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีแบ
รนด์ท่ีมีพลังสามารถสร้างช่ือเสียงได้โดยแบรนด์ที่มีพลัง (Powerful Brand) จะสร้างคุณค่า (Value) ของ
นักศึกษา คณาจารย์ และบริการด้านต่างๆ ได้โดยจะต้องมีพันธะ (Promise) 4 ด้าน ได้แก่  

            1) ความเป็นผู้นำ (Leading)  
                 2) ความเช่ือมั่น (Trustworthy)  
                   3) ความเก่ียวเน่ือง (Relevant)  
                   4) ความแตกต่าง (Differentiation)  
          ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมักจะให้ความสำคัญกับคุณค่า (Value) ท่ีได้ลงทุน หรือใช้จ่ายเงิน

เพ่ือสิ่งท่ีต้องการหรือไม่ (Light, 1997) 
          ดังนั้น การพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยจะต้องให้ทุกฝ่าย (Stakeholders) เข้ามามี     

ส่วนร่วมต้ังแต่ระดับผู้บริหารท่ีจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Kotler, 1985) คณะ ศูนย์ สำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งปัจจัยจากภายนอก (Aaker, 2005) มีส่วนสำคัญต่อการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัย เช่น ชุมชน 
(Community) ศิษย์เก่า (Alumni) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีร่วมเป็นเครือข่าย เป็นต้น โดยเฉพาะ       
สิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ต้องมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาความแตกต่าง
ของหลักสูตร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมาก
ย่ิงขึ้น 

 

2.2.3 องค์ประกอบแบรนด์ของมหาวิทยาลัย 
        Aaker (2002) ได้ให้แนวคิดว่าแบรนด์หรือภาพลักษณ์ คือ สินทรัพย์ หรือมูลค่าขององค์การ

ท้ังหมด ซึ่งนับเป็นคุณค่าทางธุรกิจทั้งสินค้าและบริการในการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ขององค์การ  
        สินทรัพย์หรือมูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่มี

ความสัมพันธ์กับช่ือเสียงของแบรนด์ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรืออาจจะลดลงจากสินค้าหรือบริการขององค์การ 
ได้แก่             
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            1) การรับรู้ของแบรนด์ (Brand Name Awareness) หมายถึง ความเข้มแข็งของ
แบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคเมื่อนึกถึงสินค้าประเภทใด ช่ือของย่ีห้อนี้ก็จะขึ้นมาในสมองของผู้บริโภคทันที 

                     2) ความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการ
พิจารณาคุณค่าของแบรนด์ว่าจะพิจารณาซื้อ-ขาย ดังน้ัน ลูกค้าท่ีมีความซื่อสัตย์สูงจะมีผลต่อการตัดสินใจ   
ซื้อ-ขายสินค้าได้สูงเช่นกัน 

                     3) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ ซึ่งจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับแบรนด์น้ันเช่นกัน รวมท้ังเป็นหัวใจท่ีสำคัญของลูกค้าในการตัดสินใจจะซ้ือสินค้า 
ขณะเดียวกัน ลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาคุณภาพสินค้าหรือบริการใด ๆ 

                     4) ความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อ    
แบรนด์ซึ่งอาจเกิดจากคุณลักษณะของสินค้าหรือสัญลักษณ์เฉพาะบางอย่างของสินค้า ซึ่งท้ังหมดผ่านการ
ขับเคลื่อนแบรนด์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ (Brand Identity) ใน 4 องค์ประกอบท่ีมีต่อสินทรัพย์ของแบรนด์จากการ
รับรู้คุณค่าของผู้บริโภคและเกิดคุณค่าต่อองค์การและทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันในท่ีสุด 
(Competitive Advantage)  

            Melewar and Akel (2005) ไ ด้ ใ ห้ แน วคิ ด ก าร ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ท างก ารตล าด ใน ก าร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์มหาวิทยาลัยวอร์วิก (University of Warwick, UK) โดย
แนวคิดท่ีสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ทางด้านการตลาด การสื่อสารข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ตามท่ีต้องการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในด้านความมีช่ือเสียง
และความแตกต่าง ซึ่งในกรณีศึกษาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยวอร์วิก การสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยวอร์วิกจากการบริหารแบบกระจายอำนาจมาเป็นการบริหารจากศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และการนำนโยบายการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมาใช้เพ่ือการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยจัดทำเอกสาร 2 
ฉบับ คือ  

            1) การตรวจสอบช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย (University of Warwick : Repetition 
Audit)  

                     2) คู่มือการสร้างอัตลักษณ์องค์การ (Corporate Identity Guide) และการนำ
รูปแบบสร้างอัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity Model) ของมาลาวาร์และเจนคินส์ (Melewar & 
Jenkins, 2002 as cited in Melewar & Akel, 2005) มาประยุกต์ใช้ โดยมี 4 องค์ประกอบ คือ 

                     1) การสื่อสารและอัตลักษณ์ (Communication and Visual Identity)  
                     2) พฤติกรรม (Behavior)  
                     3) วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture)  
                     4) สภาพตลาด (Market Conditions)  
โดยรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นการรวบรวมแนวคิดด้านจิตวิทยา 

กราฟฟิกดีไซน์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการศึกษามุมมองด้านต่าง ๆ ของการสร้างภาพลักษณ์ท่ีมี
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ความเป็นอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีงานวิจัยที่ค้นพบนัยสำคัญทางสถิติในการสร้างการรับรู้ภาพพจน์
ของแบรนด์มหาวิทยาลัย โดยจากงานวิจัยผลกระทบของอัตลักษณ์ของแบรนด์จากการรับรู้ภาพพจน์ของแบ
รน ด์  (Brand Image) ของมหาวิทยาลั ย เนลสั น เมน เดลลา  (The Nelson Mandela Metropolitan 
University) จากการพัฒนาเครื่องมือวิจัยใหม่ โดยมีตัวแปรต้น 5 ด้าน ได้แก่ ช่ือเสียง(Reputation), ความ
ผูกพัน  (Relevance), บุคลิกภาพ  (Personality), ประสิท ธิภาพ  (Performance) และความสัมพัน ธ์ 
(Relationship) ต่อตัวแปรเชื่อมโยง (Moderating Variable) อัตลักษณ์แบรนด์ และตัวแปรตาม คือ 
ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) พบว่า ช่ือเสียง บุคลิกภาพ ประสิทธิภาพและสัมพันธภาพส่งผลอย่างมี
นัยสำคัญต่ออัตลักษณ์แบรนด์ แต่ตัวแปรความผูกพันไม่มีนัยสำคัญต่อตัวแปรตาม และข้อสรุปท่ีสำคัญ คือ 
การใช้การสื่อสารทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ทำให้เกิดแบรนด์ท่ีมีอัตลักษณ์ (Bosch et al., 2006)  
 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู ้ 
2.3.1 ความหมายของการรับรู้ 
         Assael (1998) ให้ความหมายการรับรู้ ว่ าเป็นการตีความสิ่ งเร้าทางการตลาดและ

สภาพแวดล้อมให้กลายเป็นภาพท่ีเช่ือมโยงกันจนสามารถเข้าใจได้ 
         Hanna & Wozniak (2001) ได้ ให้ความหมายว่าการรับรู้ เป็ นกระบวนการคัด เลือก           

จัดระเบียบ รวมถึงการตีความความรู้สึกเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย  
         Schiffman & Kanuk (2007) ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคล

เลือก จัดระเบียบ และตีความส่ิงเร้า เป็นภาพท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกัน ซึ่งแม้ว่าบุคคลจะได้รับสิ่งเร้า    
สิ่งเดียวกัน แต่การรับรู้ย่อมแตกต่างกันตามความต้องการค่านิยมและความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

         ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวถึงการรับรู้ว่าเป็นขั้นและกระบวนการท่ีบุคคลใช้จัดระเบียบ
และตีความ ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพ่ือให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม การ
รับรู้ของบุคคลหน่ึงสามารถตีความหมายให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อย่างมาก เช่น พนักงานทุกคนใน
องค์กรแห่งหน่ึงอาจรับรู้ว่าองค์กรของตนเป็นองค์กรท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ในความเป็นจริง
อาจไม่เป็นไปตามที่รับรู้ก็ได้ 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายการรับรู้ว่าเป็นการตีความและทำความเข้าใจสิ่งเร้า      
รอบข้างให้เป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยผู้รับรู้อาจจะตีความหมายน้ันออกมาเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปในแต่
ละคนได้ 
 

2.3.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
        แม้ว่าบุคคลจะประสบกับสิ่งเร้าสิ่งเดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปด้วย

สาเหตุท่ีมาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่  
           1) ปั จ จัยทางด้ าน คุณ ลั กษณ ะ  (Individual Factors) ซึ่ งมี ความสำคัญ ต่อ

ความสามารถในการรับรู้ของผู้บริโภคไว้ 2 ลักษณะ คือ (Assael, 1998) 
                     (1) การแยกแยะสิ่งเร้า (Stimulus Discrimination) หมายถึง  
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ความสามารถในการรับรู้ความแตกต่างของตราผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ได้ โดยผู้ท่ีมีความคุ้นเคยกับสิ่ง
ใด ๆ จะสังเกตเห็นความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือ
ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งน้ัน อธิบายได้ด้วยกฎของ Weber (Weber’s Law) ท่ีเสนอว่าให้ทำความเข้าใจความต่าง     
จนสามารถสังเกตได้ เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยได้ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของราคา ขนาด หรือลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จะต้องพิจารณาระดับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนสีของตราผลิตภัณฑ์ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นถึงความต่างที่ได้จาก
การสังเกต ในขณะที่เมื่อเปล่ียนท้ังสีและรูปแบบของตราผลิตภัณฑ์และสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ความแตกต่างได้ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นน้ี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันได้ 
โดยสร้างความแตกต่างและเสนอเอกลักษณ์ผ่านตราผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันเพ่ือให้ง่ายต่อการสังเกต 
การรับรู้ รวมถึงการจดจำ 

                       (2) การสรุปลักษณะทั่วไปของสิ่งเร้า (Stimulus Generalization) เมื่อ   
สิ่งเร้า 2 สิ่งมีความคล้ายคลึงกันหรือมีผลกระทบที่สัมพันธ์กัน โดยบุคคลจะใช้การเช่ือมโยงและสรุปผลรวมจาก
สิ่งเร้าหน่ึงไปยังสิ่งเร้าอีกสิ่งหนึ่ง กระบวนการน้ีช่วยให้การประเมินค่าได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณา     
สิ่งเร้าในทุก ๆ ส่วน นอกจากน้ี ยังพบว่า ความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งเร้าก่อนหน้าท่ีมีอยู่แล้ว โดยในภายหลังจะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ส่ิงเร้าด้วยเช่นเดียวกัน (Hanna & Wozniak, 2001) ซึ่งจะเกิดการประเมินคุณค่าให้เป็น
ความคาดหวังต่อการรับรู้ สอดคล้องกับท่ีชิฟแมนและคานุค (Schiffman & Kanuk, 2007) กล่าวว่า บุคคลมัก
คาดหวังในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาซึ่งขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย ตลอดจนสภาวะท่ีกำลังเผชิญอยู่ นอกเหนือจากน้ี 
แรงจูงใจอันเกิดมาจากความจำเป็นและความต้องการ เน่ืองจากบุคคลมีแนวโน้มในการรับรู้สิ่งเร้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับความต้องการและความสนใจสูงและมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ในสิ่งท่ีไม่เกี่ยวข้องต่ำกว่า เช่น ผู้ท่ีกำลังจะสอบเข้า
เรียนต่อมหาวิทยาลัยจะอ่านหรือให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกว่าผู้ที่ไม่ได้กำลังจะ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังน้ัน การท่ีสื่อสารข้อมูลใดออกไปต้องตระหนักถึงความต้องการหรือความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ท่ีตรงกับความต้องการดังกล่าวได้ เช่น หากพบว่ามีผู้ให้
ความสนใจในการเรียนด้านการแพทย์แผนโบราณเป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษากำหนดตำแหน่ง
สถาบันการศึกษาของตนว่าเป็นสถาบันที่เน้นหรือมีความเป็นเลิศในหลักสูตรการแพทย์แผนโบราณเพ่ือสร้าง
การรับรู้ของนักศึกษา เป็นต้น 

            2) ปัจจัยด้านสถานการณ์  (Situation Factor) การเปิดรับสิ่ งเร้าเดียวกันใน
สถานการณ์ท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน โดยบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเฮนน่า 
และวอซเนียค (Hanna & Wozniak, 2001) กล่าวถึงปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง
สังคม (Social Surroundings) โดยเฉพาะบุคคลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราในขณะน้ัน เช่น สมาชิกภายใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนล้วนแต่ส่งผลต่อการรับรู้ท้ังสิ้น อาทิเช่น การให้ข้อมูลในทางบวกของคนแวดล้อมจะ
นำไปสู่การพิจารณาข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือสามารถตีความในทางบวก นอกจากน้ี สภาพทางกายภาพและ
จิตวิทยาที่เคยเผชิญมาก่อนซ่ึงเป็นปัจจัยด้านสภาพก่อนหน้านี้ (Antecedent) อันได้แก่ สถานะทางการเงินใน
ขณะน้ันว่ามีเพียงพอหรือกำลังขาดแคลน รวมถึงภาวะทางอารมณ์ เช่น มีความสุขอยู่หรือกำลังเศร้า เป็นต้น 
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           3) ปัจจัยด้านสิ่งเร้า (Stimulus Factor) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งเร้าท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น ช่ือตราสินค้า รูปแบบของโฆษณา ตำแหน่งของโฆษณาในสื่อ เวลาในการ
ออกอากาศ และรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ ด้วยสิ่งเหล่าน้ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในสิ่งเร้าแต่ละตัวท่ีกระทบต่อ
การรับรู้แตกต่างกันออกไป (Hanna & Wozniak, 2001 as cited in Schiffman & Kanuk, 2007) 

 

2.3.3 การรับรู้กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 
        ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ซึ่งเปรียบเสมือนภาพรวมของตราสินค้าจากการรับรู้

ของบุคคลซ่ึงสะท้อนหรือแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละตราสินค้าซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด          
ท่ีสื่อสารถึงความโดดเด่นของตราสินค้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความใกล้เคียงกับ
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นอย่างมาก โดยคุณค่าตราสินค้าน้ีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่ีบุคคลใช้ใน
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งก็คือการรับรู้ในการวางตำแหน่งตราสินค้าของบุคคลน้ันเอง (Assael, 1998; Schiffman & 
Kanuk, 2007; Foxall & Goldsmith, 1994)  

        Aaker (2002) อธิบายว่าการรับรู้ถึงแบรนด์เป็นหนึ่งใน 5 องค์ประกอบในการสร้างค่านิยม 
(Values) ต่อสินทรัพย์หรือมูลค่าของแบรนด์ (Brand Equity) ซึ่งประกอบด้วย (1) การจงรักภักดีต่อแบรนด์ 
(2) การรับรู้แบรนด์ (3) คุณภาพ (4) สัมพันธ์แบรนด์ และ (5) สินทรัพย์สร้างแบรนด์ การระลึกถึงแบรนด์ใด ๆ 
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจจะจดจำในรายละเอียดไม่ได้ท้ังหมด แต่สามารถระลึกถึงช่ือหรือรับรู้
ว่าเคยได้ใช้สินค้าดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยพลังของภาพลักษณ์หรือแบรนด์ที่ เข้มแข็งสามารถทำให้จดจำ
ภาพลักษณ์หรือแบรนด์นั้นเป็นอันดับแรก (Top of Mind) การสร้างการรับรู้แบรนด์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและ
สำคัญมากต่อการตลาดในปัจจุบันที่จะให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ        
(1) การลงทุนสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง และ (2) การใช้การสร้างแบรนด์โดยวิธีการนอกเหนือการโฆษณา         
ซึ่งสามารถใช้การประชาสัมพันธ์โดยวิธีใหม่ ๆ มากข้ึน และสามารถลดต้นทุนได้ด้วยการจัดสัมมนาและเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม (Event) เป็นต้น  

        การรับรู้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยจากชุมชนหรือบุคคลภายนอกอาจเกิดการสับสนได้ แบรนด์
ขององค์การเป็นการมองแบบองค์รวมมากกว่าการมองส่วนใดส่วนหน่ึงขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของ
บริษัท  หรือปรัชญา วิสัยทัศน์ขององค์การ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสแตรทไคลน์  (University of 
Strathclyde) มีปัญหาในการสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย เมื่อมีผลงานออกมาจากคณะหรือสถาบัน         
ท่ีหลากหลาย การวิจัยแบรนด์ของมหาวิทยาลัยจะไม่สื่อถึงมหาวิทยาลัย ทำให้ต้องมีการพัฒนาการสร้าง      
แบรนด์ไปในทิศทางเดียว (Monolithic Identity) รวมทั้งปัญหาในการสื่อสารจุดเด่นของมหาวิทยาลัยท่ีโดย
ปกติมีปรัชญา ค่านิยม วิสัยทัศน์ท่ีมีรายละเอียดยากแก่การจดจำทำให้ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม่และมีการตรวจสอบ (Audit Identity) จากคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย (Balmer & Baker, 1997) ดังน้ัน การรับรู้เรื่องราวเก่ียวกับมหาวิทยาลัยจึงขึ้นอยู่กับว่าคน ๆ 
น้ันได้มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ อาจจะในลักษณะมีญาติ พ่ีน้อง รวมถึงคนรู้จักศึกษาหรือทำงาน
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อยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การได้สัมผัสและมีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็จะมากข้ึน
ตาม 

       ด้วยการศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านความมีช่ือเสียงมีความสำคัญและเป็น
ตัวช้ี วัดการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับโลก  เนื่องจากการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นนวัตกรรมระดับองค์กรที่เป็นกลยุทธ์สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้มี
ความสามารถหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาบันย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคโซเชียล
มีเดียหรือสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงในการเลือกว่าจะเข้าเรียนหรือจะเข้า
ทำงาน ตลอดจนจะให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในระดับใดต่อไปในอนาคต 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ทัศไนย สุวรรณะชฏ (2546) ศึกษาการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย พบว่า ใช้การ

สื่อสารผ่านนักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกเน่ืองจากสามารถสะท้อนไปยังชุมชนได้ 
ด้วยเป็นการสื่อสารภายในและออกไปภายนอกองค์กร ซึ่งมุ่งเน้น 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนท่ีศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ชุมชนภายนอก ซึ่งใช้การแนะแนวศึกษาต่อไปยัง
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ใช้สื่อบุคคล รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีช่ือเสียง ได้แก่ 
นักร้องนักแสดงซึ่งจะช่วยสร้างกระแสนิยม โดยจะต้องสร้างอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
ด้านวิชาการซ่ึงมีคณะสาขาวิชาท่ีแตกต่าง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษา
และคณาจารย์ 

ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา (2548) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตแพร่ ตามการรับรู้ของพระนิสิตและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามการรับรู้ของพระนิสิตและ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามการรับรู้ของพระนิสิตท่ีศึกษาช้ันปีแตกต่างกัน และเปรียบเทียบภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามการรับรู้ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี (1) การรับรู้ภาพลักษณ์            
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ของพระนิสิตช้ันปีที่ 1 โดยภาพรวม พบว่า ด้าน
สถาบันและด้านอาจารย์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ส่วนด้านบัณฑิตอยู่ในระดับการรับรู้ปานกลาง พระนิสิตช้ันปี
ท่ี 2 พบว่า ด้านอาจารย์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ส่วนด้านสถาบันและด้านบัณฑิตอยู่ในระดับการรับรู้       
ปานกลาง พระนิสิตช้ันปีท่ี 3 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับการรับรู้ปานกลางทุกด้าน พระนิสิตช้ันปีที่ 4 
โดยภาพรวม พบว่า ด้านอาจารย์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ยกเว้นด้านสถาบันและด้านบัณฑิตอยู่ในระดับการ
รับรู้ปานกลาง (2) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ช้ันปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีการ
รับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ด้านอาจารย์และนิสิต        
ไม่มีความแตกต่างกัน นิสิตรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถาบันของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
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วิทยาเขตแพร่ แตกต่างกันอย่างงมีนัยสำคัญทางสถิติท่ิระดับ .05 (3) โดยภาพรวมนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญในจังหวัดแพร่มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่    
อยู่ในระดับการรับรู้ปานกลางทุกด้าน (4) โดยภาพรวมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแพร่มีการ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในระดับการรับรู้ปานกลางทุกด้าน 
และ (5) นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแพร่ มีการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในแต่ละด้านและโดยรวมทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 

ธัญญา จันทร์ตรง (2549) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในทรรศนะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 220 คน ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยได้
ในระดับหนึ่ง เพราะกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจัดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย 
โดยผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีค่าคะแนนภาพลักษณ์สูง 10 อันดับแรก คือ 

1) อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ 
3) คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษา 
4) อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นครูและมีความสามารถ 
5) การเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามาศึกษาต่อ 
6) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเหมาะสมในการ 
7) นักศึกษากล้าแสดงออกและความเช่ือมั่นในตนเองของ 
8) คมนาคมหรือการเดินทางไปติดต่อมีความสะดวก 
9) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักเพ่ือท้องถิ่น 

             และ 10. อาคารสถานมีความพร้อม 
ส่วนเรื่องที่มีค่าคะแนนภาพลักษณ์ต่ำ 10 อันดับสุดท้าย คือ 

1) การแสดงออกของนักศึกษาในท่ีสาธารณะ 
2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกสู่สาธารณะ 
3) การแต่งกายของนักศึกษา 
4) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
6) การเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
7) การประชาสมัพันธ์รับนักศึกษา 
8) การทำให้ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองและท้องถิ่น 
9) ความนิยมและความมีช่ือเสียง  

             และ 10) การสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นธรรม 
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วิทวัส สัตยารักษ์ (2552) ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนและเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบองค์ประกอบเดิม 8 องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 
ได้จัดและต้ังช่ือองค์ประกอบใหม่ 6 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบหลังกำจัด
ปัจจัย การใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ได้ 6 
องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ได้ตัวบ่งช้ีท้ังหมด 47 ตัวบ่งช้ี สามารถร่วมกัน โดยอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 64.51 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตอนที่ 1 ได้องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการสร้างแบ
รนด์ไปใช้ในขั้นตอนท่ี 2 ของการวิจัยในการพิจารณาองค์ประกอบใหม่เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์
มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความเป็นสากล (2) องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง     
(3) การรับรู้ความมี ช่ือเสียง (4) อัตลักษณ์  (5) วัฒนธรรมองค์การ (6) สัมพันธภาพ โดยผู้ วิจัยนำ 6 
องค์ประกอบหลักในการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนสู่การพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัย
เอกชน ในตอนที่ 2 ของการวิจัย จากการจัดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำเสนอความคิดเห็น เพ่ือมาพัฒนารูปแบบการสื่อสารแบ
รนด์มหาวิทยาลัยเอกชน การประเมินแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน การมุ่งเน้นกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นนานาชาติ การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบในการสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยโดยการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังน้ี (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบรนด์ (2) ต้ังคณะ    
กรรมการสร้างแบรนด์ 3) สร้างสื่อโฆษณาทั้งภายในและภายนอกองค์การ (4) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (5) สร้างเครือข่ายผ่านสื่อมวลชน (6) การสำรวจความคิดเห็นและประเมินการรับรู้แบรนด์และ
กำหนดเกณฑ์ในการประเมินแบรนด์ และ (7) การจัดทำคู่มือการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัย 

นุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ (2553) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
ในทัศนะประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรีในทัศนะของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี (2) ศึกษาภาพลักษณ์ที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยโดยภาพรวม 
พบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ใน
ระดับมาก โดยภาพลักษณ์ด้านความน่าเช่ือถือมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ความมีช่ือเสียง 
สำหรับภาพลักษณ์ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
เรื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้รับการยอมรับของสังคม 
รองลงมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย และด้านความมีช่ือเสียง 
พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในเรื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็น
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคม รองลงมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อต้ังมายาวนานและมีช่ือเสียง ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีดี
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ท่ีสุด ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง สำหรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีควรปรับปรุง
ท่ีสุด ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์เฉพาะทาง 

นลินี พานสายตา (2555) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเพ่ือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ (2) ศึกษาตำแหน่งการรับ รู้ของนักศึกษาที่มี ต่อภาพลักษณ์
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ (3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต และหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ซึ่งพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยรวมในระดับมาก 
โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม และมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ามีเสรีภาพทุกตารางน้ิวในระดับมากท่ีสุด และนักศึกษามีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับมาก โดยรับรู้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น   
เสาหลักของแผ่นดิน และรับรู้ ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ และจากการ
เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจำแนกลักษณะส่วนบุคคลนักศึกษาที่แตกต่าง
กัน พบว่า คณะที่กำลังศึกษา เพศ สถานภาพบิดามารดา และอาชีพของผู้ท่ีให้การอุปการะทางการเงินเป็น
ปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแตกต่างกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมเม่ือจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ภูมิลำเนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ท่ี
ให้การอุปการะทางการเงิน 

อภิชัจ พุกสวัสด์ิ (2555) สำรวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณี 
25 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ (2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารท่ัวไปจากสื่อมวลชนและข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) สำรวจการเคยหรือไม่เคยได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ (4) สำรวจความสนใจและเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
และ (5) สำรวจภาพลักษณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตามความคิดเห็นของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารท่ัวไปจากสื่ออินเทอร์เน็ตใน
ระดับมากที่สุดโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และผ่านกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
เหตุผลท่ีสนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด คือ คณะวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอน โดยให้
คำตอบว่า อาจจะมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด สำหรับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยภาพรวมทั้งหมดเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก กล่าวคือ การมีช่ือเสียง 
ความม่ันคง การจัดการเรียนการสอน ความเป็นสากล รวมท้ังการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
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วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ (2554) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจมาจากนักศึกษา 18 คณะ แบ่งเป็น 3 ช้ันภูมิ รวมท้ังสิน 380 
คน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ฯ ในการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์รวม 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) ด้านสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภูมิภาคอาเซียน (3) ด้านแหล่งการเรียนรู้ แหล่ง
วิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ (4) ด้านการบริหารจัดการที่ดี (5) ด้านบุคลากรหรือพนักงานฝ่ายปฏิบัติ (6) ด้าน
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ (7) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้วย
ข้อถามทั้งสิ้น 40 ข้อ แต่ละข้อมีค่าคะแนนเต็ม 10 พบว่า ภาพรวมโดยไม่มีการจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ค่า
คะแนนเฉล่ียของทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์มีค่าเป็น 7.57 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ขั้นดีมาก (B+) ซึ่งค่า
คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติท่ีสูงสุด คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้แหล่งวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพมีค่าเป็น 7.90 
คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ขั้นดีมาก (B+) ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติท่ีต่ำสุด คือ ด้านพนักงานฝ่ายปฏิบัติมี
ค่าเป็น 6.83 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ขั้นดี (B) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ด้าน 

พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล (2554) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (2) ศึกษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานประกอบการ จำแนกตามนิคม
อุตสาหกรรม เพศ ลักษณะธุรกิจ จำนวนพนักงาน เงินลงทุน (3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานประกอบการ ผลการวิจัย พบว่า           
(1) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานประกอบการทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตรท่ีเปิดสอน รองลงมา คือ 
ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านช่ือเสียงของคณาจารย์ผู้สอน ด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และการยอมรับจาก
ตลาดแรงงาน (2) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถาน
ประกอบการจำแนกตามนิคมอุตสาหกรรม เพศ ลักษณะธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 แต่เมื่อจำแนกตามจำนวนพนักงานและเงินลงทุน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (3) ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
เป็นปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 
พฤติกรรมการรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การรับรู้เรื่องราวมหาวิทยาลัย และความรู้ในเร่ืองมหาวิทยาลัย 
ตามลำดับ ตัวแปรท้ังหมดร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    
ได้ร้อยละ 67 

รณชัย คงกะพันธ์ (2555) ศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่อประเภทต่าง ๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามเพศ อายุ การประกอบ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และท่ีพักอาศัย (2) การรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ของ
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ประชาชนจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และท่ีพักอาศัย ผลจากการวิจัย
และทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีความแตกต่างด้าน อายุ อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศัย ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต โดยยอมรับสมมติฐาน แต่ความแตกต่างด้านเพศและระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญท่ี
ระดับ 0.05  

วิยะดา สุเมธเทพานันท์ (2555) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในทัศนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในในการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี
ให้มากข้ึน และเตรียมความพร้อมเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องของความ
ปลอดภัย ควรมีการวางมาตรการการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือควบคุมคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสม โดยการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพซึ่งปัจจุบันมี
บัณฑิตตกงานเป็นจำนวนมากอันเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย์มีจำนวนน้อยและมีการเผยแพร่อยู่ในวงจำกัด ปัญหาด้านการบริการวิชาการท่ีอาจารย์ไม่
มีเวลาในการบริการวิชาการด้วยมีภาระงานสอนมาก รวมถึงไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการวิชาการ 
และงบประมาณในการบริการวิชาการมีจำกัด และปัญหาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยมีความ
ไม่ชัดเจนและมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด 

 นิติยา ศรีพูล  (2556) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของประชาชนในจังหวัดสงขลา เพ่ือ        
(1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของประชาชน       
(2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของประชาชน (3) ศึกษาทัศนคติ
ต่อมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของประชาชน และ (4) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
จังหวัดสงขลาตามทัศนะของประชาชน พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชนผ่านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยเปิดรับข่าวสาร 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่ทราบข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ บทบาท และหน้าที่ และมีทัศนคติโดยรวมและในแต่ละ
ด้านในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านความมีช่ือเสียง รองลงมา คือ ด้านการเรียนการสอน และด้าน
การบริหาร นอกจากน้ี พบว่า ทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีทัศนะต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยภาพลักษณ์ด้านการจัด
การศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต และ
ด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ ตามลำดับ นอกจากน้ียังพบว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามลำดับ 

ตราจิตต์ เมืองคล้าย (2556) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของนักเรียน              
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต  
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“พิบูลบำเพ็ญ” ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับดี และพบว่า นักเรียนมีทัศนะเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
บูรพาในรายด้านอยู่ระดับดีทุกด้าน โดยด้านความศรัทธามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเชื่อถือและ
การยอมรับ ทั้งน้ีมีความคิดเห็นด้านความเชื่อถือในภาพรวมจัดอยู่ในระดับดี ท้ังน้ีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
บูรพามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาท่ีสอนโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเรื่องการ
ยอมรับ โดยมหาวิทยาลัยบูรพามีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความ
ศรัทธาในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีชุมชนมีความภาคภูมิใจซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 
จำแนกตามเพศ หลักสูตรการศึกษาที่เรียน ภูมิลำเนา และคณะที่สนใจเข้าศึกษาต่อ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

จารุมาศ ม่ิงแก้ว  และ ดวงฤดี อุทัยหอม (2556) สำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่         
เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในทัศนะของนักเรียนและนักศึกษา 
รวมท้ังประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการศึกษาและภูมิลำเนากับการรับรู้สื่อ พบว่า นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยสนใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเภทของนักเรียน 
นักศึกษา และจังหวัด พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในความ
สนใจศึกษาต่อเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     
ซึ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต ส่วนนักศึกษาสายอาชีพส่วน
ใหญ่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเห็นสอดคล้องกันว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีช่ือเสียง
เป็นอันดับ 1 ส่วนการจัดอันดับอ่ืน ๆ พบว่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเห็นแตกต่างกันท้ังหมด 
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ รองลงมาเป็นความเป็น
เลิศทางวิชาการ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
รองลงมาเป็นความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 สุวารีย์ วงศ์วัฒนา และคณะ (2559) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือศึกษา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในทัศนะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
หัวหน้าหน่วยงานของจังหวัดพิษณุโลก โดยพบว่า การรับรู้ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณลักษณะของ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน
ภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 เม่ือพิจารณาตามลำดับ พบว่า มีการรับรู้ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์โดย
ภาพรวมสูงสุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา ได้แก่ มีการรับรู้ปัจจัยด้านพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 มีการรับรู้ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 และลำดับสุดท้ายมีการรับรู้ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยมีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงจะควรมีชัดเจนในเชิงนโยบาย
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และการปฏิบัติในการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยงานระดับคณะ ด้านคุณลักษณะผู้บริหารและพนักงาน โดย
จะต้องสร้างเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเองมีจิตสำนึกความเป็นครูและวางตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีของคณาจารย์ การพัฒนาเรื่องการให้บริการด้วยความเต็มใจและความเป็นมิตรท่ีดี และมีการพัฒนาความ
เช่ียวชาญ ด้านการผลิตบัณฑิตจะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ควรให้
ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการนำเสนอข่าว
เกี่ยวกับผลงานและความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
ด้านวิชาการในหมู่ประชาชน 

ฉันทนวรรณ เอ้งฉ้วน และ ประสพชัย พสุนนท์ (2559) ศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตามการรับรู้ของประชาชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์และความแตกต่างตามการรับรู้
ของประชาชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร และปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของประชาชนอำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร พบว่า ประชาชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพรมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพรที่ดีในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนนสูงสุดในการทำงานร่วมกับชุมชน ด้านช่ือเสียง
ของอาจารย์ผู้สอน และด้านหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นลำดับรองลงมา โดยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพรของประชาชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งปัจจัยที่ดีท่ีสุดท่ีสามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรตามการรับรู้
ของประชาชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร คือ ความรู้สึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยการรับรู้ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย และความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการเปิดรับข่าวสาร รองลงมาตามลำดับ โดยตัวแปรอิสระ
ท้ังหมดสามารถพยากรณ์การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ของประชาชนได้ร้อยละ 74 และมี
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.298 

ปริยา รินรัตนากร (2562) ศึกษาความคาดหวัง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ของ   
ตราสินค้า ค่านิยมทางการศึกษาและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก        
เพ่ือศึกษาความคาดหวัง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า ค่านิยมทางการศึกษา และ
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 40 คน และเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถามจำนวน 1,050 ตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกโดยภาพรวมในระดับมาก มีการรับรู้กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่านิยมทาง
การศึกษาโดยภาพรวมในระดับดี มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ความคาดหวัง การรับรู้กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก ค่านิยมทางการศึกษาของประชาชนในเขต
ภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก 
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มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และคณะ (2563) ศึกษามโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสังเคราะห์
องค์ประกอบภาพลักษณ์ของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 รายการ พบภาพรวม
ของภาพลักษณ์ใน 20 องค์ประกอบที่มีความถี่สูงสุดตามลำดับ 7 ลำดับ คือ (1) สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) (3) พนักงานและเจ้าหน้าที่  (Employees) (4) ผู้บริหาร (Executives) (5) เครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน  (Equipment and Stationeries) (6) ผลงานและบริการ (Portfolio and 
Services) (7) วิธีการเนินงาน (Business Practice) 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ขององค์กร       
ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งของไทยและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะจากการศึกษาเร่ืองมโนทัศน์   
การสร้างภาพลักษณ์องค์การของมนสิช สิทธิสมบูรณ์ และคณะ (2563) ซึ่งได้สังเคราะห์องค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ของนักวิชาการและนักวิจัยท้ังในและต่างประเทศ พบว่า เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารจัดการท่ีดี การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต 
ช่ือเสียงของคณาจารย์ผู้สอน ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และการเป็นท่ียอมรับจากตลาดแรงงาน คุณลักษณะ
ของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภูมิภาคอาเซียน ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย การเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่ง
วิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัย  

 

2.5 ผลการดำเนนิงานของตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานช่ือว่า 
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ความเป็นมา, 2561) เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive University) ท่ีจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีรูปแบบเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
ในลักษณะ Residential University ท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่ง
อำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีการจัดภูมิทัศน์ให้สามารถเกิดการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเขียวสะอาด โดย
ปราศจากมลพิษ (Green Campus) 

จากภารกิจสำคัญอันดับแรกนับต้ังแต่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
(พุทธศักราช 2561 – 2580) นับเป็นแผนระยะยาวฉบับแรกของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นท่ีจะ Reprofile 
จากการเป็น “Teaching University” เป็น “Research University” หรือ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ
ช้ันนำของประเทศ” ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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(พุทธศักราช 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560 – 2564) 
และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ งวางเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพและประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสำคัญ 9 ด้านที่
ครอบคลุมพันธกิจก่อต้ังท้ัง 4 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานใน 9 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการดำเนินงานตามภารกิจ 3 ด้านดังนี้ 

           1) การพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศทาง มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนงานวิจัย  
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศและชุดโครงการท่ีมีผลกระทบสูง 
จำนวน 17 ศูนย์ และได้รับงบประมาณและจัดสรรทุนเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ รวมทั้งสิ้น 244 
โครงการ และได้มีการส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง 
ผ่านวารสาร ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI, Scopus) จำนวน 155 เรื่อง นับเป็นสถิติสูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สะท้อนให้เห็นการพัฒนางานวิจัยสู่สากลอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท้ังหมด 5 วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI รวมท้ังได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปรากฏช่ือเป็นหน่ึงใน
มหาวิทยาลัย/องค์กรด้านการวิจัยที่ติดอันดับ จากการจัดอับดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 
ซึ่งติดอันดับที่ 27 จาก 29 มหาวิทยาลัย/องค์กรของไทย อันดับท่ี 383 จาก 443 และ 1,561 มหาวิทยาลัย/
องค์กรของเอเชีย และอันดับท่ี 714 จาก 784  และ 5,637 มหาวิทยาลัย/องค์กรของโลก และจากการจัด
อันดับสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยระดับโลกตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature ระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2060 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2061 ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในอันดับ 8 
ของประเทศไทย 

          2) การบริการวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จากแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการบริการ
วิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน โดยได้นำศักยภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมไป
ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ 
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะพ้ืนที่อำเภอท่าศาลา ภายใต้ช่ือโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมือง
น่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” 

                3) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากการยึดหลักการบูรณาการและสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานเป็นท่ีประจักษ์และเป็นท่ียอมรับของสังคมวงกว้างผ่านการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่าง ๆ ผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบการ
ประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ การพัฒนาแหล่งโบราณสถานภายใน
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พ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมถึงการจัดสัมมนา
วิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยได้มีการ 
พัฒนากลไกการส่งเสริมและกำกับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 (จากเป้าหมาย 
4.51) ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก พร้อมกันน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม่ และส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมีความสุขในการทำงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อส่งผลให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อย
ละ 53.8 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด สำหรับการพัฒนาตำแหน่งวิชาการของอาจารย์น้ัน มหาวิทยาลัย
ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้ตำแหน่ง
ทางวิชาการอาจารย์เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จำนวน 139 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.5 จากจำนวนอาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ในการ
เสริมสร้างพลังความสามัคคีของพนักงานจากทุกหน่วยงานของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีกับกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ และส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำนวน 10 ระบบ มาใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือนำไปสู่การเป็น paperless office  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นสากล จากกลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 
16 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จำนวน 9 หลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดต้ัง
วิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมกับการเปิดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์     
อัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติซึ่งเป็นวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์นานาชาติแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติท่ีได้รับ
มาตรฐานสากล (International Standards) โดยใช้การเรียนการสอนเป็นดิจิทัลทั้งหมดเรียกว่าการเป็นทันต
แพทย์แบบ “Digital Dentistry” 

            ในด้านการพัฒนาและปฏิรูปการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกระบวน Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก โดยได้นำระบบ UKPSF 
(The UK Professional Standards Framework) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดเรียนการสอนจาก The Higher 
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Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษมาใช้เป็นกรอบในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพ โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงการประเมินการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน UKPSF เพ่ือแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ต้องทำการสอนเชิงรุก (Active Learning) ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก 
(ประมาณ 40 คน) ด้วยการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 จำนวน 39 ห้อง ภายในอาคาร
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกับลงทุนพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และ
ระบบสารสนเทศท่ีจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ รวมถึงการปรับปรุงปัจจัยพ้ืนฐาน ท้ังในส่วนของ
การพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็น Living and Digital Library การพัฒนาห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเพ่ือการปฏิรูปการเรียนการสอน          
ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยหรือปัจจุบัน คือ สำนักวิชา
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดยการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพจากการพิจารณาคุณวุฒิทาง
การศึกษา ประสบการณ์สอน และความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ นอกจากน้ี ได้มีการพัฒนา
แบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ WUTEP (Walailak University Test of English Proficiency)  ซ่ึงเป็น
ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยเทียบคะแนนของ WUTEP กับข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ เช่น TOEFL, IELTS และอ่ืน ๆ เป็นต้น รวมทั้งได้มีการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบของยุโรป (Europe Model) เพ่ือดึงดูดให้มี
ผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งจากภายในและต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดย 
มหาวิทยาลัยดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนด้วยการสร้างกลไกในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ช่ือเสียง
และภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู๋โรงเรียน (WU to School) และสื่อมวลชนสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดหลัก 
"Walailak Land of Glory" การจัดค่ายเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและเกิดความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง และช่วยในการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโครงการค่ายเยาวชนสำคัญ ได้แก่ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 
2561 (International Cultural Camp 2018) ค่ายยุวฑูตวลัยลักษณ์ (WU Young Ambassador Camp 
2018) และค่ายวลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธ์ุสู่อนาคต(WU Seeds Camp 2018) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้
มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นท้ัง "คนดีและคนเก่ง" โดยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม   
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาเรียนและให้มีมาตรการ
ในการดูแลนักศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา การสอนนักศึกษาให้เป็นคนดี โดยการจัดทำ Passport การเป็นบัณฑิต “คนดี” รวมถึงการส่งเสริม
ให้เข้าแข่งขันทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ รู้จักขีดความสามารถทางวิชาการเม่ือ
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เปรียบเทียบกับผู้อ่ืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ่งม่ันที่จะก้าว
ไปสู่ความสำเร็จ รวมท้ังเพ่ือการมีเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต โดยจากการสำรวจการทำงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สามารถสร้างงานด้วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี สูงถึงร้อยละ 97.6 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม 
โดยได้พัฒนาสวนวลัยลักษณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 255 ไร่ ประกอบด้วยบริเวณที่
เป็นพ้ืนดินจำนวน 125 ไร่ และพ้ืนน้ำ 130 ไร่ ให้เป็น Landmark สำคัญของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย Green 
University การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ ให้มีความโดดเด่นท่ีสุดในภาคใต้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเท่ียว การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา (Maintenance  System) ท้ังอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากลและในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย โดยสร้าง
สิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
Residential University การพัฒนาระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร  การ
บริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิลและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัด
ขยะแบบครบวงจรกับบริษัท แฟร์เวย์ โฮลด้ิง จำกัด ในการบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ
ปลอดภัยให้กับนักศึกษา โดยได้จัดหารถไฟฟ้า (Shuttle Bus) จำนวน 18 คัน มาให้บริการแก่นักศึกษาและ
บุคลากร เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และจากการมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและให้ความสำคัญกับการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวช้ันนำของประเทศ โดยได้ดำเนินโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินของ UI Green Metric โดยมีเป้าหมายติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 17 ของประเทศ (จากแผน 
5 ปี) โดยในปี ค.ศ. 2017 หรือปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมิน 6 ด้าน ตามเกณฑ์
การจัดอันดับ UI GreenMetric พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ท่ีอันดับ 402 ของโลก 
จากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 619 แห่ง และอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศไทย 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและด้านอ่ืนๆ ด้วยการ
เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เบทาโกร 
จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็ลทรัล จำกัด บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี 
(ประเทศไทย) การจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
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และสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ท้ังในทางวิชาการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้วยการช่วยระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร (Student & Staff Mobility) 
กับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังการแสวงหาทุนวิจัยท้ังจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการ 
แข่งขัน ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ท่ีได้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมบนฐาน
นวัตกรรม ท้ังน้ีเพ่ือแสวงหารายได้จากจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไป
ต่อยอดเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม จำนวน 5 เรื่อง และมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ระหว่างย่ืนขอรับการคุ้มครอง 
อีกจำนวน 23 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง
พาณิชย์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โครงการจัดต้ังบริษัท (Start-up 
Company) โครงการบ่มเพาะธุรกิจ การบริการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โครงการ Talent Mobility 
รวมถึงการร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  

     จากแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทำแผน
แม่บทในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
และจัดทำโครงการเชิงธุรกิจโดยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) เพ่ือส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
กับนักศึกษาตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพ่ือการสร้างรายได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต และ อาทิ การดำเนินงานศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  โดยดำเนินการปรับพ้ืนที่ ขุดสระ
เก็บน้ำ เจาะบ่อบาดาล วางระบบไฟฟ้า วางระบบน้ำ ก่อสร้างถนน ยกร่อง ขุดหลุม ปรับสภาพดินเพ่ือปลูกไม้
ผล 11 ชนิด จำนวน 131.5 ไร่ รวม 4,017 ต้น ในการเป็นฟาร์มตัวอย่างท่ีทันสมัยแก่เกษตรกร และดำเนิน
ฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm) โดยร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการสร้างผลผลิตของศูนย์สมาร์ท
ฟาร์ม และแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันกับชาวบ้าน และการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินและโครงการต่าง 
ๆ เพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารทรัพย์สิน รวมถึงส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ
มหาวิทยาลัย อาทิ โครงการร่วมทุนก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
โครงการร่วมทุนโซล่าร์ฟาร์ม รวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดต้ังกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการระดมทุน
เพ่ือใช้ในกิจการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  
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          ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ โดย ณ กันยายน 2561 มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 
78.71 จากระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 1,400 วัน (เริ่มสัญญา 30 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2562) พร้อมกันน้ี มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็น
ทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2560 โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกใน 13 คลินิก และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับเปิด
ให้บริการผู้ป่วยใน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 นี้ และจากการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 337.16 ล้านบาท รวมถึงได้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มี
ส่วนร่วมในการสมทบทุนเพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างกว้างขวาง และจาก
การมุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอน และการให้บริการการรักษา โดยมีฝ่ายให้บริการการ
ศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้างของศูนย์การแพทย์ (Teaching and research hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิขั้นสูง โดยได้มีการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงปัจจุบันมี 5 ศูนย์  
              ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
การปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและพร้อม
ใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึง ท้ังเพ่ือสุขภาพ
และการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬา รวมถึงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬาและสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรับนักศึกษาประเภทโควตานักกีฬาในเขตภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมากำหนดเป็นตัวแปรภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความมีช่ือเสียง โดยได้กำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  
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              แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บัณฑิต 
ระดับการศึกษา 

ผู้ปกครองบัณฑิต 
กลุ่มสาขา 

ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายได้ 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านความมีชื่อเสียง 

การรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านความมีชื่อเสียง

พฤติกรรมในการแนะนำให้
มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ ์

บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑติ
กลุ่มสาขา 
ภูมิลำเนา 
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2.7 สมมติฐานในการวิจัย 
 

  การศึกษาเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในมุมมองของบัณฑิต 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต รุน่ปีการศึกษา 2560 ในคร้ังนี ้ได้มีการต้ังสมมติฐานในการวิจัยไว้ 4 สมมติฐาน
หลัก ดังน้ี 

   สมมติฐานท่ี 1 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีความ
คาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี์ความสัมพันธ์กับการ 
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต 

           สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การแนะนำให้มาศกึษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งน้ี ได้มีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต 

รุ่นปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มประชากร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม 

ท่ีได้กลับคืน 
คิดเป็น
ร้อยละ

บัณฑิต 1,757 621 - 826 1,308 74.4 
- ระดับปริญญาตรี 1,685  
- ระดับปริญญาโท   64  
- ระดับปริญญาเอก   8    
ผู้ปกครองบัณฑิต 1,000 960  960 96.0 

รวม 2,757 1,581 – 1,786 2,268 82.3 
หมายเหตุ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ท่ีศึกษาในครั้งน้ี ไม่รวมบัณฑิตระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จำนวน 40 คน 
 

ประชากรในกลุ่มของบัณฑิตในคร้ังน้ี คือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี
จำนวนทั้งสิ้น 1,757 คน จำแนกเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 1,685 คน ระดับปริญญาโท 64 คน 
และระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน ท้ังน้ี ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มของบัณฑิตด้วยการสุ่มของยามาเน 
(Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% โดยพิจารณาจากขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคล่ือน +-4% - 
+-5% จากขนาดประชากร 3,000 คน จะได้ขนาดตัวอย่าง 621 – 826 คน ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ในครั้งน้ี  
จำนวน 1,308 คน (จากแบบสอบถามที่ได้กลับคืน) คิดเป็นร้อยละ 74.4 จากประชากรท้ังหมด 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองบัณฑิตในครั้งน้ีเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยได้กำหนดไว้ตามจำนวนแบบสอบถามท่ีคาดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี จำนวน 1,000 ชุด สามารถ
เก็บรวบรวมได้ จำนวน 960 ชุด จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งนี้ 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,268 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง      
ท่ีเป็นบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,308 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน 960 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 จากกลุ่มประชากรท้ังหมด   
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

3.2.1 เครื่องมือในการวิจัย 
        เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 2 
ฉบับ คือ 

          ฉบับที่ 1 แบบสอบถามภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามการรับรู้ของบัณฑิตท่ี
สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

            ตอนท่ี  1 แบบสอบถามข้อ มูล พ้ืนฐาน /ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับช้ันที่ศึกษา สำนักวิชา หลักสูตร ภูมิลำเนา  

            ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวัง
และการรับรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และด้าน
ความมีช่ือเสียง 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้วยคำถามปลายเปิดด้านความต้องการหรือความคาดหวัง  
ประกอบด้วย 2 ข้อคำถาม คือ การแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

          ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

                    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน/ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ สำนักวิชา หลักสูตร ภูมิลำเนา สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเหตุผลท่ีท่านให้บุตรหลานมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  

                   ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามความคาดหวัง
และการรับรู้ของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 
และด้านความมีช่ือเสียง 

        ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้วยคำถามปลายเปิดด้านความต้องการหรือความคาดหวัง  
ประกอบด้วย 2 ข้อคำถาม คือ การแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

โดยในส่วนของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์
กำหนดไว้ 2 แบบ คือ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
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เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสดุ 
  4 คะแนน หมายถึง มาก 

3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง น้อย 
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สดุ 

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ เทียบเกณฑ์การประเมินโดยนำระดับสูงสุดลบระดับต่ำสุด
แล้วหารด้วยจำนวนช่วงที่ต้ังไว้ โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี้ 

ช่วงการวัด = ค่าคะแนนสูงสดุ – ค่าคะแนนต่ำสุด  
                                จำนวนช้ัน  

โดยได้มีการแปลความหมายตามลำดับคะแนนประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ดังนี้ 

  4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังและการรับรู้ในระดับสูงมาก 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังและการรับรู้ในระดับสูง 

2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังและการรับรู้ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังและการรับรู้ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังและการรับรู้ในระดับน้อยมาก 

3.2.1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
        การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษา แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
3. นำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือขอรับคำแนะนำ 

                     4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
รักษาการหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษา และส่งให้ผู้เช่ียวชาญ (Expert) ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา 1(Content Validity) โดยหาความสอดคล้องระหว่างวัตถประสงค์ หรือนิยามศัพท์ของ
การวิจัยกับรายการข้อคำถาม (Item – Objective Congrunce Index : IOC) การให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาน้ี
จะพิจารณาใน 3 กรณี คือ มีความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไมแน่ใ่จต่อรายการข้อคำถามนน้ันๆ โดยการ
กำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

+ 1 แทน ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะวัด 
0 แทน ไมแ่น่ใจว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคลอ้ง 
- 1 แทน มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง 

หลังจากนน้ัน ใช้วิธีการคำนวณหาค่า IOC โดยใช้สูตร 
IOC = N 
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ΣR 

IOC = ดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

ΣR = ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญ 
N = จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

 

จากข้อคำถาม 26 ข้อ ผู้ วิจัยได้ให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ และอาจารย์ ดร.กนกกร ศิริสุข อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านสำนวนภาษา และความ
ชัดเจนของเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถาม และนำมาหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of item, Objective, Congruence หรือ IOC) ผลค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุก
ข้อคำถาม ซึ่งค่า IOC ท่ียอมรับได้มีค่าระหว่าง .50 - 1 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) แต่ทั้งน้ี ผู้เชี่ยวชาญได้ขอ
ปรับรายละเอียดในรายการข้อคำถาม ดังน้ี ด้านการบริหารจัดการ ปรับรายละเอียดในรายการข้อคำถาม 
จำนวน 3 ข้อ และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ปรับรายละเอียดในรายการข้อคำถาม จำนวน 1 ข้อ 
โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญด้วยการเพ่ิมเนื้อหาในรายการ
ข้อคำถามเพื่อให้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของการศึกษามากขึ้น 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 ซ่ึงเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
โดยเก็บข้อมูลร่วมกับแบบสอบถามภาวะการทำงานของบัณฑิต ท้ังน้ีได้ขอความร่วมมือให้บัณฑิตกรอกข้อมูล
ผ่านระบบพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ต้ังแต่
สิงหาคมถึงวันขึ้นทะเบียน (23 กันยายน 2561) สำหรับแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้วิธีการ สำรวจ (Survey Research) ด้วยการ
แจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองบัณฑิตในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 
(ระหว่างวันที่  23 – 25 กันยายน 2561) โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ปกครองบัณฑิตในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม ทำการลงรหัส (Coding) และกรอกข้อมูลและประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences/ for Windows) 
จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ โดยคำนวณค่าสถิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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         1) ใช้สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)       
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
อธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย         
วลัยลักษณ์ในด้านต่างๆ 

          2) ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นดังน้ี 
              (2.1) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กุล่ม ด้วยสถิติที    

(t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและระดับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้าน
ต่างๆ โดยภาพรวม ในแต่ละด้าน และในแต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจำแนกตามความคาดหวังและการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต  

                    (2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance : ANOVA) เพ่ื อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและโดยภาพรวมจำแนก
ตามกลุ่มตัวอย่างต้ังแต่ 2 กุล่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างกัน จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

                    (2.3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและโดยภาพรวม สถิติท่ีเป็นตัวช้ีระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร เรียกว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ตามเกณฑ์การพิจารณา
ค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัม พัน ธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product – Moment Correlation Coefficients)     
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังน้ี 

   0.81 – 1.00  หมายถึง      มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
   0.61 – 0.80  หมายถึง      มีความสัมพันธ์กันสูง 

0.41 – 0.60  หมายถึง      มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
0.21 – 0.40  หมายถึง      มีความสัมพันธ์กันน้อย 
0.00 – 0.20  หมายถึง      มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 

                   (2.4)  การวิเคราะห์  Chi-Square Tests ซ่ึงเป็นสถิติท่ีใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรท่ีมีมาตรวัดนามบัญญติั (Nominal Scale) ได้ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Chi-Square) และ
สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากค่า Pearson Chi-Square และ Likelihood Ratio  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

      ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลลักษณะทางประชากรของ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เหตุผลการให้มาศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

      ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยตามที่ต้ังไว้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 จำนวน 2,268 คน พบข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลลักษณะทางประชากรดังน้ี 

 

4.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560 

        1) สำนักวิชา 
        จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศกึษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จ

การศึกษาจาก 13 สำนักวิชา โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
             จำแนกตามสำนักวิชา 

สำนักวิชา กลุ่มตัวอย่าง รวม 
บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 

 การจัดการ จำนวน 198 131 329 

ร้อยละ 8.7 5.8 14.5 

ศิลปศาสตร ์ จำนวน 173 131 304 

ร้อยละ 7.6 5.8 13.4 

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 123 77 200 

ร้อยละ 5.4 3.4 8.8 

พยาบาลศาสตร์ จำนวน 78 67 145 

ร้อยละ 3.4 3.0 6.4 
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สำนักวิชา กลุ่มตัวอย่าง รวม 
บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 134 122 256 

ร้อยละ 5.9 5.4 11.3 

แพทยศาสตร ์ จำนวน 19 21 40 
ร้อยละ 0.8 0.9 1.8 

เภสัชศาสตร์ จำนวน 53 34 87 

ร้อยละ 2.3 1.5 3.8 

สหเวชศาสตร์ จำนวน 99 79 178 
ร้อยละ 4.4 3.5 7.8 

เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 55 53 108 

ร้อยละ 2.4 2.3 4.8 

วิทยาศาสตร ์ จำนวน 22 34 56 
ร้อยละ 1.0% 1.5 2.5 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 134 112 246 

ร้อยละ 5.9% 4.9 10.8 

สารสนเทศศาสตร์ จำนวน 190 84 274 

ร้อยละ 8.4% 3.7 12.1 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 

จำนวน 30 15 45 

ร้อยละ 1.3% 0.7 2.0 

รวมทั้งส้ิน จำนวน 1,308 960 2,268 
ร้อยละ 57.7 42.3 100.0 

 

        จากตารางท่ี 2 พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 329 คน (ร้อยละ 14.5) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการจัดการ รองลงมา 304 คน 
(ร้อยละ 13.4) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 274 คน (ร้อยละ 12.1) สำเร็จการศึกษา
จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 256 คน (ร้อยละ 11.3) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุข-
ศาสตร์ จำนวน 246 คน (ร้อยละ 10.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 200 คน (ร้อยละ 8.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 178 คน (ร้อย
ละ 7.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 145 คน (ร้อยละ 6.4) สำเร็จการศึกษาจาก
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 108 คน (ร้อยละ 4.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
จำนวน 87 คน (ร้อยละ 4.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 56 คน (ร้อยละ 2.5) สำเร็จ
การศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 คน (ร้อยละ 2.0) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และจำนวน 40 คน (ร้อยละ 4.8) สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชา
แพทยศาสตร์ ตามลำดับ 
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2) กลุ่มสาขาวิชา 
    เมื่อพิจารณาจำนวนบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2560 จาก 13 สำนักวิชา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พบรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จำนวนและร้อยละของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
              จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง รวม
 บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต  

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 494 339 833 
 ร้อยละ 21.8 14.9 36.7
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 383 323 706 
 ร้อยละ 16.9 14.2 31.1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 431 298 729 
 ร้อยละ 19.0 13.1 32.1 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,308 960 2,268
 ร้อยละ 57.7 42.3 100.0

 

จากตารางที่ 3 พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 833 คน (ร้อยละ 36.7) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองลงมา จำนวน 729 คน (ร้อยละ 32.1) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ จำนวน 706 คน (ร้อยละ 31.1) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3) ภูมิลำเนา 
    เมื่อพิจารณาภูมิลำเนาของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 

การศึกษา 2560 พบรายละเอียดตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกตามภูมิลำเนา 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง รวม 
 บัณฑิต ผู้ปกครอง  
ภาคใต้ จำนวน 1,165 832 1,997
 ร้อยละ 51.4 36.7 88.1 
ภาคกลาง จำนวน 66 46 112 
 ร้อยละ 2.9 2.0 4.9 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 8 13 
 ร้อยละ 0.2 0.4 0.6 
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ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง รวม 
 บัณฑิต ผู้ปกครอง  
ภาคตะวันออก จำนวน 31 19 50 
 ร้อยละ 1.4 0.8 2.2 
ภาคเหนือ จำนวน 11 9 20 
 ร้อยละ 0.5 0.4 0.9 
ไม่ระบุ จำนวน 30 46 76 

 ร้อยละ 1.3 2.0 3.4 

รวม จำนวน 1,308 960 2,268
 ร้อยละ 57.7 42.3 100.0

 

จากตารางที่ 4 พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  
2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 1,997 คน (ร้อยละ 88.1) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคใต้ รองลงมา จำนวน 112 คน 
(ร้อยละ 4.9) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลาง จำนวน 50 คน (ร้อยละ 2.2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 
จำนวน 20 คน (ร้อยละ 0.9) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 0.6) มีภูมิลำเนาในเขต
ภาคเหนือ และจำนวน 76 คน (ร้อยละ 3.4) ไม่ระบุภูมิลำเนา  
 

4.1.2 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 

         ระดับการศึกษาของบัณฑิต 
เมื่อพิจารณาข้อมูลระดับการศึกษาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  

พบรายละเอียดตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกตาม 
              ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 1,277 97.6 
ปริญญาโท 29 2.2 
ปริญญาเอก 2 0.2 

รวม 1,308 100.0 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ จำนวน  
1,277 คน (ร้อยละ 97.6) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา จำนวน 29 คน (ร้อยละ 2.2) สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และจำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
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4.1.3 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
         1) ความสัมพนัธ์กับบณัฑิต 

    เมื่อพิจารณาข้อมูลความสัมพันธ์กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
พบรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
             จำแนกตามความสัมพันธ์กับบัณฑิต 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
บิดามารดา 327 34.1 
พ่ีหรือน้อง 316 32.9 
ญาติ 186 19.4 
อ่ืนๆ 126 13.1 
ไม่ระบุ 5 0.5 

รวม 960 100.0 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
ส่วนใหญ่ จำนวน 327 คน (ร้อยละ 34.1) เป็นบิดามารดา รองลงมา  จำนวน 316 คน (ร้อยละ 32.9) เป็นพ่ี
หรือน้อง จำนวน 186 คน (ร้อยละ 19.4) เป็นญาติ จำนวน 126 คน (ร้อยละ 13.1) มีความสัมพันธ์กับบัณฑิต
ในลักษณะอื่นๆ เช่น เป็นเพ่ือน เป็นคู่รัก เป็นช่างภาพ และจำนวน 5 คน (ร้อยละ 0.5) ไม่ระบุความสัมพันธ์  
 

        2) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 

การศึกษา 2560 พบรายละเอียดตามตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
             จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 473 49.3 
มัธยมศึกษา 259 27.0 
อนุปริญญา 108 11.3 
ประถมศึกษา 92 9.6 
ปริญญาโท 17 1.8 
ปริญญาเอก 4 0.4 
ไม่ระบุ 7 0.7 

รวม 960 100.0 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     
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ส่วนใหญ่ จำนวน 473 คน (ร้อยละ 49.3) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา  จำนวน 259 คน 
(ร้อยละ 27.0) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 108 คน (ร้อยละ 11.3) สำเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา จำนวน 92 คน (ร้อยละ 9.6) สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน (ร้อยละ 1.8) 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และจำนวน 
7 คน (ร้อยละ 0.7) ไม่ระบุระดับการศึกษา  

 

3) อาชีพของผู้ปกครอง 
    เมื่อพิจารณาข้อมูลอาชีพของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2560 พบรายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8  จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
              จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน   243 25.3 
เกษตรกร/ประมง   142 14.8 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ   141 14.7 
รับราชการ 126 13.1 
รับจ้างทั่วไป   114 11.9 
อ่ืนๆ (พนักงานองค์การของรัฐ และนักเรียน/นักศึกษา) 102 10.6 
รัฐวิสาหกิจ    45 4.7 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 33 3.4 
ไม่ระบุ 14 1.5 

รวม 960 100.0 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
ส่วนใหญ่ จำนวน 243 คน (ร้อยละ 25.3) ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รองลงมา จำนวน 142 
คน (ร้อยละ 14.8) ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  จำนวน 141 คน (ร้อยละ 14.7) เป็นผู้ประกอบการ/

เจ้าของธุรกิจ จำนวน 126 คน (ร้อยละ 13.1) รับราชการ จำนวน 114 คน (ร้อยละ 11.9) รับจ้างทั่วไป จำนวน 
102 คน (ร้อยละ 10.6) ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ พนักงานองค์การของรัฐ และนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 
45 คน (ร้อยละ 4.7) ทำงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 33 คน (ร้อยละ 3.4) เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน และจำนวน 14 
คน (ร้อยละ 1.5) ไม่ระบุอาชีพ  
 

         4) รายได้ของผู้ปกครอง 
    เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้ของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2560 พบรายละเอียดตามตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    
             จำแนกตามรายได้  

รายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน (คน) ร้อยละ 
10,000 – 20,000 บาท 481 50.1 
20,001 – 30,000 บาท   210 21.9 
ต่ำกว่า 10,000 บาท   173 18.0 
30,001 – 40,000 บาท   50 5.2 
40,001 – 50,000 บาท   19 2.0 
มากกว่า 50,000 บาท 14 1.5 
ไม่ระบุ 13 1.4 

รวม 960 100.0 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
ส่วนใหญ่ จำนวน 481 คน (ร้อยละ 50.1) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท รองลงมา จำนวน 
210 คน (ร้อยละ 21.9) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 173 คน (ร้อยละ 18.0)          
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท  จำนวน 50 คน (ร้อยละ 5.2) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 

40,000 บาท จำนวน 19 คน (ร้อยละ 2.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  40,001 – 50,000 บาท  จำนวน 14 คน 
(ร้อยละ 1.5) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท และจำนวน 13 คน (ร้อยละ 1.4) ไม่ระบุรายได้ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรูข้่าวสาร เหตุผล และการแนะนำให้ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

4.2.1 ช่องทางท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
                   เม่ือพิจารณาข้อมูลช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยของผู้ปกครองบัณฑิต 
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสามารถระบุข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อ พบรายละเอียดตาม
ตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
               จำแนกตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย  

ช่องทางในการรับข้อมูล จำนวน (คน) ร้อยละ 
จากคนรู้จัก   597 39.4 
เว็บไซต ์ 465 30.7 
ส่ือเฟซบุ๊ค หรือไลน์ 214 14.1 
ส่ือส่ิงพิมพ์   162 10.7 
ส่ือโทรทัศน์   46 3.0 
ส่ือวิทยุ   30 2.0 

รวม 1,514 100.0 
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        จากตารางท่ี 10 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ 
จำนวน 597 คน (ร้อยละ 39.4) รับรูข้่าวสารของมหาวิทยาลัยจากคนรู้จัก รองลงมา จำนวน 465 คน (ร้อยละ 
30.7) รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากทางเว็บไซต์ จำนวน 214 คน (ร้อยละ 14.1) รับรู้ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อเฟซบุ๊คหรือไลน์  จำนวน 162 คน (ร้อยละ 10.7) รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 3.0) รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และจำนวน 30 คน 
(ร้อยละ 2.0) รับรูข้่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านทางสื่อวิทยุ  
 

4.2.2 เหตุผลการให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                   เม่ือพิจารณาเหตุผลการให้บุตรหลานมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถระบุ
ข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อ พบรายละเอียดตามตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
               จำแนกตามเหตุผลท่ีให้บุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เหตุผล จำนวน (คน) ร้อยละ 
ตามความสมัครใจของบุตรหลาน 539 28.5 
หลักสูตรน่าสนใจ   376 19.9 
เช่ือม่ันในคุณภาพ   345 18.2 
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง   233 12.3 
อยู่ใกล้บ้าน 186 9.8 
ชอบสิ่งแวดล้อม 147 7.8 
บุตรหลานเลือกตามเพ่ือน   38 2.0 
ผู้ปกครองกำหนด   27 1.4 

รวม 1,891 100.0 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า เหตุผลท่ีผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  
2560 ให้บุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนใหญ่ จำนวน 539 คน (ร้อยละ 28.5) ให้เป็นไป
ตามความสมัครใจ รองลงมา จำนวน 376 คน (ร้อยละ 19.9) ให้เหตุผลว่าหลักสูตรน่าสนใจ จำนวน 345 คน 
(ร้อยละ 18.2) เช่ือม่ันในคุณภาพ จำนวน 233 คน (ร้อยละ 12.3) ให้เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง จำนวน 
186 คน (ร้อยละ 9.8) ให้เหตุผลว่าอยู่ใกล้บ้าน จำนวน 147 คน (ร้อยละ 7.8) ให้เหตุผลว่าชอบสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 38 คน (ร้อยละ 2.0) ให้เหตุผลว่าบุตรหลานเลือกตามเพ่ือน  และจำนวน 27 คน (ร้อยละ 1.4) 
ผู้ปกครองเป็นผู้กำหนด   
  

4.2.3 การแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        จากการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ประจำปี 

การศึกษา 2560 ในเรื่องการแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตาม
ตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 การแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
การแนะนำให้มาศึกษาต่อ กลุ่มตัวอย่าง รวม 
ที่มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ บัณฑิต ผู้ปกครอง  

แนะนำ จำนวน 1,071 695 1,766
 ร้อยละ 81.8 72.4 77.9 
ไม่แน่ใจ จำนวน 177 104 281 
 ร้อยละ 13.5 10.8 12.4 
ไม่แนะนำ จำนวน 48 26 74 
 ร้อยละ 3.7 2.7 3.3 
ไม่ระบุ จำนวน 12 135 147 
 ร้อยละ 1.0 14.1 6.5 

รวม จำนวน 1,308 960 2,268
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    
ส่วนใหญ่ จำนวน 1,766 คน (ร้อยละ 77.9) แนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองลงมา 
จำนวน 281 คน (ร้อยละ 12.4) ยังไม่แน่ใจในการแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จำนวน 74 คน (ร้อยละ 3.3) ยังไม่แนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจำนวน 147 
คน (ร้อยละ 6.5) ไม่ระบุข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 

4.3.1 ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

        จากการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์โดยภาพรวมและ       
ในแต่ละด้าน รายละเอียดตามตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตท่ีสำเร็จ 
               การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายด้านและประเด็น 

ภาพลักษณ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

ด้านการบริหารจัดการ 4.16 .626 สูง 3.95 .650 สูง
1. ผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร 
   แบบมืออาชีพ 
 

4.11 .836 สูง 3.76 .899 สูง 
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ภาพลักษณ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

2. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและ 
   มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ 

4.34 .686 สูงมาก 4.27 .695 สูงมาก

3. เจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีใจรกั 
    ในการให้บรกิาร  

3.97 .889 สูง 3.97 .877 สูง

4. มีการจัดการด้านสภาพ แวดล้อม  
    บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

4.16 .762 สูง 3.94 .807 สูง 

5. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรยีน
    การสอนที่ทันสมัย 

4.23 .716 สูงมาก 3.93 .794 สูง

6. ส่ือการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย  
   ทันสมัยและเข้าถงึได้ง่าย ทำให้ทราบ 
   ข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 

4.18 .736 สูง 3.90 .810 สูง 

7. มีการเสริมสร้างความมรีะเบียบแก่นักศึกษา 4.11 .752 สูง 3.91 .822 สูง
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 4.18 .666 สูง 3.96 .682 สูง 
1. หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยไดม้าตรฐาน  
    และสอดคล้องกับความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน 

4.24 .741 สูงมาก 4.04 .787 สูง

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
   ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา  
   เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

4.23 .745 สูงมาก 4.09 .755 สูง 

3. ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที ่
    รู้จักของสังคม 

4.16 .752 สูง 3.92 .815 สูง

4. ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
    ตรงกับความต้องการของชุมชน 

4.14 .769 สูง 3.97 .781 สูง

5. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
   เรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ 
   เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ 
   มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

4.09 .845 สูง 3.76 .945 สูง 

ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.94 .875 สูง 4.23 .662 สูงมาก
1. มหาวิทยาลยัมีที่ตัง้อยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 4.30 .732 สูงมาก 4.16 .787 สูง 
2. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่มีความ 
   ทันสมัย 
 

4.16 .787 สูง 4.20 .770 สูง
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ภาพลักษณ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

3. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่ส่งเสริม 
   บรรยากาศทางวิชาการ 

3.90 .887 สูง 4.21 .724 สูงมาก

4. มหาวิทยาลยัมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
   ให้มีความสวยงามและสะอาด 

3.91 .857 สูง 4.21 .768 สูงมาก

5. มหาวิทยาลยัได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   แบบครบวงจร รวมท้ังส่ิงอำนวยความ 
   สะดวกอื่นๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมือง 
   มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential  
   University 

3.96 .869 สูง 4.22 .753 สูงมาก 

ด้านการรับผิดชอบต่อสงัคม 4.21 .666 สูงมาก 4.00 .700 สูง
1. มหาวิทยาลยัสามารถเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการ
   แก่สังคมได้เป็นอย่างด ี

4.21 .735 สูงมาก 4.01 .774 สูง

2. มหาวิทยาลยัทำกจิกรรมและสร้างความ 
   สัมพันธ์อันดกีับชุมชนและมีส่วนร่วมในการ 
   พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

4.18 .725 สูง 4.00 .816 สูง 

3. มหาวิทยาลยัมีการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม
   ร่วมกับชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

4.17 .742 สูง 3.97 .815 สูง

4. ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็น 
   โรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบน 

4.25 .761 สูงมาก 3.98 .834 สูง

ด้านความมีช่ือเสียง 4.19 .608 สูง 3.88 .793 สูง
1. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของภาคใต ้

4.26 .755 สูงมาก 3.98 .822 สูง 

2. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของประเทศไทย 

4.14 .789 สูง 3.77 .929 สูง 

3. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของอาเซียน 

4.08 .866 สูง 3.65 1.042 สูง

4. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันการศึกษาที่ไดร้ับ
   การยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคม 

4.18 .784 สูง 3.80 .936 สูง

5. ท่านจะมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี ้
   ในระดับใด 

4.33 .720 สูงมาก 4.24 .767 สูงมาก 

โดยภาพรวม 4.19 .608 สูง 3.95 .640 สูง
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  จากตารางที่ 13 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวัง
ต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.19) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม    
สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับที่สูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.21) รองลงมา บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้าน
ความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.19) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.18) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.16) และบัณฑิตมีมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.94)  
   และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น 
พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย
จะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.25) รองลงมา 
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดีอยู่ในระดับท่ีสูงมาก   
(มีค่าเฉลี่ย= 4.21) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.18) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.17)   

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์และมีความภาคภูมิใจในสถาบันสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก   
(มีค่าเฉลี่ย = 4.23) รองลงมา บัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภาคใต้ โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.26) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคม อยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย  = 4.18) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทย อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.14) และบัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียนน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง      
(มีค่าเฉลี่ย = 4.08) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการใน     
แต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 
4.24) รองลงมาบัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.23) บัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ของผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย =  
4.16) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการ
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ของชุมชนอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.14) และบัณฑิตมีความคาดหวังว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.09) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละ 
ประเด็น พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่ มีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.34) รองลงมา 
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอนท่ีทันสมัยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการท่ีมีสื่อการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.18) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.16) และบัณฑิตมีความคาดหวังว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้บริหารแบบมืออาชีพ เช่นเดียวกับมีความคาดหวังในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาโดยใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.11) และบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีใจรักใน
การให้บริการน้อยที่สุด      โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 3.97) 

และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่และสภาพ 
แวดล้อมในแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมีที่ต้ังอยู่ใน   
ภูมิทัศน์อันงดงามสูงที่สุดโดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) รองลงมา บัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมีอาคารสถานที่ท่ีมีความทันสมัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.16) บัณฑิต
มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบ Residential University อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 
3.91) และบัณฑิตมีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการน้อยที่สุด 
โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.90)  
    จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) และเม่ือพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายด้าน พบว่า 
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.23) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.00) 
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96) บัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) และบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ความมีช่ือเสียงน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.88) 
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และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า  
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก      
(มีค่าเฉลี่ย = 4.22) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ให้มีความสวยงามและสะอาด เช่นเดียวกับบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการมีอาคารสถานที่ท่ี
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.21) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความทันสมัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.20) และบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการมีที่ต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงามน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.16)  

           เม่ือพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละประเด็น 
พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดีสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับ      
ท่ีสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.01) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.00) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำ     
ในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในระดับที่สูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.98) และบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองน้อยที่สูด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.97)   

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.09) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ในเร่ืองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตรงกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.97) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของผลงานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.92) และบัณฑิตมีการรับรู้ว่า
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ น้อยที่สูด โดยในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 3.76) 

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละประเด็น พบว่า  
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
เป็นที่ยอมรับสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
เจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีใจรักในการให้บริการ อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.97) บัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.94) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
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3.93) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาโดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย 
= 3.91) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่มีสื่อการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย 
ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.90) 
และบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพน้อยท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.76)  

และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์และมีความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.24) รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของ
ภาคใต้อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.98) บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 3.80) บัณฑิตมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย 
= 3.77) และบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียน
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยที่ 3.65) 

 

     4.3.2 ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิต 
ท่ีสำเร็จการศกึษา ประจำปีการศึกษา 2560 

      จากการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์โดย
ภาพรวมและใน   แต่ละด้าน  รายละเอียดตามตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องผู้ปกครองบัณฑิต 
               ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายด้านและประเด็น 

ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

ด้านการบริหารจัดการ 4.09 .627 สูง 4.17 .630 สูง
1. ผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบ 
    มืออาชีพ 

4.36 .681 สูงมาก 4.32 .685 สูงมาก

2. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและ 
   มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ 

4.28 .690 สูงมาก 4.46 .619 สูงมาก 

3. เจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีใจรกั 
    ในการให้บรกิาร  

4.27 .717 สูงมาก 4.33 .713 สูงมาก 

4. มีการจัดการด้านสภาพ แวดล้อม  
    บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

4.33 .724 สูงมาก 4.47 .648 สูงมาก

5. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรยีน 4.33 .707 สูงมาก 4.41 .652 สูงมาก 
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ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

    การสอนที่ทันสมัย 
6. ส่ือการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย 
   ทันสมัยและเข้าถงึได้ง่าย ทำให้ทราบ 
   ข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 

4.31 .718 สูงมาก 4.41 .679 สูงมาก

7. มีการเสริมสร้างความม ี
   ระเบียบแก่นักศึกษา 

4.32 .739 สูงมาก 4.49 1.734 สูงมาก 

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 4.31 .561 สูงมาก 4.30 .589 สูงมาก
1. หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยไดม้าตรฐาน  
    และสอดคล้องกับความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน 

4.32 .835 สูงมาก 4.39 .819 สูงมาก 

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
   ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา  
   เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

4.41 .726 สูงมาก 4.46 .688 สูงมาก

3. ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที ่
    รู้จักของสังคม 

4.30 .705 สูงมาก 4.18 .751 สูง

4. ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
    ตรงกับความต้องการของชุมชน 

4.17 .810 สูง 4.23 .817 สูงมาก

5. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
   เรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ 
   เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ 
   มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

3.52 1.726 สูง 3.44 1.754 สูง 

ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 4.05 1.38 สูง 4.38 .606 สูงมาก
1. มหาวิทยาลยัมีที่ตัง้อยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 3.80 1.639 สูง 3.85 1.633 สูง
2. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่มีความ 
    ทันสมัย 

3.85 1.633 สูง 4.36 .736 สูงมาก

3. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่ส่งเสริม 
   บรรยากาศทางวิชาการ 

4.36 .758 สูงมาก 4.36 .740 สูงมาก 

4. มหาวิทยาลยัมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
   ให้มีความสวยงามและสะอาด 

4.37 .754 สูงมาก 4.43 .696 สูงมาก 

5. มหาวิทยาลยัได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
   ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   แบบครบวงจร รวมท้ังส่ิงอำนวยความ 
    สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมือง 

4.43 .751 สูงมาก 4.04 1.350 สูง
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ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

    มหาวิทยาลยัในรูปแบบ Residential  
    University 
ด้านการรับผิดชอบต่อสงัคม 4.38 .605 สูงมาก 4.37 .644 สูงมาก
1. มหาวิทยาลยัสามารถเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการ 
   แก่สังคมได้เป็นอย่างด ี

3.36 1.925 ปานกลาง 3.34 1.913 ปานกลาง

2. มหาวิทยาลยัทำกจิกรรมและสร้างความ 
   สัมพันธ์อันดกีับชุมชนและมีส่วนร่วมในการ 
   พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

4.32 .751 สูงมาก 4.38 .746 สูงมาก

3. มหาวิทยาลยัมีการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 
   ร่วมกับชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

4.31 .778 สูงมาก 4.33 .801 สูงมาก 

4. ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็น 
   โรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบน 

3.48 1.976 สูง 3.38 1.950 ปานกลาง

ด้านความมีช่ือเสียง 4.29 .750 สูงมาก 4.27 .706 สูงมาก 
1. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของภาคใต ้

4.27 1.968 สูงมาก 4.23 1.094 สูงมาก

2. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของประเทศไทย 

4.22 .806 สูงมาก 4.22 .824 สูงมาก

3. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของอาเซียน 

4.17 .855 สูง 4.14 .872 สูง 

4. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันการศึกษาที่ไดร้ับ 
   การยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคม 

4.29 .794 สูงมาก 4.28 .818 สูงมาก 

5. ท่านจะมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี ้
   ในระดับใด 

4.48 .725 สูงมาก 4.47 .762 สูงมาก

โดยภาพรวม 4.28 .514 สูงมาก 4.29 .544 สูงมาก
 

          จากตารางท่ี 14 เม่ือพิจารณาเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.28) และเมื่อพิจารณา
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้าน
การรับผิดชอบต่อสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.38) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมี
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) ผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.29) ผู้ปกครองบัณฑิต
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.09) และผู้ปกครองบัณฑิตมี
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ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.05)  
    และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น 
พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการทำกิจกรรม
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.32) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) ผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำ  
ในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในระดับที่สูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.48) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในการเป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดีน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ีย = 3.36) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการใน      
แต่ละประเด็น พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.41) รองลงมา 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.32) ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ของผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.30) 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตรงกับความ
ต้องการของชุมชนอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) และผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังว่าค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.52) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น  
พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์และมีความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.29) 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของ
ภาคใต้อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ในการท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) และบัณฑิตมี
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียนน้อยท่ีสุด โดย
อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละ 
ประเด็น พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพสูงที่สุด 
โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.36) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเช่นเดียวกับมีความคาดหวัง
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ในการมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.33) ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.32) 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีสื่อการประชาสัมพันธ์มีความ
หลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมาก (มี
ค่าเฉล่ีย = 4.31) ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับอยู่ในระดับสูงมากมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.28) และผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการที่มีเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีใจรักในการ
ให้บริการน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) 

และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่และสภาพ 
แวดล้อมในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก     
(มีค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.37) ผู้ปกครองบัณฑิต     
มีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.36) ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความทันสมัยอยู่ในระดับสูง (มี
ค่าเฉล่ีย = 3.85) และผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการมีท่ีต้ังอยู่ในภูมิทัศน์
อันงดงามน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.80)  
    จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.29) และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.38) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.37) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) 

และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า  
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในเรื่องการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.43) 
รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่มีอาคารสถานท่ีท่ีส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ เช่นเดียวกับมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความทันสมัยอยู่ใน
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ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.36) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) และผู้ปกครองบัณฑิตมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมีท่ีต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงามน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง          
(มีค่าเฉลี่ย = 3.85)  

           เม่ือพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละประเด็น 
พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.38) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.33) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในระดับปานกลาง 
(มีค่าเฉลี่ย = 3.38) และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
แก่สังคมได้เป็นอย่างดีน้อยที่สดุ โดยอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย = 3.34)  

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในแต่ละประเด็น  
พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.46) รองลงมา 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.39)  ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.23) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักของสังคมอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.18) และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย      
เรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด   
โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.44) 

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น พบว่า  
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์และมีความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก         
(มีค่าเฉลี่ย = 4.47) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.28) ผู้ปกครอง
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภาคใต้อยู่ในระดับสูง 
(มีค่าเฉล่ีย = 4.23) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ัน
นำของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียนน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.14) 

และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละประเด็น  
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พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษา  
สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.49) รองลงมา ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.47) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการ
ท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.46) 
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยเช่นเดียวกับท่ีมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการที่มีสื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความ
หลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมาก   
(มีค่าเฉลี่ย = 4.41) ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีใจรักในการ
ให้บริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.33) และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพน้อยท่ีสุด โดยในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.32)  
 

     4.3.3 ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

      จากการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์โดยภาพรวมและในแต่ละด้าน  พบรายละเอียดตามตารางที่ 15 
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตและ 
               ผู้ปกครองบณัฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายดา้นและประเด็น 

ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

ด้านการบริหารจัดการ 4.13 .627 สูง 4.04 .651 สูง 
1. ผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบ 
    มืออาชีพ 

4.22 .784 สูงมาก 3.99 .861 สูง

2. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและ 
   มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ 

4.31 .688 สูงมาก 4.35 .671 สูงมาก

3. เจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีใจรกั 
    ในการให้บรกิาร  

4.10 .825 สูง 4.12 .831 สูง 

4. มีการจัดการด้านสภาพ แวดล้อม  
    บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

4.23 .751 สูงมาก 4.17 .787 สูง 

5. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรยีน
    การสอนที่ทันสมัย 

4.27 .714 สูงมาก 4.14 .774 สูง

6. ส่ือการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย 4.23 .731 สูงมาก 4.12 .798 สูง
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ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

   ทันสมัยและเข้าถงึได้ง่าย ทำให้ทราบ 
   ข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 
7. มีการเสริมสร้างความมรีะเบียบ 
   แก่นักศึกษา 

4.18 .754 สูง 4.10 1.221 สูง

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 4.23 .627 สูงมาก 4.10 .665 สูง
1. หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยไดม้าตรฐาน  
    และสอดคล้องกับความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน 

4.28 .783 สูงมาก 4.19 .718 สูง

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
   ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา  
   เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

4.31 .743 สูงมาก 4.25 .750 สูงมาก 

3. ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที ่
    รู้จักของสังคม 

4.22 .736 สูงมาก 4.03 .798 สูง

4. ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
    ตรงกับความต้องการของชุมชน 

4.15 .787 สูง 4.08 .806 สูง 

5. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
   เรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ 
   เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ 
   มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

3.85 1.323 สูง 3.62 1.357 สูง 

ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.99 1.11 สูง 4.30 .643 สูงมาก
1. มหาวิทยาลยัมีที่ตัง้อยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 4.09 1.227 สูง 4.03 1.246 สูง
2. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่มีความ 
   ทันสมัย 

4.03 1.246 สูง 4.26 .760 สูงมาก 

3. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ที่ส่งเสริม 
   บรรยากาศทางวิชาการ 

4.09 .865 สูง 4.27 .734 สูงมาก 

4. มหาวิทยาลยัมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
   ให้มีความสวยงามและสะอาด 

4.10 .846 สูง 4.30 .746 สูงมาก

5. มหาวิทยาลยัได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
   ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   แบบครบวงจร รวมท้ังส่ิงอำนวยความ 
   สะดวกอื่นๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมือง 
   มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential  
   University 

4.16 .854 สูง 4.14 1.051 สูง
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ภาพลักษณ ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

ด้านการรับผิดชอบต่อสงัคม 4.28 .646 สูงมาก 4.16 .701 สูง
1. มหาวิทยาลยัสามารถเป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการ 
   แก่สังคมได้เป็นอย่างด ี

3.85 1.434 สูง 3.73 1.415 สูง 

2. มหาวิทยาลยัทำกจิกรรมและสร้างความ 
   สัมพันธ์อันดกีับชุมชนและมีส่วนร่วมในการ 
   พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

4.24 .739 สูงมาก 4.16 .810 สูง 

3. มหาวิทยาลยัมีการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม
   ร่วมกับชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

4.23 .761 สูงมาก 4.12 .828 สูง

4. ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็น 
    โรงพยาบาลชั้นนำในเขตภาคใต้ตอนบน 

3.92 1.461 สูง 3.73 1.448 สูง 

ด้านความมีช่ือเสียง 4.23 .733 สูงมาก 4.04 .782 สูง
1. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของภาคใต ้

4.26 1.403 สูงมาก 4.08 .955 สูง 

2. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของประเทศไทย 

4.18 .797 สูงมาก 3.96 .914 สูง

3. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
   ของอาเซียน 

4.12 .862 สูง 3.85 1.003 สูง

4. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันการศึกษาที่ไดร้ับ 
   การยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคม 

4.23 .790 สูงมาก 4.01 .919 สูง 

5. ท่านจะมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี ้
   ในระดับใด 

4.39 .726 สูงมาก 4.34 .773 สูงมาก 

โดยภาพรวม 4.23 .572 สูงมาก 4.11 .607 สูง
 

    จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน พบว่า 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก       
(มีค่าเฉลี่ย = 4.23) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน พบว่า บัณฑิต
และผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูง
มาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
และการบริการเช่นเดียวกับมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.23) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มี
ค่าเฉล่ีย = 4.13) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.99)  
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    และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น 
พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคมในประเด็นการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.24) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมี
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.23) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ศูนย์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.92) และ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดี
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.85) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลกัษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการใน     
แต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
บัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก           
(มีค่าเฉลี่ย = 4.31) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
ในเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในระดับสูง
มาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.28) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของผลงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต         
มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของชุมชนอยู่
ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.15) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังว่าค่าธรรมเนียมการศึกษา     
ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.85) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด 
โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.39) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภาคใต้อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.26) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีเป็นสถาบันการศึกษา 
ท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.23) บัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทยอยู่        
ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.18) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย    
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียนน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.12) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละ 
ประเด็น พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการที่มีอาจารย์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) 
รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีอุปกรณ์และ
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เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) บัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ เช่นเดียวกับมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีสื่อการ
ประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) บัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาอยู่
ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.18) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์เจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีความสามารถและมีใจรักในการให้บริการน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.10)  

และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่และสภาพ 
แวดล้อมในแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย    
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.10) 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการมีที่ต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม 
เช่นเดียวกับมีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูง      
(มีค่าเฉลี่ย = 4.09) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการมี
อาคารสถานที่ท่ีมีความทันสมัยน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.03)  
    จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการ
รับรู้อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.11) และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมสูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.16) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.10) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการเช่นเดียวกับมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงน้อยที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) 

และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละ 
ด้านและแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดสูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.30) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยใน
การท่ีมีอาคารสถานท่ีท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) บัณฑิตและ
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ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความทันสมัยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.26) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับ รู้ภาพลักษณ์ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.14) 
และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการมีท่ีต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงาม
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.03)  

           เม่ือพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละประเด็น 
พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง      
(มีค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.12) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต    
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในเขตภาคใต้ตอนบน
น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.73)  เช่นเดียวกับมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดี  

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.25) รองลงมา 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในเร่ืองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.19)  บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับสูง     
(มีค่าเฉล่ีย = 4.08) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ท่ีรู้จักของสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.03) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ว่าค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ น้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.62) 

เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในแต่ละประเด็น พบว่า  
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.34) รองลงมา บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยใน
การที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของภาคใต้ อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.08) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสังคมอยู่
ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.01) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของอาเซียนน้อยท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.85) 
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และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในแต่ละประเด็น  
พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.35) รองลงมา 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) บัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.14) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยในการท่ีมีสื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทราบ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบันเช่นเดียวกับมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีใจ
รักในการให้บริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.12) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์      
ในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.10) และบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพน้อยท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.99) 
 

     4.3.4 สรุปความคาดหวังและการรบัรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

     จากความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 
ตลอดจนบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุปค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต    
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้านและโดยภาพรวม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 สรุปคา่เฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบณัฑติและผูป้กครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  
               ประจำปีการศึกษา 2560 

ภาพลักษณ ์                            ระดับความคาดหวัง 
             บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.21 สูงมาก ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.38 สูงมาก
ด้านความมีชื่อเสียง 4.19 สูง ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 4.31 สูงมาก
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 4.18 สูง ด้านความมีชื่อเสียง 4.29 สูงมาก
ด้านการบริหารจัดการ 4.16 สูง ด้านการบริหารจัดการ 4.09 สูง
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 3.94 สูง ด้านอาคารสถานที่แสภาพแวดล้อม 4.03 สูง

โดยภาพรวม 4.19 สูง โดยภาพรวม 4.28 สูงมาก
 

ตารางที่ 16 (ต่อ) 
ภาพลักษณ ์                                  ระดับการรับรู้

บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย แปลผล  ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.23 สูงมาก ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.38 สูงมาก 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.00 สูง ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.37 สูงมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 3.96 สูง ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 4.30 สูงมาก
ด้านการบริหารจัดการ 3.95 สูง ด้านความมีชื่อเสียง 4.27 สูงมาก
ด้านความมีชื่อเสียง 3.88 สูง ด้านการบริหารจัดการ 4.04 สูง

โดยภาพรวม 3.95 สูง โดยภาพรวม 4.29 สูงมาก



68 
 

 
 
ตารางที่ 16 (ต่อ) 

 
ภาพลักษณ ์

บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
ระดับความคาดหวัง ภาพลักษณ์ ระดับการรับรู้

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.28 สูงมาก ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.30 สูงมาก
ด้านความมีชื่อเสียง 4.23 สูงมาก ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 4.16 สูง
ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 4.23 สูงมาก ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 4.10 สูง
ด้านการบริหารจัดการ 4.13 สูง ด้านความมีชื่อเสียง 4.04 สูง 
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 3.99 สูง ด้านการบริหารจัดการ 4.04 สูง 

โดยภาพรวม 4.23 สูงมาก โดยภาพรวม 4.11 สูง
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           จากตารางที่ 16 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายด้าน พบว่า บัณฑิต 
ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.21, 4.38 และ 4.28 ตามลำดับ) ท้ังน้ี 
บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้
ตอนบนสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.25) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นการทำกิจกรรมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.32 และ 4.24 ตามลำดับ) รองลงมา บัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงและสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 
4.19 และ 4.23 ตามลำดับ) โดยบัณฑิตรวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์  
ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23, 
4.39 ตามลำดับ) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ อยู่
ในอันดับรองลงมา โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) ซึ่งเป็นความคาดหวังในประเด็นการสร้าง
บัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก         
(มีค่าเฉลี่ย = 4.41) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็น
ความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.39) ในลำดับถัดมา และบัณฑิต 
ผู้ปกครองบัณฑิตรวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยเป็นอันดับถัดมา โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.16, 4.09 และ 4.13 ตามลำดับ) ทั้งน้ี บัณฑิต 
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย   
ในการท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก     
(มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และ 4.31 ตามลำดับ) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการในการที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก     
(มีค่าเฉลี่ย = 4.36) ท้ังน้ี บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.94, 4.03 และ 
3.99 ตามลำดับ) โดยบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการมีท่ีต้ัง
อยู่ในภูมิทัศน์อันงดงามสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตรวมถึง
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ัง   
สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงท่ีสุด 
โดยอยู่ในระดับสูงมากและสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และ 4.16 ตามลำดับ)  
    เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและ
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ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสูงท่ีสุด โดยอยู่
ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23, 4.37 และ 4.38 ตามลำดับ) ท้ังน้ี บัณฑิตมีการรับ รู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยในการท่ีมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร 
รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University 
สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และ 4.30 
ตามลำดับ) รองลงมา บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
การรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.00, 4.37 และ 
4.16 ตามลำดับ) ท้ังนี้ บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่
สังคมได้เป็นอย่างดีสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.01) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตรวมถึงบัณฑิต
และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในการที่มหาวิทยาลัยทำกิจกรรมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมากและสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.38 และ 4.16 ตามลำดับ) ในลำดับถัดมา บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับสูง สูงมาก และสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96, 4.30 และ 4.10 ตามลำดับ) โดยบัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึง
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
บัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก 
(มีค่าเฉลี่ย = 4.09 และ 4.46 และ 4.25 ตามลำดับ) ในลำดับถัดมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในการท่ี
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก 
(มีค่าเฉลี่ย = 4.27) สำหรับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดมีความแตกต่างกันดังน้ี 
บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.88) โดยมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.24) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยน้อยท่ีสูด อยู่ในระดับสูง  (มีค่าเฉลี่ย = 4.04 ตามลำดับ)  
โดยรับรู้ภาพลักษณ์ในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาสูงที่สุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.49) และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของมหาวิทยาลัย
น้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) โดยรับรู้ภาพลักษณ์ในการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.25) 
เช่นเดียวกับที่บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยน้อยท่ีสุด     
โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) ท้ังนี้ บัณฑิตและผู้ปกครองรับรู้ภาพลักษณ์ในประเด็นความภาคภูมิใจ
ในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.34) 
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4.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 

    สมมติฐานท่ี 1 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

 

    สมมติฐานท่ี 1.1 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวัง
และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  H0 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 

          H1 : บัณฑิตและผู้ปกครองในกลุ่มสาขาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว     
(One Way ANOVA) พบรายละเอียดตามตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตและผูป้กครองบณัฑิตจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ภาพลักษณ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม .891 2 .445 1.130 .323

ภายในกลุ่ม 892.341 2265 .394   

รวม 893.232 2267    
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.470 2 .735 1.733 .177

ภายในกลุ่ม 959.274 2262 .424  

รวม 960.744 2264  
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 5.394 2 2.697 7.020 .001**

ภายในกลุ่ม 869.772 2264 .384   

รวม 875.166 2266  
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.739 2 1.869 4.524 .011*

ภายในกลุ่ม 934.177 2261 .413   

รวม 937.916 2263    
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม .071 2 .035 .051 .950

ภายในกลุ่ม 1499.137 2184 .686  

รวม 1499.208 2186    
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านอาคารสถานที่และ 

ระหว่างกลุ่ม 2.777 2 1.388 3.360 .035*

ภายในกลุ่ม 936.012 2265 .413  

สภาพแวดล้อม รวม 938.789 2267  
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ภาพลักษณ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 5.927 2 2.964 7.124 .001**

ภายในกลุ่ม 942.256 2265 .416  

รวม 948.184 2267    
การรับรู้คาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 5.114 2 2.557 5.470 .004**

ภายในกลุ่ม 1057.282 2262 .467   

รวม 1062.396 2264  
ความคาดหวังภาพลักษณ์ด้าน 
ความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม 1.140 2 .570 1.107 .331

ภายในกลุ่ม 1164.624 2262 .515  

รวม 1165.765 2264  
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีชื่อเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.286 2 1.143 2.006 .135

ภายในกลุ่ม 1286.710 2259 .570  

รวม 1288.996 2261    
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.744 2 1.372 4.191 .015*

ภายในกลุ่ม 741.469 2265 .327   

รวม 744.213 2267  
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.425 2 .712 1.929 .145
ภายในกลุ่ม 835.060 2262 .369  

รวม 836.485 2264    
 

จากตารางที่ 17 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านความมี ช่ือเสียง และการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาไม่แตกต่างอย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละกลุ่มสาขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์ผล
การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ LSD ตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อไป พบรายละเอียดตามตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑติตามกลุ่มสาขาวิชาเปน็รายคู ่
               โดยวิธีการ LSD 

ภาพลักษณ์ กลุ่มสาขาวิชา สังคมศาสตร์ วิทยศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

สังคมศาสตร ์  11626***  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   08446*** 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03180  
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 

สังคมศาสตร ์ .09750**  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   06775* 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .02975   

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

สังคมศาสตร ์ .08470**  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   .05432 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .03037   
ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้านการ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

สังคมศาสตร ์  .12370***  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ .07966**

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .04404   

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

สังคมศาสตร ์  .10678**  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ .09701**

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .00976   
ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 

สังคมศาสตร ์ .08399**  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   .05531 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .02868  
  

จากตารางท่ี 18 พบว่า เม่ือทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตตามกลุ่มสาขาวิชาเป็นรายคู่ พบค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีความแตกต่างกัน ค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความแตกต่างกัน และความคาดหวังภาพลักษณ์โดยภาพรวมของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความแตกต่างกัน 
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สมมติฐานท่ี 1.2 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีภูมิลำเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังกับการ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  H0 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีภูมิลำเนาท่ีแตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 

          H1 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว     
(One Way ANOVA) พบรายละเอียดตามตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผูป้กครองบณัฑติจำแนกตามภูมิลำเนา 

ภาพลักษณ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวัง
ภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.407 5 .481 1.222 .296

ภายในกลุ่ม 890.825 2262 .394   

รวม 893.232 2267   
การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 4.630 5 .926 2.188 .053
ภายในกลุ่ม 956.114 2259 .423   

รวม 960.744 2264   
ความคาดหวัง
ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.751 5 .350 .907 .476

ภายในกลุ่ม 873.415 2261 .386   

รวม 875.166 2266
   

การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.637 5 .527 1.273 .273

ภายในกลุ่ม 935.279 2258 .414   

รวม 937.916 2263   
ความคาดหวัง
ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 2.370 5 .474 .691 .631
ภายในกลุ่ม 1496.839 2181 .686   

รวม 1499.208 2186
   

การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 1.477 5 .295 .713 .614
ภายในกลุ่ม 937.311 2262 .414   

รวม 938.789 2267   
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ภาพลักษณ์ SS df MS F Sig. 
ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้านการ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 2.035 5 .407 .973 .433

ภายในกลุ่ม 946.149 2262 .418   
รวม 948.184 2267   

การรับรู้คาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้านการ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 2.242 5 .448 .956 .444
ภายในกลุ่ม 1060.154 2259 .469   

รวม 1062.396 2264   
ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้าน 
ความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม .115 5 .023 .045 .999

ภายในกลุ่ม 1165.649 2259 .516   
รวม 1165.765 2264   

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.878 5 .976 1.714 .128

ภายในกลุ่ม 1284.117 2256 .569   

รวม 1288.996 2261   
ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม .910 5 .182 .554 .736
ภายในกลุ่ม 743.303 2262 .329   

รวม 744.213 2267   
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.769 5 .554 1.501 .186

ภายในกลุ่ม 833.715 2259 .369   
รวม 836.485 2264   

 

          จากตารางที่ 19 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 
ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ความคาดหวัง
และการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย         
โดยภาพรวมของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกันไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

สมมติฐานท่ี 1.3 บัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังและรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  H0 : บัณฑิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังและรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 

          H1 : บัณฑิตที่มี ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมีความคาดหวังและรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
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 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
บัณฑิตจำแนกตามระดับการศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบ
รายละเอียดตามตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตจำแนกตามระดับการศึกษาของบณัฑิต 

ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม .035 2 .018 .045 .956

ภายในกลุ่ม 513.027 1305 .393   

รวม 513.062 1307    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
การบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม .609 2 .305 .720 .487

ภายในกลุ่ม 551.770 1305 .423   

รวม 552.379 1307    

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม .367 2 .183 .425 .654

ภายในกลุ่ม 563.141 1304 .432   

รวม 563.508 1306    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.701 2 1.350 2.986 .051

ภายในกลุ่ม 589.749 1304 .452   

รวม 592.449 1306    

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 4.280 2 2.140 2.934 .054

ภายในกลุ่ม 949.483 1302 .729   

รวม 953.762 1304    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน ระหว่างกลุ่ม .179 2 .089 .203 .816

อาคารสถานที่และ ภายในกลุ่ม 573.668 1305 .440  

สภาพแวดล้อม รวม 573.847 1307  
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ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้านการ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม .112 2 .056 .127 .881

ภายในกลุ่ม 579.642 1305 .444   

รวม 579.754 1307    

การรับรู้คาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้านการ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 1.181 2 .590 1.203 .301

ภายในกลุ่ม 640.675 1305 .491   

รวม 641.856 1307    

ความคาดหวัง 
ภาพลักษณ์ด้าน 
ความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม 1.802 2 .901 1.747 .175

ภายในกลุ่ม 672.902 1305 .516   

รวม 674.703 1307    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.791 2 1.395 2.218 .109

ภายในกลุ่ม 820.871 1305 .629   

รวม 823.662 1307    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม .081 2 .040 .109 .897

ภายในกลุ่ม 484.619 1305 .371   

รวม 484.700 1307    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.178 2 .589 1.435 .239

ภายในกลุ่ม 535.564 1305 .410   

รวม 536.742 1307    

 

จากตารางที่ 20 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 



78 
 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

         H0 : ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 

         H1 : ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังกับการรับรู้ถึง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
ผู้ปกครองบัณฑิตจำแนกตามระดับการศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA) พบรายละเอียดตามตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องผู้ปกครองบณัฑิตจำแนกตามระดับการศกึษา 

ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig. 
ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 5.930 6 .988 2.535 .019*

ภายในกลุ่ม 371.575 953 .390   

รวม 377.505 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
การบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 9.168 6 1.528 3.911 .001**

ภายในกลุ่ม 371.147 950 .391   

รวม 380.315 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 4.270 6 .712 2.278 .034*

ภายในกลุ่ม 297.770 953 .312   

รวม 302.040 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 6.600 6 1.100 3.858 .001**

ภายในกลุ่ม 270.882 950 .285   

รวม 277.483 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 7.901 6 1.317 2.697 .013*

ภายในกลุ่ม 427.161 875 .488   
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ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig.
รวม 435.061 881    

การรับรู้ภาพลักษณ ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 7.836 6 1.306 3.607 .002**

ภายในกลุ่ม 345.028 953 .362   

รวม 352.864 959    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 5.145 6 .858 2.358 .029*

ภายในกลุ่ม 346.598 953 .364   

รวม 351.743 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 3.673 6 .612 1.722 .113

ภายในกลุ่ม 337.725 950 .355   

รวม 341.398 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม 9.452 6 1.575 3.151 .005**

ภายในกลุ่ม 474.916 950 .500   

รวม 484.368 956    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 14.595 6 2.433 6.518 .000***

ภายในกลุ่ม 353.408 947 .373   

รวม 368.003 953    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 5.264 6 .877 3.357 .003**

ภายในกลุ่ม 249.054 953 .261   

รวม 254.318 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 6.799 6 1.133 4.847 .000***

ภายในกลุ่ม 222.067 950 .234   

รวม 228.866 956    
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จากตารางที่ 21 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ความ
คาดหวังภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ของผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       
ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ LSD พบตัวแปรระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 22 

 

ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองเป็นรายคู ่
               โดยวิธีการ LSD 

ภาพลักษณ์ ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

อนุ 
ปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ประถมศึกษา   .23243** .14901*   

มัธยมศึกษา   11701**    

อนุปริญญา -.23243** -11701**  

ปริญญาตรี -.14901*      
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ประถมศึกษา    .18771**   

มัธยมศึกษา    .17092**   

อนุปริญญา .19125**  .63972*

ปริญญาตรี -.18771** -.17092** -3.19125**    

ปริญญาโท       

ปริญญาเอก -.63972*  
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ 

ประถมศึกษา .25423***  

มัธยมศึกษา       

อนุปริญญา -.25423***      
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ประถมศึกษา      1.08118**

มัธยมศึกษา  1.07568**

อนุปริญญา  1.07315**
ปริญญาตรี  .98983**

ปริญญาโท      .85662* 

ปริญญาเอก -1.08118** -.10756** -1.07315** -.98983** -.85662*  
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ประถมศึกษา    .22033*   

มัธยมศึกษา .17506**  

อนุปริญญา       
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ภาพลักษณ์ ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง

ประถม 
ศึกษา

มัธยม 
ศึกษา

อนุ 
ปริญญา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี -.22033* -.17506**     
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อม 

ประถมศึกษา .25707**  

มัธยมศึกษา   .20159**    

อนุปริญญา -.25707** -.20159** .16615*  

ปริญญาตรี   -.16615*    

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ประถมศึกษา      .75630* 

มัธยมศึกษา  .71634*

อนุปริญญา       

ปริญญาตรี      .69286* 

ปริญญาเอก -.75630* -.71634* -.69286*  

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านความมีชื่อเสียง 

ประถมศึกษา   .32085** .23113**   

มัธยมศึกษา .23872** .14899**  

อนุปริญญา -.32085** -.23872**  
ปริญญาตรี -.23113** -.14899**  

ปริญญาโท       

ปริญญาเอก       
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีชื่อเสียง 
 

ประถมศึกษา    .29082*** .44008* 1.04890* 
มัธยมศึกษา    .20281***  .96089** 

อนุปริญญา  .85185*
ปริญญาตรี -.29082*** -.20281***  .75809*

ปริญญาโท -.44008*      
ปริญญาเอก -1.04890* .96089** -85185* -.75809*  

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประถมศึกษา   .24275** .13583*   

มัธยมศึกษา   .16667*    

อนุปริญญา -.24275** -.16667*  

ปริญญาตรี -.13583*  
ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประถมศึกษา    .17176* .30481* .73687* 

มัธยมศึกษา    .12962**  .69473* 
อนุปริญญา .12647*  .69157*

ปริญญาตรี -.17176* -.12962** -.12647*  

ปริญญาโท -.30481      

ปริญญาเอก -.73687* -.69473* -.69157*    
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จากตารางท่ี 22 พบว่า เม่ือทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อนุปริญญา และปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
อนุปริญญามีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน  

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและอนุปริญญามีความแตกต่างกัน  และพบค่าเฉล่ีย
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและอนุปริญญามีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน   

จากการศึกษา พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน  และผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
อนุปริญญามีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและอนุปริญญามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญามีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน   

จากการศึกษา พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน  และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน 

จากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตที่มี
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมี
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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ปริญญาตรีและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกมี
ความแตกต่างกัน 

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา อนุปริญญาและปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญามีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉล่ียการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรีและปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน   

 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  H0 : ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 

          H1 : ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
ผู้ปกครองบัณฑิตจำแนกตามอาชีพโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบ
รายละเอียดตามตารางที่ 23 
ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องผู้ปกครองบณัฑิตจำแนกตามอาชีพ 

ภาพลักษณ์ SS df MS F Sig. 
ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 12.503 9 1.389 3.616 .000***

ภายในกลุ่ม 365.002 950 .384   

รวม 377.505 959    

การรับรู้ภาพลักษณ ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 20.548 9 2.283 6.010 .000***

ภายในกลุ่ม 359.767 947 .380   

รวม 380.315 956    
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ภาพลักษณ ์  SS df MS F Sig. 

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 8.600 9 .956 3.094 .001**

ภายในกลุ่ม 293.440 950 .309   

รวม 302.040 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 12.897 9 1.433 5.129 .000***

ภายในกลุ่ม 264.586 947 .279   

รวม 277.483 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 18.477 9 2.053 4.297 .000***

ภายในกลุ่ม 416.584 872 .478   

รวม 435.061 881    

การรับรู้ภาพลักษณ ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 9.769 9 1.085 3.005 .002**

ภายในกลุ่ม 343.095 950 .361   

รวม 352.864 959    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 8.732 9 .970 2.687 .004**

ภายในกลุ่ม 343.011 950 .361   

รวม 351.743 959    

การรับรู้คาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 18.990 9 2.110 6.198 .000***

ภายในกลุ่ม 322.407 947 .340   

รวม 341.398 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม 9.635 9 1.071 2.136 .024*

ภายในกลุ่ม 474.733 947 .501   

รวม 
 

484.368 956    
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ภาพลักษณ ์  SS df MS F Sig. 

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 15.254 9 1.695 4.536 .000***

ภายในกลุ่ม 352.750 944 .374   

รวม 368.003 953    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 8.319 9 .924 3.569 .000***

ภายในกลุ่ม 245.999 950 .259   

รวม 254.318 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 15.969 9 1.774 7.892 .000***

ภายในกลุ่ม 212.897 947 .225   

รวม 228.866 956    

 

จากตารางที่ 23 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมของผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละอาชีพแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบ
พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ LSD พบตัวแปรระดับอาชีพของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิต 
               จำแนกตามของอาชีพผู้ปกครองเปน็รายคู่โดยวิธีการ LSD 

ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง   

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป   

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน 

พนักงาน 
องค์การของรัฐ 

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

เกษตรกร/ประมง   .24289** .14587* .34399***

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

  .17283*   .27334**    

รับราชการ -.24289** -.17283***  -.38306**

รัฐวิสาหกิจ         -.29554***   

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

-.14587***  .19752** -.28605***

รับจ้างทั่วไป   -.34339*** -.27334** -.19752** -.48356***

 แม่บ้าน / พ่อบ้าน   .38306** .29554* .28605* .48356***   .33860** 

 พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

 อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.19843*      -.33860**   

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

เกษตรกร/ประมง   .18131*  -.30674* .33564***

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

  .19345*   .24543** -.29460*  .34778*** 

รับราชการ -.18131* -.19345* -.19377** -.48805***

รัฐวิสาหกิจ        .26357*   .36592** 
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

  .19377**   .24575** -.29428*  .34810*** 

รับจ้างทั่วไป   -.23329** -.24543**  -.26357* -.24575* -.54003***    

แม่บ้าน / พ่อบ้าน .30674* .29460* .48805*** .29428* .54003*** .64238***
 พนักงานองค์การ 

ของรัฐ 
 

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.33564*** -.34778***  -.36592** -.34810***  -.64238*   

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 

เกษตรกร/ประมง   .15723* .29799*** .26674**

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

     .24126**   .21001** 

รับราชการ      .19296*   .16172* 

รัฐวิสาหกิจ            

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

-.15723*  .14076*

รับจ้างทั่วไป   -.29799*** -.24126** -.19296* -.14076*

แม่บ้าน / พ่อบ้าน          

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.26674** -.21001** -.16172*       
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 

เกษตรกร/ประมง    .38717***

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

        .31304*** 

รับราชการ  .30693***

รัฐวิสาหกิจ           .30876** 

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

        .34774*** 

รับจ้างทั่วไป           .23826** 
แม่บ้าน / พ่อบ้าน  .48128***

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

 

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.38717*** -.31304*** -.30693*** -.30876** -.34774*** -.23826** -.48128***

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

เกษตรกร/ประมง   .21698*  .43192***

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

        .36891** 

รับราชการ -.21698* -.21655* -.37827* .21493*

รัฐวิสาหกิจ           .29674* 

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

  .21655*      .43148* 

รับจ้างทั่วไป         -.33797*  .25524* 
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน   .37827*   .33797*   .59321*** 

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.43192*** -.36891** -.21493 -.29674* -.43148*** -.25524* -.59321*   

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อม 

เกษตรกร/ประมง   .24005*  .28092*** .27171**

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

     .23421**   .22500** 

รับราชการ  

รัฐวิสาหกิจ   -.24005*      -.29485   

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

     .15417    

รับจ้างทั่วไป   -.28092*** -.23421** -.15417* -.33573**

แม่บ้าน / พ่อบ้าน .29485*  .33573** .32652*

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.27171** -.22500**  -.32652*

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

เกษตรกร/ประมง   .20258* .25297*  .23110** .27242**

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

รับราชการ -.20258*    -.14187*     

รัฐวิสาหกิจ   -.25297*         

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

.14187*  .17039* .21171**

รับจ้างทั่วไป   -.23110** -.17039*

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.27242**    -.21171**     

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

เกษตรกร/ประมง        .22538**   .40257*** 

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

        .31827*** 

รับราชการ -.15719* -.27843* .26372*

รัฐวิสาหกิจ    .35356*

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

  .15719*   .24372**   .42091*** 

รับจ้างทั่วไป   -.22538**    -.24372**  -.36496**   

แม่บ้าน / พ่อบ้าน   .27843*   .36496**   .54215**** 

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

 .92578*
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.40257*** -.31827*** -.26372** -.35356** -.42091*** -.17719* -.54215***  -.92578** 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านความมีชื่อเสียง 

เกษตรกร/ประมง   .27621** .24832* .19054* .32329* .23433*

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

     .20556*    

รับราชการ -.27621*         

รัฐวิสาหกิจ   -.24832*         

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

-.19054*  

รับจ้างทั่วไป   -.32329* -.20556*  

แม่บ้าน / พ่อบ้าน          

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.23433*         

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีชื่อเสียง 
 

เกษตรกร/ประมง     .25659*   .18095*   .41924*** 

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

        .29954** 

รับราชการ -.25659** -.15824* -.33289*
รัฐวิสาหกิจ           .38484** 
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ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

  .15824*      .32089* 

รับจ้างทั่วไป   -.18095*        .23829* 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน   .33289*      .49554* 

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

 

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.41924*** -.29954**  -.38484** -.32089*** -.23829* -.49554**   

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

เกษตรกร/ประมง     .20209** .21077* .13055* .28943***   .24272** 

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

 .21306** .16635*

รับราชการ -.20209**  

รัฐวิสาหกิจ   -.21077**  

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

-.13055*     .15887*    

รับจ้างทั่วไป   -.28943* -.21306*   -.15887*  -.28317*   

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  .28317* .23645*

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.24272** -.16635*     -.23645*   



93 
 

ภาพลักษณ์ อาชีพผู้ปกครอง 
 

เกษตรกร/
ประมง  

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ  

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน  

รับจ้าง 
ทั่วไป  

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน

พนักงาน 
องค์การของรัฐ

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

เกษตรกร/ประมง     .17068*   .18269*   .39311* 

ผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจ   

        .33526*** 

รับราชการ -.17068*    -.15503*  -.32083**  .22243** 

รัฐวิสาหกิจ           .36302** 

ลูกจ้าง/ 
พนักงานเอกชน   

.15503*  .16704* .37746***

รับจ้างทั่วไป   -.18269* -.16704* -.33284** .21042**

แม่บ้าน / พ่อบ้าน   .32083*   .33284**   .54326* 

พนักงานองค์การ 
ของรัฐ 

         

อื่นๆ 
(นักเรียน/นักศึกษา) 

-.39311 -.33526* -.22243* -.36302* -.37746* -.21042* -.54326*   
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จากตารางท่ี 24 พบว่า เม่ือทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตตามอาชีพเป็นรายคู่ พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างท่ัวไป พ่อบ้านแม่บ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ รับราชการ และรับจ้างทั่วไปมีความแตกต่างกัน  
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพรับราชการและแม่บ้าน/แม่บ้านมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างทั่วไป และแม่บ้าน/แม่บ้านมีความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ พ่อบ้าน
แม่บ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของ
ธุรกิจ รับราชการ รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีมีอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน และแม่บ้านมีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไปมีความแตกต่างกัน   

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของ
ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างทั่วไป และนักเรียน/นักศกึษา 
มีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/
นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพรับราชการ รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/นักศึกษามี
ความแตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมี
อาชีพเกษตรกร/ประมง ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 
รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน    

จากการศึกษา พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน และ
ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่าง
กัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมี
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง รัฐวิสาหกิจ รับจ้างท่ัวไป และ
นักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ รับจ้างท่ัวไป 
และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและรับจ้างท่ัวไปมีความ
แตกต่างกัน และผู้ปกครองบณัฑิตที่มีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและรับจ้างท่ัวไปมีความแตกต่างกัน 

จากการศึกษา พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/นักศึกษามีความ
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แตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพรับราชการและลูกจ้าง/พนักงานเอกชนมีความแตกต่างกัน 
ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน   
และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพเกษตรกร/
ประมง รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน  และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพ
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพรับราชการ 
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมี
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างท่ัวไปและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตที่มี
อาชีพรับจ้างทั่วไปและแม่บ้าน/แม่บ้านมีความแตกต่างกัน 

จากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตที่มี
อาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/
นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและรับจ้างท่ัวไปมีความ
แตกต่างกัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพเกษตรกร/
ประมง รับราชการ รับจ้างท่ัวไป และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพ
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพรับราชการ 
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน และแม่บ้าน/พ่อบ้านมีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพ ลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน 

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ประมง รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รับจ้างท่ัวไป และ
นักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจและรับจ้าง
ท่ัวไปมีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชนและรับจ้างท่ัวไปมีความแตกต่าง
กัน และพบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพเกษตรกร/
ประมง รับราชการ และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการ/
เจ้าของธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพรับราชการลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน แม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพ
รัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป แม่บ้าน/
พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน และ
นักเรียน/นักศึกษามีความแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  H0 : ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 
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          H1 : ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
ผู้ปกครองบัณฑิตจำแนกตามรายได้โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบ
รายละเอียดตามตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ ์
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องผู้ปกครองบณัฑิตจำแนกตามรายได ้

ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig.
ความคาดหวังภาพลักษณ ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.729 6 .288 .731 .625

ภายในกลุ่ม 375.776 953 .394   

รวม 377.505 959    

การรับรู้ภาพลักษณ ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 13.232 6 2.205 5.707 .000***

ภายในกลุ่ม 367.083 950 .386   

รวม 380.315 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.106 6 .351 1.115 .351

ภายในกลุ่ม 299.934 953 .315   

รวม 302.040 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 10.746 6 1.791 6.379 .000***

ภายในกลุ่ม 266.736 950 .281   

รวม 277.483 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 6.209 6 1.035 2.111 .050*

ภายในกลุ่ม 428.852 875 .490   

รวม 435.061 881    

การรับรู้ภาพลักษณ ์
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 3.890 6 .648 1.770 .102

ภายในกลุ่ม 348.974 953 .366   
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ภาพลักษณ ์ SS df MS F Sig.
 รวม 352.864 959  

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 4.326 6 .721 1.978 .066

ภายในกลุ่ม 347.418 953 .365   

รวม 351.743 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 9.791 6 1.632 4.675 .000***

ภายในกลุ่ม 331.607 950 .349   

รวม 341.398 956    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 

ระหว่างกลุ่ม 3.097 6 .516 1.019 .411

ภายในกลุ่ม 481.271 950 .507   

รวม 484.368 956    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 
 

ระหว่างกลุ่ม 7.388 6 1.231 3.234 .004**

ภายในกลุ่ม 360.615 947 .381   

รวม 368.003 953    

ความคาดหวังภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.293 6 .382 1.445 .194

ภายในกลุ่ม 252.024 953 .264   

รวม 254.318 959    

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
โดยภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 9.556 6 1.593 6.899 .000***

ภายในกลุ่ม 219.310 950 .231   

รวม 228.866 956    

 

จากตารางที่ 25 พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้แตกต่างกันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจาก
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ผลการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ LSD พบตัวแปรรายได้ของผู้ปกครองที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รายละเอียดตามตารางที่ 26 
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ตารางที่ 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิต 
               จำแนกตามของรายได้ผูป้กครองเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD 

ภาพลักษณ์ รายได้ของผู้ปกครอง 
(บาท) 

ต่ำกว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 20,001 – 30,000  30,001 – 40,000  40,001 – 50,000   มากกว่า 50,000 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ต่ำกว่า 10,000 

10,000 – 20,000 

20,001 – 30,000 

30,001 – 40,000 

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000       
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ต่ำกว่า 10,000  -.15913** -.16143*    

10,000 – 20,000 .15913** .49849**

20,001 – 30,000 .16143* .50079**

30,001 – 40,000 .45311*

40,001 – 50,000 .47203*

มากกว่า 50,000  -.49849* -.50079** -.45311* -.47203  
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ 

ต่ำกว่า 10,000       

10,000 – 20,000       

20,001 – 30,000 

30,001 – 40,000 

40,001 – 50,000 

มากกว่า 50,000 
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ภาพลักษณ์ รายได้ของผู้ปกครอง 
(บาท) 

ต่ำกว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 20,001 – 30,000  30,001 – 40,000  40,001 – 50,000   มากกว่า 50,000 

การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การบริการ 

ต่ำกว่า 10,000  -.12375*    .51635** 

10,000 – 20,000 .12375*     .64010*** 

20,001 – 30,000 .62758***

30,001 – 40,000      .67471*** 

40,001 – 50,000      .58835** 

มากกว่า 50,000 -.51635** -.64010*** -.62758*** -.67471*** -.58835**
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ต่ำกว่า 10,000 

10,000 – 20,000       

20,001 – 30,000       

30,001 – 40,000 

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อม 

ต่ำกว่า 10,000       

10,000 – 20,000 

20,001 – 30,000       

30,001 – 40,000       

40,001 – 50,000 

มากกว่า 50,000       
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ต่ำกว่า 10,000       

10,000 – 20,000       

20,001 – 30,000 
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ภาพลักษณ์ รายได้ของผู้ปกครอง 
(บาท) 

ต่ำกว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 20,001 – 30,000  30,001 – 40,000  40,001 – 50,000   มากกว่า 50,000 

30,001 – 40,000       

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ต่ำกว่า 10,000 -.16743** -.17970** 

10,000 – 20,000 .16743**     .50650** 

20,001 – 30,000 .17970**     .51877** 

30,001 – 40,000 .45786*

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000  -.50650** -.51877** -.45786*   
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านความมีชื่อเสียง 

ต่ำกว่า 10,000       

10,000 – 20,000 

20,001 – 30,000       

30,001 – 40,000       

40,001 – 50,000 

มากกว่า 50,000       
การรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีชื่อเสียง 
 

ต่ำกว่า 10,000 .13871*

10,000 – 20,000 -.13871*      

20,001 – 30,000 

30,001 – 40,000       

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000 
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ภาพลักษณ์ รายได้ของผู้ปกครอง 
(บาท) 

ต่ำกว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 20,001 – 30,000  30,001 – 40,000  40,001 – 50,000   มากกว่า 50,000 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ต่ำกว่า 10,000       
10,000 – 20,000 

20,001 – 30,000       

30,001 – 40,000 

40,001 – 50,000       

มากกว่า 50,000       
ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ต่ำกว่า 10,000 -.13535*** -.14320* .34217*

10,000 – 20,000 .13535*** .47752**

20,001 – 30,000 .14320* .48537**

30,001 – 40,000      .48594** 
40,001 – 50,000      .42083* 

มากกว่า 50,000 -.34217* -.47752** -.48537** -.48594** -.42083*
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จากตารางที่ 24 พบว่า เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
การบริหารจัดการของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท กับที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
และ 20,001 – 30,000 บาทมีความแตกต่างกัน  ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท, 
20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท, 40,001 – 50,000 บาท กับท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน   

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท กับที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท, 40,001 – 50,000 บาท 
กับท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีความแตกต่างกัน   

จากการศึกษา พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท กับท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท มีความแตกต่างกัน  

จากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปกครองบัณฑิตที่มี
รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท และที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มี
ความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท กับท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

จากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้   
ต่ำกว่า 10,000 บาท กับที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท มีความแตกต่างกัน 

และจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครอง
บัณฑิตที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท กับที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีความแตกต่างกัน และพบ
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท 
กับที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กับที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กับที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน ผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท กับที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท มีความแตกต่างกัน และผู้ปกครองบัณฑิตที่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท กับที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาท มีความแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑติมีความคาดหวังและการรบัรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

  สมมติฐานท่ี 2.1 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

H0 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ไม่แตกต่างกัน 
H1 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวัต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

แตกต่างกัน 
 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตโดยการทดสอบ t-test) พบรายละเอียดตามตารางที่ 27 

 

ตารางที่ 27 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังตอ่ภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 
              วลัยลักษณ์ของบัณฑิตจำแนกตามบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ ค่าเฉลี่ย SD t p 
(two tailed) 

 

ด้านการบริหารจัดการ  
     - บัณฑิต 4.16 .626 .2604 .009 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.09 .627  
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  
     - บัณฑิต 4.18 .656 5.017 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.31 .561  
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
     - บัณฑิต 3.95 .855 13.178 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.41 .703  
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม  
     - บัณฑิต 4.21 .666 6.371 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.38 .605  
ด้านความมีช่ือเสียง  
     - บัณฑิต 4.19 .718 3.615 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.30 .711  
โดยภาพรวม  
     - บัณฑิต 4.19 .608 3.991 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.29 .514  

 

จากตารางท่ี 27 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความมีช่ือเสียง และ
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของบัณฑิตและผู้ปกครองแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ีย พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมีช่ือเสียง และ
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โดยภาพรวมของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต ยกเว้นค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครองท่ีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต 

 

  สมมติฐานท่ี 2.2 บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

H0 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่แตกต่าง 
กัน 

H1 : บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่าง 
กัน 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตโดยการทดสอบ t-test) พบรายละเอียดตามตารางที่ 28 
 

ตารางที่ 28 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
               ของบัณฑิตจำแนกตามบัณฑติและผูป้กครองบัณฑิต 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย SD t p 
(two tailed) 

 

ด้านการบริหารจัดการ  
     - บัณฑิต 3.95 .650 .825 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.17 .631  
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  
     - บัณฑิต 3.96 .673 13.296 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.31 .538  
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
     - บัณฑิต 4.23 .662 5.434 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.38 .606  
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม  
     - บัณฑิต 4.00 .700 13.496 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.38 .597  
ด้านความมีช่ือเสียง  
     - บัณฑิต 3.87 .793 13.586 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.29 .621  
โดยภาพรวม  
     - บัณฑิต 3.95 .640 14.474 .000 
     - ผู้ปกครองบัณฑิต 4.31 .489  
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จากตารางที่ 28 พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของบัณฑิตและผู้ปกครองแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
การบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความมีช่ือเสียงและ
โดยภาพรวมของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ของบัณฑิต 

 

สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์มีความสัมพันธกั์บการรับรู ้
ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณข์องบัณฑิตและผูป้กครองบณัฑติ 

     สมมติฐานที่ 3.1 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการ 
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบรหิารจัดการ 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ  
 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ

บริหารจัดการ พบรายละเอียดตามตารางที่ 29 
 

ตารางที่ 29 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 
               กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 

ความสัมพันธข์องตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ .659** .000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ .659** .000 

 

จากตารางที่ 29 พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ 
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับสูง (0.659) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

     สมมติฐานท่ี 3.2 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการ 
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
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 โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการ พบรายละเอียดตามตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
               มีความสัมพันธกั์บการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้นผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ความสัมพันธข์องตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ .599** .000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ .599** .000 

 

จากตารางที่ 30  พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความ 
สัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .000              
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับปานกลาง (0.599) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
  

     สมมติฐานท่ี 3.3 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม               
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

 โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม พบรายละเอียดตามตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและ 
               สภาพแวดล้อมกับการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ความสัมพันธข์องตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดห วังต่อภาพลั กษ ณ์ ด้ านอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 

.450** .000 

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม .450** .000 
 

จากตารางที่ 31  พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.000 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับปานกลาง (0.450) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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     สมมติฐานท่ี 3.4 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

  โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคม พบรายละเอียดตามตารางที่ 32 
 

ตารางที่ 32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 
               กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

ความสัมพันธข์องตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม .599** .000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม .599** .000 

 

จากตารางที่ 32 พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความ 
สัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับปานกลาง (0.599) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 

               สมมติฐานที่ 3.5 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียง 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ด้านความมีช่ือเสียง 

 โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมี
ช่ือเสียง พบรายละเอียดตามตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง 
               กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียง 

ความสัมพันธ์ของตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง .526** .000 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง .526** .000 
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จากตารางที่ 33 พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงมหาวิทยาลัยมี 
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับปานกลาง (0.526) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                  สมมติฐานท่ี 3.6 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

H0 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมด้านไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

H1 : ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมด้านมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

 โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
โดยภาพรวม พบรายละเอียดตามตารางที่ 34 
ตารางที่ 34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
              กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ความสัมพันธ์ของตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ-
สหสัมพันธ์ (r) 

p 

ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม .610** .000 
การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม .610** .000 

 

จากตารางที่ 34 พบว่า ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมด้านมีความ 
สัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ระดับสูง (0.610) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
               สมมติฐานท่ี 4.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำ 
ให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มา 
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการกับ 
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตามตารางที่ 35 
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ตารางที่ 35 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการกับพฤติกรรมการแนะนำ 
               ให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปค่าสถิติไคสแควร์ 

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 135.566a 148 .760
Likelihood Ratio 93.209 148 1.000
Linear-by-Linear Association 1.523 1 .217
N of Valid Cases 2118
a. 151 cells (79.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00. 

 

จากตารางที่ 35 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 1.523 และ  

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .217 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่กําหนด (α = .05) จึงยอมรับ H0 นั่น
คือ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
               สมมติฐานที่ 4.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตามตารางที่ 36 

 

ตารางที่ 36 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
               กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปค่าสถิติไคสแควร์ 

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 129.491a 112 .124
Likelihood Ratio 111.056 112 .507
Linear-by-Linear Association 14.995 1 .000
N of Valid Cases 2117
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a. 112 cells (77.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00.
 

จากตารางท่ี 36 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 14.995 และ  

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .000 ซึง่น้อยกว่าระดับนัยสำคัญท่ีกาํหนด (α = .05) จึงปฏิเสธ H0  
น่ันคือการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

               สมมติฐานที่ 4.3 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตามตารางท่ี 
37 
ตารางที่ 37 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและ 
               สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปค่าสถิติ 
              ไคสแควร์ 

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 75.787a 96 .937
Likelihood Ratio 53.591 96 1.000
Linear-by-Linear Association 3.917 1 .048
N of Valid Cases 2121
a. 95 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00. 

 

จากตารางท่ี 37 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 3.917 และ   

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .048 ซึง่น้อยกว่าระดับนัยสำคัญท่ีกาํหนด (α = .05) จึงปฏิเสธ H0  
น่ันคือการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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               สมมติฐานท่ี 4.4 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำ 
ให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมกับ 
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตามตารางที่ 38 
ตารางที่ 38 การทดสอบคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมกับ 
               พฤติกรรมการแนะนำให้มาศกึษาต่อมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปคา่สถิติไคสแควร ์

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 307.576a 88 .000
Likelihood Ratio 83.511 88 .616
Linear-by-Linear Association 4.795 1 .029
N of Valid Cases 2118
a. 85 cells (73.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00.

 

จากตารางท่ี 38 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 4.795 และ   

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .029 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กําหนด (α = .05) จึงปฏิเสธ H0      
น่ันคือการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

               สมมติฐานที่ 4.5 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มา 
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มา 
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

           โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียงกับ 
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบรายละเอียดตามตารางที่ 39 
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ตารางที่ 39 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงกับพฤติกรรม 
               การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปค่าสถิติไคสแควร์ 

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 88.687a 84 .342
Likelihood Ratio 60.959 84 .973
Linear-by-Linear Association 7.726 1 .005
N of Valid Cases 2118
a. 77 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00.

 

จากตารางท่ี 39 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 7.726 และ   

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .005 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กําหนด (α = .05) จึงปฏิเสธ H0      
น่ันคือการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
               สมมติฐานท่ี 4.6 การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H0 : การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

H1 : การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมกับพฤติกรรม 
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ตารางที่ 40 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
               โดยภาพรวมกับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปค่าสถิติ 
               ไคสแควร์ 

 Value df Asymptotic 
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 928.035a 988 .913
Likelihood Ratio 492.941 988 1.000
Linear-by-Linear Association 7.865 1 .005
N of Valid Cases 2118
a. 1113 cells (89.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00.
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จากตารางท่ี 40 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ Linear – by – Linear Association เท่ากับ 7.865 และ   

ค่า Asymp. Sig. (2-sided) เท่ากับ .005 ซึง่มีค่าเท่ากับระดับนัยสำคัญท่ีกําหนด (α = .05) จึงปฏิเสธ H0  
น่ันคือการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มา
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ สามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

5.1 สรปุผล 
5.1.1 สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
         จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

จำนวน 2,268 คน พบว่ามีข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาโดยสรุป
ดังนี้ บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 13 สำนักวิชา โดยส่วนใหญ่ 
จำนวน 329 คน (ร้อยละ 14.5) เป็นบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาการจัดการ 
รองลงมา 304 คน เป็นบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 274 
คน (ร้อยละ 12.1) โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตส่วนใหญ่
จำนวน 833 คน (ร้อยละ 36.7) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมา 
จำนวน 729 คน (ร้อยละ 32.1) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ จำนวน 
706 คน (ร้อยละ 31.1) สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต     
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 1,997 คน (ร้อยละ 88.1) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต
ภาคใต้ รองลงมา จำนวน 112 คน (ร้อยละ 4.9) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลาง  

        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 1,277 คน (ร้อยละ  
97.6) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา  จำนวน 29 คน (ร้อยละ 2.2) สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และจำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ จำนวน 327 คน  
(ร้อยละ 34.1) มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นบิดามารดา รองลงมา จำนวน 316 คน (ร้อยละ 32.9) เป็นพ่ีหรือ
น้อง โดยผู้ปกครองบัณฑิตส่วนใหญ่ จำนวน 473 คน (ร้อยละ 49.3) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รองลงมา จำนวน 259 คน (ร้อยละ 27.0) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยส่วนใหญ่ จำนวน 243 คน 
(ร้อยละ 25.3) ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน  รองลงมา จำนวน 142 คน (ร้อยละ 14.8) ประกอบ
อาชีพเกษตรกร/ประมง  และผู้ปกครองบัณฑิตส่วนใหญ่ จำนวน 481 คน (ร้อยละ 50.1) มีรายได้ 10,000 – 

20,000 บาท รองลงมา จำนวน 210 คน (ร้อยละ 21.9) มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  

 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลการรบัรูข่้าวสาร เหตผุลและการแนะนำให้ศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
                  เมื่อพิจารณาข้อมูลช่องทางท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตส่วนใหญ่ จำนวน 597 คน (ร้อยละ 39.7) รับรู้

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากคนรู้จัก รองลงมา จำนวน 465 คน (ร้อยละ 30.7) รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
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จากทางเว็บไซต์ และจำนวน 214 คน (ร้อยละ 14.1) รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อเฟซบุ๊คหรือไลน์  

และเมื่อพิจารณาเหตุผลการให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จำนวน 539 
คน (ร้อยละ 28.5) ให้เป็นไปตามความสมัครใจ รองลงมา จำนวน 376 คน (ร้อยละ 30.7) ให้เหตุผลว่าหลักสูตร

น่าสนใจ โดยบัณฑิตและผู้ปกครองส่วนใหญ่ จำนวน 1,766 คน (ร้อยละ 77.9) จะแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองลงมา จำนวน 281 คน (ร้อยละ 12.4) ยังไม่แน่ใจท่ีจะแนะนำคนรู้จักให้มา
ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต จำนวน 74 คน (ร้อยละ 3.3) ไม่แนะนำคน
รู้จักให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และไม่ระบุข้อมูล จำนวน 147 คน (ร้อยละ 6.5) 

 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและการรบัรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของ
บัณฑิตและผูป้กครองบณัฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

       จากการศึกษาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบค่าเฉล่ียความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยของบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังอยู่ในระดับสูง (มี
ค่าเฉลี่ย = 4.19) และเม่ือพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า บัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.21) 
รองลงมามีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.19) มีความคาดหวัง
ต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.18) มีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.16) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.94) และเมื่อพิจารณาความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นโรงพยาบาล    
ช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.25) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.23) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในประเด็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก       
(มีค่าเฉลี่ย = 4.24) บัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในประเด็นที่มหาวิทยาลัย     
มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย 
= 4.34) และบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในประเด็นการมีท่ีต้ัง
อยู่ในภูมิทัศน์อันงดงามสูงท่ีสุดโดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) 

      จากการศึกษาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.28) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม     
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สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.38) รองลงมา มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
และการบริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.29) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.09) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง 
(มีค่าเฉลี่ย = 4.05) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละ
ประเด็น พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการทำ
กิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดย
อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.32) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่
ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.41) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็นความ
ภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.48) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการในการท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มี
ค่าเฉลี่ย = 4.36) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังสิ่งอำนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.43)  

      จากการศึกษาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์       
โดยท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.28) รองลงมา มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการเช่นเดียวกับมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูงมาก (มี
ค่าเฉลี่ย = 4.23) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.13) และ
มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
3.99) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อสังคม      
ในประเด็นการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.24) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในประเด็นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านความมีช่ือเสียงในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก           
(มีค่าเฉลี่ย = 4.39) มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการในประเด็น           
ท่ีมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง
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มาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) และมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในท่ีมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบ
ครบวงจร รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential 
University สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.16)  

     โดยสรุป เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิต
และผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายด้าน พบว่า บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.21, 4.38 และ 4.28 ตามลำดับ) ท้ังน้ี บัณฑิตมี
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนสูง
ท่ีสุด โดยอยู่ในระดับที่สูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.25) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตมีความคาดหวังในประเด็นการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.32 และ 4.24 ตามลำดับ) 
รองลงมา บัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงและสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.19 และ 4.23 ตามลำดับ) โดยบัณฑิตรวมถึงบัณฑิต
และผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบัน
สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23, 4.39 ตามลำดับ) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.31) โดยมีความ
คาดหวังในประเด็นการสร้างบัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงที่สุด     
อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.41) โดยผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง
ในประเด็นความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.39) ในลำดับถัดมา และบัณฑิต 
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็น
อันดับถัดมา โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.16 และ 4.13) ท้ังนี้ บัณฑิตรวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการที่มีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และ 4.31 
ตามลำดับ) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในประเด็นการท่ี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.36) ทั้งน้ี บัณฑิต 
ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.94, 4.03 และ 3.99 ตามลำดับ) โดยบัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการมีท่ีต้ังอยู่ในภูมิทัศน์อันงดงามสูงท่ีสุดอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิตรวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มี
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือรองรับการเป็น
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เมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมากและสูง (มีค่าเฉลี่ย = 
4.43 และ 4.16 ตามลำดับ)  
  จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรายด้าน พบว่า บัณฑิตมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23) 
รองลงมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.00) มีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) และมีการรับรู้ภาพลักษณ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมี
ช่ือเสียงน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.88) และเม่ือพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย   
ในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
แต่ละประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบ
ครบวงจร รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential 
University สูงที่สุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเด็นการเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดีสูงที่สุดอยู่ในระดับที่สูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.01)      
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงที่สุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.09) มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในประเด็นการที่มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) และมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในประเด็น
ความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.24)  
    จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ปกครองบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.29) และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย       
รายด้าน พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.38) รองลงมา มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับ    
สูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.37) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.30) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.27) และมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) และเมื่อพิจารณาการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการที่มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาดสูงท่ีสุด 
อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.43) มีการรับรู้ภาพลักษณด้์านการรับผิดชอบต่อสังคมในการท่ีมหาวิทยาลัย
ทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงที่สุด 
อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.38) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในการที่
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มหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.46) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด 
อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.47) และมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในการเสริมสร้างความ
มีระเบียบแก่นักศึกษาสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.49)  
    จากการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.11) และเมื่อพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.30) รองลงมา มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
การรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง (มีคา่เฉลี่ย = 4.16) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.10) และมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการเช่นเดียวกับมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียงน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) และเม่ือพิจารณาการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและ
สะอาดสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.30) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงที่สุด
อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉล่ีย = 4.16) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในการสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 
4.25) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงในความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุดอยู่ในระดับสูงมาก (มี
ค่าเฉลี่ย = 4.34) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในการที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.35)  
    โดยสรุป เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิต
และผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสูงท่ีสุด 
โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.23, 4.37 และ 4.38 ตามลำดับ) ท้ังนี้ บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการท่ีมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร 
รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University 
สูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.22) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ให้มีความสวยงามและสะอาดสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และ 4.30 ตามลำดับ) 
รองลงมา บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.00, 4.37 และ 4.16 
ตามลำดับ) ท้ังนี้ บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่สังคม



121 
 

ได้เป็นอย่างดีสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับที่สูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.01) ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงท่ีสุด โดยอยู่ใน
ระดับสูงมากและสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.38 และ 4.16 ตามลำดับ) ในลำดับถัดมา บัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต 
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับสูง สูงมาก 
และสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.96, 4.30 และ 4.10 ตามลำดับ) โดยบัณฑิต ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตมีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับของสังคมสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.09 
และ 4.46 และ 4.25 ตามลำดับ) ในลำดับถัดมา บัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.95) โดยบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการในการ
ท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.27) สำหรับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีความแตกต่างกันดังน้ี บัณฑิตรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงน้อยที่สุด อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 3.88) โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในความ
ภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.24) ในขณะท่ีผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยน้อยที่สูด อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04)  โดยมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษาสูงที่สุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.49) 
และบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของมหาวิทยาลัย       
น้อยที่สุด อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในการ
สร้างบัณฑิตมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมสูงที่สุด อยู่ในระดับสูงมาก (มี
ค่าเฉลี่ย = 4.25) เช่นเดียวกับที่บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ย = 4.04) โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยในความภาคภูมิใจในสถาบันสูงท่ีสุด อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.34) 
 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
        จากการทดสอบค่าสถิติตามสมมติฐานการวิจัยตามที่ต้ังไว้ สรุปผลได้ดังนี้ 
        1) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีความคาดหวังกับ

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 
               จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่าง

กันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และความ
คาดหวังต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ผู้ปกครองบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบรหิารจัดการ 
ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
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ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และความคาดหวังและ
การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผู้ปกครองท่ีมีรายได้
แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวม
แตกต่างกันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

             และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีกลุ่มสาขาวิชา
แตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ปกครองบัณฑิต
ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ผู้ปกครองท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมีช่ือเสียง การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยภาพรวม และการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีภูมิลำเนาแตกต่างกัน รวมถึงบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  

         2) บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและการรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

              โดยจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองมีความคาดหวังกับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมีช่ือเสียง และโดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมีช่ือเสียง และ        
ของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต ยกเว้นค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการของผู้ปกครองที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต เช่นเดียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลักษณ์ของบัณฑิต 
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        3) ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต  

             โดยจากการค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์กับการรับรู้ใน
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตโดยภาพรวมและในแต่ละด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
และการรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทางบวกอยู่ระดับสูงตามลำดับดังน้ี ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.659 และความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.610 สำหรับค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทางบวกท่ีอยู่ในระดับ
ปานกลางมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ตามลำดับ ดังน้ี ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.599 
เช่นเดียวกับความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.599 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านความ
มีช่ือเสียงมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.526 และความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.450  

    4) การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำ
ให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

              จากการทดสอบความสัมพันธ์ในการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการแนะนำ
ให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิในรูปค่าสถิติไคสแควร์ พบว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

       เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        
โดยภาพรวมและในแต่ละด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    
มีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความคาดหวัง
ต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละด้าน พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต    
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มีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ในแต่ละด้านเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม    
ด้านความมีช่ือเสียง ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ในขณะท่ีบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในแต่ละด้านเรียงลำดับจากสูงสุด
ไปต่ำสุดดังน้ี ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ด้านความมีช่ือเสียง และด้านการบริหารจัดการ จะเห็นว่าบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตให้ความสำคัญ
และคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับสูงสุด ซึ่งปัจจุบัน องค์กร
โดยเฉพาะภาคธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ด้วยเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังน้ี 
องค์กรส่วนใหญ่จะมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงในการทำ CSR เน่ืองจาก CSR เป็นส่วนหนึ่งของการ
สื่อสารทางการตลาดและสามารถสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกวิธีหนึ่ง เช่นเดียวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)  ซึ่งในหลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และหากพิจารณาจากความคาดหวังต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของบัณฑิตซ่ึงมีความคาดหวังว่าศูนย์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในอันดับสูงสุด เช่นเดียวกับที่ผู้ปกครองบัณฑิต
รวมถึงบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการ
ทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสูงที่สุด 
จึงเป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องตระหนักและให้ความสำคัญเน่ืองจากจะเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนย่ิงขึ้น  

ในขณะท่ีบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมซ่ึงอยู่ในอันดับสูงสุด เนื่องจากต้ังแต่คณะผู้บริหารในชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงาน ได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย Green University ตลอดจนการ
ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา (Maintenance  System) ท้ังอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล ท้ังนี้เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง 
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น Residential University โดยสามารถรับรู้และสามารถประเมินค่าได้ในเชิง
ประจักษ์ ในขณะท่ีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ ในลำดับถัดๆ มามีความ
คาดหวังและรับรู้ท่ีสอดคล้องกัน 

และหากพิจารณาความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตในแต่ละด้านและประเด็นท่ีบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและรับรู้อยู่ในระดับ    
สูงมาก พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและรับรู้ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงมาก
ในทุกประเด็น ดังนี้ อาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ , เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีใจรักในการให้บริการ, มีการจัดการด้าน
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สภาพแวดล้อมบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ, มีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย, สื่อการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ทันสมัยและเข้าถึง
ได้ง่าย ทำให้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน และมีการเสริมสร้างความมีระเบียบแก่นักศึกษา 
บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ อยู่ในระดับสูงมาก ดังน้ี
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคม บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมี
ความคาดหวังและรับรู้ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับสูงมาก ดังน้ี มหาวิทยาลัยมีอาคาร
สถานที่ที่มีความทันสมัย, มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และมหาวิทยาลัย    
มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสะอาด บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและ
รับรู้ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ มหาวิทยาลัยทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมหาวิทยาลัยมีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเน่ือง บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและรับรู้ด้านความมีช่ือเสียง ดังน้ี มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จัก
ของสังคมและความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งน้ี  

ขณะเดียวกันหากจะพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครอง
บัณฑิตในประเด็นที่มีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า มีอยู่
เพียง 2 ประเด็นที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ปกครองบัณฑิตมีความคาดหวังและ
รับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสามารถในการเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดี และมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในระดับ      
ปานกลาง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญมากย่ิงขึ้น โดยจะต้องพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR) ต่อไป 

 

5.2.2 ลักษณะทางประชากรของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมีแตกต่างกันส่งผลความคาดหวัง
กับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แตกต่างกัน 

        โดยจากการศึกษา พบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีความ
คาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป ในขณะท่ีบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตท่ีมี
ภูมิลำเนาแตกต่างกัน รวมถึงบัณฑิตท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับที่แอสาเอล (Assael, 1998) ได้กล่าวไว้
ว่า แม้ว่าบุคคลจะเจอกับสิ่งเร้าสิ่งเดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) ท่ีมีความสำคัญต่อการรับรู้ 2 
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ลักษณะ คือ.ความสามารถในการแยกความแตกต่างในสิ่งเร้า (Stimulus Discrimination) อาจเกิดจากการ
เรียนรู้ได้ และความสามารถในการสรุปลักษณะทั่วไปของสิ่งเร้า (Stimulus Generalization) โดยเม่ือสิ่งเร้า 2 
สิ่งมีความคล้ายคลึงกันหรือมีผลกระทบเก่ียวเนื่องกัน โดยใช้การเช่ือมโยงและสรุปผลรวมจากส่ิงเร้าหน่ึงไปยัง
สิ่งเร้าอีกสิ่งหน่ึง  

5.2.3 ความคาดหวังและการรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิตมีแตกต่างกัน 
                 โดยจากการศึกษา พบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมี
ช่ือเสียงของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต ยกเว้นค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
ด้านการบริหารจัดการของผู้ปกครองที่ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังของบัณฑิต เช่นเดียวกับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและในแต่ละด้านของผู้ปกครองสูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บัณฑิต ด้วยปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) มีความสำคัญต่อการรับรู้มี 2 ลักษณะ 
คือ ความสามารถในการแยกความแตกต่างในสิ่งเร้าและความสามารถในการสรุปลักษณะทั่วไปของส่ิงเร้า 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความรู้และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้าอยู่ก่อนแล้วจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อสิ่งเร้าในภายหลัง
ด้วยเช่นเดียวกัน (Hanna and Wozniak, 2001: 120) โดยจะก่อให้เกิดการประเมินคุณค่าและกลายเป็น
ความคาดหวังในการรับรู้ ในทำนองเดียวกัน ชิฟแมนและคานุค (Schiffman & Kanuk, 2007) ได้กล่าวถึง
ความคาดหวังไว้อย่างสอดคล้อง โดยอธิบายว่าบุคคลมักคาดหวังในส่ิงท่ีตัวเองปรารถนา ซึ่งความคาดหวังนั้น
ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย ประสบการณ์ ตลอดจนสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่ นอกเหนือจากความคาดหวังแล้ว ปัจจัย
ทางด้านแรงจูงใจอันเกิดมาจากความจำเป็น ความต้องการ และความสนใจของบุคคลยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ด้วยเช่นเดียวกัน เน่ืองจากโดยท่ัวไปแล้วบุคคลมีแนวโน้มในการรับรู้สิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือ
ความสนใจของตนเองสูงและมีแนวโน้มท่ีรับรู้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องต่ำกว่า เช่นเดียวกับกรณีของความคาดหวัง
และการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของบัณฑิตโดยภาพรวมและในแต่ละด้านซึ่งพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าความคาดหวังและการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ปกครอง ทั้งน้ีเน่ืองจากบัณฑิตจะมีประสบการณ์และ
คุ้นเคยกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมากกว่าในกลุ่มของผู้ปกครอง จึงมีแนวโน้มในการรับรู้สิ่งเร้าท่ี
เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือความสนใจของตนเองสูง ในขณะที่ผู้ปกครองบัณฑิตมีความคุ้นเคยกับการ
บริหารมหาวิทยาลัยน้อยกว่าบัณฑิต จึงมีแนวโน้มท่ีรับรู้ในสิ่งท่ีไม่เกี่ยวข้องต่ำกว่า 
 

5.2.4 ความสัมพันธ์ของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิต  

         โดยจากการศึกษา พบความสัมพันธ์ของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์และการรับรู้              
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตโดยภาพรวมและในแต่ละด้าน              
ในทางบวกอยู่ระดับสูงใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและโดยภาพรวม และพบความสัมพันธ์ของ
ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทางบวกที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมี
ด้วยกัน 4 ด้าน ตามลำดับ ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความมี
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ช่ือเสียง และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบแนวคิด SERVQUAL MODEL ซึ่ง
พัฒนาโดยพาราเซอแมนและคณะ (Parasuraman et al., 1985 & 1988) โดย SERVQUAL แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินความคาดหวังในการบริการของผู้รับบริการ และส่วนท่ี 2 ประเมินจากการรับรู้
บริการต่อการบริการที่ได้รับจริง โดยเรียกเครื่องมือน้ีว่า “RATER” (Reliability, Assurance, Tangibles, 
Empathy & Responsiveness) ซึ่งผู้รับบริการประเมินคุณภาพบริการจากเกณฑ์วัดคุณภาพ 5 ด้าน ดังน้ี      
1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 2) ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (Responsiveness) 4) การให้ความม่ันใจแก่ผู้บริการ (Assurance และ 5) ความเข้าใจและเห็น
อกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) รวมท้ังสอดคล้องกับแบบจำลองช่องว่าง (Gap Model) หรือ Service 
Quality (SERVQUAL) โดยซีแทมล์และคณะ (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990) ท่ีได้พัฒนาขึ้นมา
เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยอาศัยการประเมินจากการรับ รู้ของผู้รับบริการ (Customer 
Perception) และเปรียบเทียบความแตกต่างจากความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer Expectation) 
 

 5.2.5. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มา
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

         จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านความมีช่ือเสียง และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในขณะท่ี การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแนะนำให้มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
แนะนำให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งพบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.9 จะ
แนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอดคล้องกับที่เฮนน่า และวอซเนียค (Hanna & 
Wozniak, 2001) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Surroundings) 
โดยบุคคลต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ล้วนแต่ส่งผลต่อการรับรู้และการให้ข้อมูลที่
เป็นทางบวกของคนแวดล้อมอาจนำไปสู่การเปิดรับในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีกำลังพิจารณาได้ง่ายหรือเกิดการ
ตีความในทางบวกต่อสิ่งน้ัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของทัศไนย สุวรรณะชฏ (2546) ท่ีทำการวิจัยเร่ืองการ
สื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย พบว่า การส่ือสารอันดับแรกที่มหาวิทยาลัยเอกชนใช้ทั่วไปคือ 
การส่ือสารผ่านนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพราะสามารถสะท้อนไปยังชุมชนได้ เป็นการสื่อสารใน
องค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การที่มุ่งเน้น 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนในโรงเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ชุมชน และสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีสื่อสาร คือ การใช้การ
แนะแนวศึกษาต่อเป็นอันดับแรก 
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5.3 เสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน ์

                    1) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social 
Responsibility : USR)  โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นโรงพยาบาลช้ันนำใน
เขตภาคใต้ตอนบนอยู่ในอันดับ  ตลอดจนการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่สังคม
ได้เป็นอย่างดีจะช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างย่ังยืนย่ิงขึ้น  

        2) เมื่อพิจารณาช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า ผู้ปกครองบัณฑิต  
ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยผ่านคนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการแนะนำให้ศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ท่ีพบว่า บัณฑิตและผู้ปกครองส่วนใหญ่จะแนะนำคนรู้จักให้มาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังน้ัน นอกเหนือจากการสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านบัณฑิต ผู้ปกครอง
บัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 
         3) จากการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละด้านและแต่ละประเด็นของบัณฑิตและ
ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงจากการสอบถามความข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย สามารถสรุปข้อเสนอข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น ด้งน้ี 
                        3.1) ด้านการบริหารจัดการ 
                              (1) เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ    
ช้ันนำให้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

                   (2) รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรือเสียงส่วนใหญ่ทีม่าจากนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   3.2) ด้านผลติภัณฑ์ และการบริการ 

                              (1) ควรเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และจัดการเรียนการสอนให้มีความข้มข้นและปฏิบัติได้จริงมากย่ิงขึ้น รวมทั้งการเสริมทักษะภาษาที่ 3 
ให้กับนักศึกษา 
                              (2) ควรเน้นทักษะการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ โดยเพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษามากขึน้ 

                    (3) ควรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร และส่งเสริมและ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่นานาชาติ โดยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาไปสหกิจต่างประเทศ 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำในต่างประเทศ รวมท้ังจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

                    (4) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะผ่านการทำโครงงาน เช่น การออกแบบอาคารของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ควบคุมการสร้างอาคารและโครงสร้างอ่ืนๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืชผล
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ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาใช้
ในโรงอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างครบวงจรมากข้ึน 

                   (5) ส่งเสริมให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์หรือผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เนื่องจาก  
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องให้เหนียวแน่นย่ิงขึ้น 
                              (6) การเก็บค่าธรรมเนียมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อการไม่แนะนำให้มาศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังน้ัน ควรมีการสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่ นักศึกษาจะได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

                   (7) ทบทวนและปรับระบบการศึกษาจาก 3 ภาคการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น หรือควรมีการช้ีแจงให้เห็นถึงข้อดีและจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนระบบ 3 ภาคการศึกษาให้กับผู้ท่ีกำลังจะเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย      
วลัยลักษณ์ 
                        3.3) ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

                   (1) จัดระบบและสภาพแวดล้อม อาคารเรยีนให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 
                   (2) เพ่ิมจำนวนหอพักให้เพียงพอต่อกับจำนวนนักศึกษา เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 

การพักอยู่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังการปรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น ตลอดจนจัดระบบการ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษา 

                   (3) การใช้รถไฟฟ้าเป็นเรื่องท่ีดี แต่ควรจัดระเบียบการจราจรการบริการขนส่งให้
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และเพ่ิมจำนวนให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและบุคลากร ขณะเดียวกันก็ควรเปิด
โอกาสให้นักศกึษานำมอเตอร์ไซด์มาใช้ได้ตามความสมัครใจ  
                             (4) การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 
                        3.4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

                   การเพ่ิมพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ทำกิจกรรมผ่านการทำค่ายหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมให้ครบทุกสาขาวิชา  

   3.5) ด้านความมีช่ือเสียง 
                              การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยท่ีดีขึ้น
ตามลำดับให้สาธารณชนได้รับรู้และเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะกับสถานประกอบการ ท้ังนี้ เพ่ือการรับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในรุ่นต่อ ๆ มาเข้าทำงาน ทั้งน้ีบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมีความมั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี ช่ือเสียงในเขตภาคใต้ และสามารถพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนำในระดับประเทศต่อไป 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
        1) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค ท้ังนี้เพ่ือได้ข้อมูลใน       

เชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนระบบไตรภาคให้กับผู้ท่ี
สนใจจะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกอบการพิจารณาต่อไป 

        2) การศึกษาภาพลักษณ์หรือความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม 
อ่ืน ๆ เช่น ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบัณฑิตเข้าทำงานและจะเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับโลกต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณตามการรับรูของบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศกึษา ประจำปการศึกษา 2560 
 

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน 

     ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน  ขอ 

               ตอนที่ 2 ภาพลักษณของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณตามการรับรูของผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

                          ประจำปการศึกษา 2560 ใน 5 ดาน จำนวน 26 ขอ 

     ตอนที่ 3 คำถามปลายเปดดานความตองการหรอืความคาดหวัง จำนวน 2 ขอ 

2. โปรดทำเครือ่งหมาย ( √ ) ลงในชอง  และเติมขอความตามความเปนจรงิ  
 

           ขอมูลจากการสำรวจครั้งนี้ มีความสำคัญอยางยิง่ตอการพัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยในดานตางๆ  

โปรดใหขอมูลใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจรงิ ซึ่งการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมลู 

มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิง่วาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง  

ณ โอกาสนี ้
 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. สำเร็จการศึกษาจากนักวิชา................................................... หลักสูตร........................................................ 

2. ระดับการศึกษา   

� ปริญญาตรี   � ปริญญาโท    � ปริญญาเอก     
 

3. ภูมิลาเนา จงัหวัด...................................................................... 
 

ตอนที่ 2 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามการรับรูของผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

           ประจำปการศึกษา 2560 

 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ดานการบริหารจดัการ           
1. ผูบริหารมหาวทิยาลัยเปนผูบริหาร 

   แบบมืออาชีพ 
          

2. อาจารยมีความรูความสามารถ 

   และมปีระสบการณเปนท่ียอมรับ 
          

3. เจาหนาท่ีมีความสามารถและ 

   มใีจรกัในการใหบรกิาร  
          

4. มีการจัดการดานสภาพแวดลอม  

   บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความ 
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 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

   สะดวกท่ีสงเสรมิบรรยากาศทาง 

   วิชาการ 

5. มีอุปกรณและเทคโนโลยีประกอบ  

   การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
          

6. สื่อการประชาสมัพันธมีความ 

   หลากหลาย ทันสมัย และเขาถึงได 

   งาย ทำใหทราบขาวสารของ 

   มหาวิทยาลัยท่ีเปนปจจุบัน 

          

7. มีการเสริมสรางความมรีะเบียบแก 

   นักศึกษา 
          

ดานผลิตภัณฑและการบริการ           
1. หลักสตูรของมหาวิทยาลยัได 

   มาตรฐาน และสอดคลองกับความ 

   ตองการของตลาดแรงงาน 

          

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู 

   ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา  

   เปนท่ียอมรบัของสังคม 

          

3. ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

   เปนท่ีรูจกัของสงัคม 
          

4. ผลงานบริการวชิาการของ    

   มหาวิทยาลัยตรงกับความตองการ 

   ของชุมชน 

          

5. คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

   เรียกเกบ็มีความคุมคา  เหมาะสมกับ 

   เศรษฐกิจปจจุบนั โดยเฉพาะเมื่อเทียบ 

   กับมหาวิทยาลยัอื่นๆ 

          

ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม           
1. มหาวิทยาลัยมท่ีีตั้งอยูในภูมิทัศนอัน 

   งดงาม 
          

2. มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ีท่ีม ี

   ความทันสมัย 
          

3. มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ี 

   ท่ีสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
          

4. มหาวิทยาลัยมกีารดแูลรกัษา 

   สภาพแวดลอมใหมีความสวยงาม 

   และสะอาด 
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 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนา 

   สภาพแวดลอมท่ีมีระบบสาธารณปูโภค 

   และสาธารณูปการแบบครบวงจร  

   รวมท้ังสิง่อำนวยความสะดวกอื่นๆ  

   เพื่อรองรับการเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

   ในรปูแบบ Residential University 

          

ดานการรับผดิชอบตอสังคม           
1. มหาวิทยาลัยสามารถเปนท่ีพึ่งทาง 

   วิชาการแกสังคมไดเปนอยางด ี
          

2. มหาวทิยาลัยทำกิจกรรมและสราง 

   ความสมัพันธอนัดีกับชุมชนและม ี

   สวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหม ี

   ความเขมแข็ง 

          

3. มหาวทิยาลัยมกีารทำนุบำรงุ 

   ศิลปวัฒนธรรมรวมกบัชุมชนอยาง 

   ตอเน่ือง 

          

4. ศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยจะ 

   เปนโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต 

   ตอนบน 

          

ดานความมีชื่อเสียง           
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของภาคใต 
          

2. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของประเทศไทย 
          

3. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของอาเซียน 
          

4. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา 

   ท่ีไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักของ 

   สังคม 

          

5. ทานจะมีความภาคภูมิใจในสถาบัน 

   แหงน้ีในระดับใด 
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ตอนที่ 3  คำถามปลายเปดดานความตองการหรือความคาดหวัง 
 

1. ทานจะแนะนำคนรูจักใหมาศึกษาตอท่ีนี่หรือไม 

 � แนะนำ  �  ไมแนะนำ  �  ไมแนใจ 
 

โปรดระบุเหตุผล 
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ท่ีจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณตามการรับรูของผูปกครองบณัฑิต 

ที่สำเร็จการศกึษา ประจำปการศึกษา 2560 
 

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน 

     ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ขอ 

               ตอนที่ 2 ภาพลักษณของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณตามการรับรูของผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

                          ประจำปการศึกษา 2560 ใน 5 ดาน จำนวน 26 ขอ 

     ตอนที่ 3 คำถามปลายเปดดานความตองการหรอืความคาดหวัง จำนวน 2 ขอ 

2. โปรดทำเครือ่งหมาย ( √ ) ลงในชอง  และเติมขอความตามความเปนจรงิ  
 

           ขอมูลจากการสำรวจครั้งนี้ มีความสำคัญอยางยิง่ตอการพัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยในดานตางๆ  

โปรดใหขอมูลใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจรงิ ซึ่งการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมลู 

มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิง่วาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง  

ณ โอกาสนี ้
 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 � บิดามารดา   � พี่หรือนอง  � ญาติ โปรดระบุ………………………….. 

 � อื่นๆ โปรดระบุ.................................. 
 

2. เกี่ยวของกับบัณฑิตของสำนักวิชา................................................... หลักสูตร........................................................ 

3. ภูมิลาเนา จงัหวัด........................................... 

4. ระดับการศึกษา   

� ประถมศึกษา   �  มัธยมศึกษา    � อนุปริญญา   � ปริญญาตรี    

� ปริญญาโท    � ปริญญาเอก   � อื่นๆ (ระบ)ุ............................................  

5. อาชพี  

  � เกษตรกร/ประมง    � ผูประกอบการ/เจาของธรุกจิ   � รับราชการ  

� รัฐวิสาหกิจ     �  ลูกจาง/พนกังานเอกชน   � รับจางทั่วไป    

 � แมบาน / พอบาน   � อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................................. 

6. รายไดตอเดอืน   

� ต่ำกวา 10,000 บาท    � 10,000 – 20,000 บาท   � 20,001 – 30,000 บาท  

 � 30,001 – 40,000 บาท   � 40,001 – 50,000 บาท   � มากกวา 50,000 บาท 
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7. ชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารของมหาวทิยาลัย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  � จากคนรูจกั    � ส่ือส่ิงพิมพ    � เว็บไซต  � ส่ือวิทยุ     

� ส่ือโทรทัศน    � ส่ือเฟซบุค หรือไลน  � อื่นๆ (ระบ)ุ................................................ 

8. เหตุผลที่ทานใหบุตรหลานมาเรียนที่มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  � ผูปกครองกำหนด   � ตามความสมัครใจของบตุรหลาน  � บุตรหลานเลือกตามเพื่อน   

 � อยูใกลบาน   � หลักสูตรนาสนใจ    � เชื่อมั่นในคุณภาพ     

� ชอบส่ิงแวดลอม  � มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง    � คณะอาจารยมีชื่อเสียง    

� คาครองชีพไมแพง   � คาเลาเรียนไมแพง    � อื่นๆ (ระบ)ุ....................................... 
 

ตอนที่ 2 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามการรับรูของผูปกครองบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

           ประจำปการศึกษา 2560 

 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ดานการบริหารจดัการ           
1. ผูบริหารมหาวทิยาลัยเปนผูบริหาร 

   แบบมืออาชีพ 
          

2. อาจารยมีความรูความสามารถ 

   และมปีระสบการณเปนท่ียอมรับ 
          

3. เจาหนาท่ีมีความสามารถและ 

   มใีจรกัในการใหบรกิาร  
          

4. มีการจัดการดานสภาพแวดลอม  

   บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความ 

   สะดวกท่ีสงเสรมิบรรยากาศทาง 

   วิชาการ 

          

5. มีอุปกรณและเทคโนโลยีประกอบ  

   การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
          

6. สื่อการประชาสมัพันธมีความ 

   หลากหลาย ทันสมัย และเขาถึงได 

   งาย ทำใหทราบขาวสารของ 

   มหาวิทยาลัยท่ีเปนปจจุบัน 

          

7. มีการเสริมสรางความมรีะเบียบแก 

   นักศึกษา 
          

ดานผลิตภัณฑและการบริการ           
1. หลักสตูรของมหาวิทยาลยัได 

   มาตรฐาน และสอดคลองกับความ 

   ตองการของตลาดแรงงาน 
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 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู 

   ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา  

   เปนท่ียอมรบัของสังคม 

          

3. ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

   เปนท่ีรูจกัของสงัคม 
          

4. ผลงานบริการวชิาการของ    

   มหาวิทยาลัยตรงกับความตองการ 

   ของชุมชน 

          

5. คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

   เรียกเกบ็มีความคุมคา  เหมาะสมกับ 

   เศรษฐกิจปจจุบนั โดยเฉพาะเมื่อเทียบ 

   กับมหาวิทยาลยัอื่นๆ 

          

ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม           
1. มหาวิทยาลัยมท่ีีตั้งอยูในภูมิทัศนอัน 

   งดงาม 
          

2. มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ีท่ีม ี

   ความทันสมัย 
          

3. มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ี 

   ท่ีสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
          

4. มหาวิทยาลัยมกีารดแูลรกัษา 

   สภาพแวดลอมใหมีความสวยงาม 

   และสะอาด 

          

5. มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนา 

   สภาพแวดลอมท่ีมีระบบสาธารณปูโภค 

   และสาธารณูปการแบบครบวงจร  

   รวมท้ังสิง่อำนวยความสะดวกอื่นๆ  

   เพื่อรองรับการเปนเมืองมหาวิทยาลัย 

   ในรปูแบบ Residential University 

          

ดานการรับผดิชอบตอสังคม           
1. มหาวิทยาลัยสามารถเปนท่ีพึ่งทาง 

   วิชาการแกสังคมไดเปนอยางด ี
          

2. มหาวทิยาลัยทำกิจกรรมและสราง 

   ความสมัพันธอนัดีกับชุมชนและม ี

   สวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหม ี

   ความเขมแข็ง 
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 สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ไดรับ 

ภาพลักษณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. มหาวทิยาลัยมกีารทำนุบำรงุ 

   ศิลปวัฒนธรรมรวมกบัชุมชนอยาง 

   ตอเน่ือง 

          

4. ศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยจะ 

   เปนโรงพยาบาลช้ันนำในเขตภาคใต 

   ตอนบน 

          

ดานความมีชื่อเสียง           
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของภาคใต 
          

2. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของประเทศไทย 
          

3. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา 

   ช้ันนำของอาเซียน 
          

4. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา 

   ท่ีไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักของ 

   สังคม 

          

5. ทานจะมีความภาคภูมิใจในสถาบัน 

   แหงน้ีในระดับใด 
 

          

 

ตอนที่ 3  คำถามปลายเปดดานความตองการหรือความคาดหวัง 
 

1. ทานจะแนะนำคนรูจักใหมาศึกษาตอท่ีนี่หรือไม 

 � แนะนำ  �  ไมแนะนำ  �  ไมแนใจ 
 

โปรดระบุเหตุผล 
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ท่ีจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย) 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
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