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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

กับความภักดีของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี คือ นิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย                 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร จาํนวน 420 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน

ทางเดยีวและค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

 ผลการศกึษาพบว่า 

 นิสติ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 19 - 21 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4  มรีายไดเ้ฉลีย่

ครวัเรอืน 30,001 – 50,000 บาทต่อเดอืน 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม อยู่ในระดับดี ความภักดีของนิสิตที่มีต่อ

มหาวทิยาลยั  ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 นิสิตที่มีอายุแตกต่างกัน และ นิสิตที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อมหาวิทยาลัย              

ศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจ้ามโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า

กบัความภกัดทีี่มต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจ้าจะแนะนําผู้อื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยั          

ศรนีครนิทรวโิรฒอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบุคลากร           

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่า

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่นอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากรโดยรวม และรายด้าน มีความสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจา้มโีอกาสศกึษาต่อ          

จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

คาํสาํคญั: ภาพลกัษณ์ ความสมัพนัธ ์ความภกัด ีนิสติ 
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1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the image of Srinakharinwirot University relating to 

undergraduate students’ loyalty towards their university. The sample size of university students used for this 

research is 420 students. Data gathering methods include employing questionnaires to collect relevant 

information. Statistical analyses carried out on the data include percentages, averages and standard 

deviations as well as t-test analysis, one-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient.  

 The results are as follows: 

 Most of the university students in the sample group were female, aged between 19 and 21 years 

old. They study in the 4th year of their Bachelor’s Degree and have household incomes between Baht 30,001 

to 50,000 per month.  

 The image of Srinakharinwirot University, in general, is in a good level. Student loyalty towards the 

university, in general, is at the max level. 

 The result of hypotheses testing are shown as follows: 

 There is a statistical significance of .01 and .05, respectively, of correlations between age and 

education level with regards to loyalty towards the university, specifically whether they would continue their 

education at Srinakharinwirot University if given the choice.  

 There is a low level of correlation in the same direction between Srinakharinwirot University’s 

image in terms of personnel and loyalty towards the university, specifically of whether Srinakharinwirot 

University will be recommended as a place to continue higher education and whether Srinakharinwirot 

University will be accepted by others. The results produced showed statistical significances of .01 and .05, 

respectively. 

 There is a low level of correlation in the same direction, with a statistical significance of .05, 

between overall and specific personnel images of Srinakharinwirot University and loyalty towards 

Srinakharinwirot University with regards to whether they would continue their education at Srinakharinwirot 

University if given the choice.  
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บทนํา 

 สถาบนัอุดมศึกษาของไทยต้องเผชิญกบัความท้าทายในทศวรรษหน้าหลายเรื่อง เช่น การรวมตัวของ 

ASEAN การแขง่ขนัของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ขอ้จาํกดัต่างๆ ของแต่ละสถาบนัอุดมศกึษา ความคาดหวงัของสงัคม

และตลาดแรงงานต่อการอุดมศกึษา สภาวะเศรษฐกจิ การพฒันาของสงัคมไทย การบรหิารสถาบนัอุดมศกึษา รวมทัง้

สถาบนัอุดมศกึษาไทย (ทีอ่ยู่ในระบบราชการ) มปีรบัเปลีย่นระบบการบรหิารงานบุคคล ซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อ

บุคลากรผู้ปฏบิตัิงานทัง้ในเรื่องการปฏิบตัิงาน การพฒันาตนเอง ความก้าวหน้า และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นับว่าส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รการศกึษาในประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ ซึง่

แนวโน้มของการแขง่ขนัจะยิง่ทวคีวามเขม้ขน้มากขึน้ แต่ละองคก์รการศกึษามกีารนําเสนอจุดเด่น และขอ้แตกต่างของ

ตนเอง เพื่อทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและจงูใจใหผู้ท้ีต่อ้งการศกึษา เลอืกทีเ่ขา้ศกึษาในองคก์รของตน กล

ยุทธห์น่ึงทีม่กีารนํามาใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัคอื กลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
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 ในปจัจุบนัการสร้างภาพลกัษณ์เป็นแนวคดิที่องค์การธุรกจิต่างๆ ตระหนักถึงความสําคญัอย่างสูง โดย

พยายามพฒันากลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์อย่างเป็นระบบ จากเดมิทีอ่าศยัการประชาสมัพนัธเ์ป็นเครื่องมอืหลกั มา

เป็นการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธก์ารสื่อสารหลากหลายรูปแบบ โดยใชเ้ทคนิควธิต่ีางๆ อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อ

สนบัสนุนการดาํเนินงานสูเ่ป้าหมายภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคข์ององคก์ร 

 ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัหลายประการในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา อาท ิ

การยกฐานะและแยกตวัเป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศของวทิยาเขตในภูมภิาค การรวมวทิยาเขตในกรุงเทพฯ การเพิม่ และ

การขยายการผลิตบณัฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยขยายการ

ดําเนินงานของมหาวทิยาลยัออกไปยงัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวเป็นเครื่องยืนยนัให้เหน็ว่ามหาวทิยาลยัได้มคีวามพยายามในการปรบัตัวให้เหมาะสมกบับรบิททางสงัคม 

การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ อีกสิ่งหน่ึงที่ทาง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คาดหวงัอีกประการหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กรนัน้คือ การสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดที่สื่อ

ความหมายรวมถงึภาพลกัษณ์ทุกดา้นทีป่ระกอบขึน้จากส่วนต่างๆขององคก์ร และสามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหว

ของภาวะทางการตลาดของธุรกิจทัง้ในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ เมื่อองค์กรมีภาพลกัษณ์ที่ดีจะช่วยให้นิสติ

ต้องการเขา้ศกึษา ส่งผลให้ยอดการสมคัรเพิม่ขึน้ และ ย่อมก่อให้เกดิความเชื่อถอืไว้วางใจ จนอาจถึงขัน้ชื่นชมและ

ศรทัธา จงึมผีลต่อความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ทําใหส้นิคา้อยู่ในตลาดไดอ้ย่างยัง่ยนืและส่วนครองตลาด 

(Market Share) เตบิโตรุดหน้าต่อไป 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พฒันาจาก โรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สงู และวทิยาลยัวชิาการศกึษา โรงเรยีน

ฝึกหัดครูชัน้สูง สถาปนาพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2496 และมหาวิทยาลัย                     

ศรนีครนิทรวโิรฒ พุทธศกัราช 2517 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมปีระวตัศิาสตรม์ายาวนาน ทําใหภ้าพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัในสายตาคนนอก เป็นมหาวทิยาลยัทีโ่ดดเด่นในเรื่องการผลติบุคคลากรทางการศกึษาเป็นสว่นใหญ่ และมี

การบรหิารงานในรูปแบบทีไ่ม่ทนัสมยัมากนัก ซึง่ในความเป็นจรงินัน้ทางมหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาแนวคดิแบบพพิฒันา

การนิยมและการเรยีนการสอนสมยัใหม่จากสงัคมตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นระบบหอ้งสมุด ระบบคะแนน ระบบการวดัผล 

รวมทัง้วชิาการศกึษาสมยัใหม่ทีก่า้วหน้าทีสุ่ด นอกจากนัน้แลว้ทางมหาวทิยาลยัยงัมเีป้าหมายในการพฒันาวทิยาเขต 

ประสานมิตร ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสมัพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนา

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสําหรับวิทยาเขต องครักษ์ เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และผสานสมัพนัธก์บัชุมชน 

 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองนิสติปรญิญาตรใีนปจัจบุนัของทางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสานมติร ซึ่งจะทําให้ทราบความคดิเหน็ของนิสติในปจัจุบนั ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ การที่ผูว้จิยัใหส้นใจและเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากนิสติปรญิญาตรนีัน้ มาจากการทีนิ่สติ

ปรญิญาตรคีอืประชากรสว่นใหญ่ในมหาวทิยาลยัจงึเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุ งานวจิยัน้ีอาจเป็นแนวทางใน

การธาํรงไวซ้ึง่ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงค ์โดยนําผลสาํรวจความคดิเหน็ทีไ่ดม้าปรบัใช ้และใชก้ลยุทธก์ารปรบัภาพลกัษณ์

ทีเ่หมาะสม การกําหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายล่วงหน้า เพื่อสร้างความรูส้กึยอมรบัและเหน็ด้วย รวมทัง้สร้างความ

แตกต่างใหต้รงกบัความตอ้งการของนิสติมากขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของนิสติ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กบัความภกัดขีองนิสติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 การศกึษาครัง้น้ีจะเป็นการมุ่งเน้นศกึษาเฉพาะภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามการรบัรู้

ของนิสติปรญิญาตร ีประสานมติร ทีก่าํลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่2 ขึน้ไป โดยมตีวัแปรทีท่าํการศกึษาดงัน้ี 

 1.  ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอสิระ) ไดแ้ก่ 

  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

   1.1.1 เพศ 

   1.1.2 อายุ 

   1.1.3 รายไดค้รวัเรอืน 

   1.1.4 คณะทีศ่กึษาอยู่ 

   1.1.5 ชัน้ปีการศกึษา 

  1.2  ภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประกอบดว้ย 

   1.2.1  ดา้นคุณลกัษณะ (Characteristics) 

   1.2.2  ดา้นการบรกิารและผลติภณัฑ ์(Service and Product Offered) 

   1.2.3  ดา้นบุคลากร (Personal) 

   1.2.4  ดา้นกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Good Governance) 

   1.2.5  ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility, CSR) 

 2.  ตวัแปรตาม 

  2.1  ความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  นิสติ ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดค้รวัเรอืน คณะทีท่ําการศกึษา

อยู่ และชัน้ปีการศกึษา มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 2.  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพันธ์กบัความภักดีที่มีต่อมหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร  ์ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เชิงสถิติและการ

พรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรดา้นการแจกกระจายสถติอิาชพี อายุ เพศและสถานภาพในทางพลเรอืน ในขณะใด

ขณะหน่ึง หรอืช่วงระยะเวลาหน่ึง (ราชบณัฑติยสถาน. 2524: 109) 

 ความหมายของภาพลกัษณ์ คําว่า “ภาพลกัษณ์” มคีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคําว่า “ภาพพจน์” หรอืมา

จากคาํในภาษาองักฤษทีว่่า Image มกีารใชส้บัสนกบัอยู่มาก บางตําราใชค้าํว่าภาพลกัษณ์ บางตําราใชค้ําว่าภาพพจน์ 

ต่อมา พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหมื่นนราธปิพงศป์ระพนัธ ์ทีป่รกึษาคณะกรรมการบญัญตัศิพัทภ์าษาไทย ไดแ้จง้ต่อที่

ประชุมของคณะกรรมการว่าคาํว่า “ภาพพจน์” น่าจะมคีวามหมายตรงกบัคาํว่า Figure of Speech (ราชบณัฑติยสถาน. 

2538: 62) ซึง่หมายถงึ คําพูดทีเ่ป็นสาํนวนโวหารทําใหนึ้กเหน็ภาพ ส่วนคําว่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีเ่กดิจาก

ความนึกคดิ หรอืทีค่ดิว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ (อมรรตัน์ ไพเมอืง. 2549: 6) 

 ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ เสร ีวงศม์ณฑา (2542: 84 – 86) กล่าวว่า กจิการของหน่วยงาน องคก์ร 

หรอืคณะบุคคลจะประสบความสาํเรจ็ไดต้้องอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงาน องคก์ร หรอืคณะบุคคลอื่น ซึง่ความ

ร่วมมอืจะเกดิขึน้ ไดก้ต่็อเมื่อ ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน องคก์ร หรอืบุคคลนัน้ ๆ ดพีอทีจ่ะทําใหผู้อ้ื่นใหค้วามร่วมมอื 

ดงันัน้ ภาพลกัษณ์จงึมคีวามสาํคญั ซึง่มผีลอย่างมากต่อความสาํเรจ็ 
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 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ขององคก์รภาพลกัษณ์ขององคก์ร(Corporate Image) (พจน์ ใจชาญสขุกจิ. 

2548: 33 – 38) เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้เพื่อสรา้งความประทบัใจ การจดจํา การเพิม่จํานวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร โดย

สามารถสื่อผ่านทาง CEO ผ่านทางการประชาสมัพนัธ ์ผ่านทางสนิคา้/บรกิาร ซึง่ผลออกมาสามารถเป็นทางบวกและ

ทางลบไดเ้ช่นเดยีวกนั ภาพลกัษณ์องคก์รนัน้เป็นผลรวมของการประสมประสานหลายสิง่หลายอย่างเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่า

จะเป็นภาพของสถาบนั/หน่วยงาน/สาํนักงานสนิคา้/บรกิาร พนักงาน/ผูบ้รหิาร ทีท่ําใหเ้กดิความรูส้กึขึน้ ในจติใจของ

สาธารณชน หากความเหน็ของคนส่วนมากเป็น เช่นไร ภาพลกัษณ์ขององคก์รกจ็ะเป็นเช่นนัน้ การสรา้งภาพลกัษณ์

องคก์รทีด่จีะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถอื ความเลื่อมใสศรทัธา การดงึดดูความสนใจต่อลกูคา้ทีต่อ้งการเขา้มาใชส้นิคา้และ

บรกิารมากขึน้ ในการดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิภาพลกัษณ์ทดีจีะช่วยสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่หน่วยงานไม่ว่าจะ

เกดิวกิฤตยามใด กไ็ม่อาจสัน้คลอนไปได ้ถอืไดว้่าเป็นทุนขององคก์รนัน้ทีไ่ดส้ ัง่สมเอาไว ้

 การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร องคก์รหรอืสถาบนัใดๆ ในสงัคมต้องแสดงภาพลกัษณ์ทีต่นเองต้องการให้

เป็นทีย่อมรบั และสงัคมเองกค็าดหวงัว่าองคก์รหรอืสถาบนัควรจะมภีาพลกัษณ์อย่างไร (มนสัวนิ บุตรด.ี 2546: 16) 

 แนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ร บารนารด์ (Barnand.  1938: 84) ไดเ้หน็ความภกัดมีานานแลว้ 

โดยกล่าวว่า ความเต็มใจของบุคคล เป็นปจัจยัที่สําคญัในองค์กร ความภกัด ี(Loyalty) ความเป็นหน่ึงอนัเดยีวกนั 

(Solidarity) ขวญัและกําลงัใจ (Esprit De Corps) และความเขม้แขง็ (Strength) เขาใหข้อ้สงัเกตว่า แมค้วามภกัดจีะมี

ความสาํคญัแต่กไ็ดร้บัการยอมรบัเพยีงเลก็น้อย ว่าเป็นเงื่อนไขสาํคญัในองคก์ร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีได้แก่นิสติปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ซึ่ง

ประกอบนิสติปีที ่2 ขึน้ไป ปีการศกึษา 2557 มจีาํนวน 14,299 คน (ฝา่ยรบันิสติกองบรกิารการศกึษา มศว 2557)  

 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัสามารถทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึกําหนดกลุ่มตวัอย่าง

โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่าง ของ Yamane (Taro Yamane. 1970: 580-581) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ .95  

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษา ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองนิสติปรญิญา

ตร ีผูว้จิยัขอสรุปผล อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จํานวน 260 คน คดิเป็นร้อยละ 61.90 และเพศชาย 

จาํนวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.10 

 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 19 - 21 ปี จํานวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.90  รองลงมาคอื

อายุ 22 - 24 ปี จาํนวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.90  อายุ 16 – 18 ปี จาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 และอายุ

ตัง้แต่ 24 ปีขึน้ไป จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.70 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียครวัเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยครวัเรอืน 30,001 – 50,000 บาทต่อ

เดอืน จํานวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.10 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน มากกว่า 50,001 บาทต่อเดอืนขึน้ไป 

จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.90 มรีายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน 15,001 – 30,000 บาทต่อเดอืน จํานวน 56 คน คดิเป็น

ร้อยละ 13.40 และมีรายได้เฉลี่ยครวัเรอืนน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดอืน จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 

ตามลาํดบั 
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 หลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในปจัจุบัน หลักสูตร

มนุษยศาสตร ์หลกัสตูรสงัคมศาสตร ์หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตร ์หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์หลกัสตูรศกึษาศาสตร ์หลกัสตูร

ทนัตแพทยศาสตร ์หลกัสตูรวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ หลกัสูตรวทิยาลยันานาชาตเิพื่อความ

ยัง่ยนื หลกัสตูรวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม และหลกัสตูรสาํนักวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ จํานวน  

42 คน คดิเป็นจาํนวนเท่ากนัทุกหลกัสตูร คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 เท่ากนัทุกหลกัสตูร 

 ชัน้ปีการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในชัน้ปีที ่4 จํานวน 166 คน คดิเป็นร้อยละ 

39.50 รองลงมาคอื มกีารศกึษาอยู่ในชัน้ปีที ่3 จํานวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.80 และ มกีารศกึษาอยู่ในชัน้ปีที ่2 

จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.70 ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม ในระดบัภาพลกัษณ์ด ีเมื่อพจิารณาในแต่ละดา้น

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ดมีาก ในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม รองลงมาไดแ้ก่ มรีะดบั

ความรบัรูภ้าพลกัษณ์ด ีด้านคุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ดา้นบุคลากร ด้านการบรหิารและหลกัสูตร และ ด้านที่มี

คะแนนน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตามลาํดบั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านคุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดา้นคุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั โดยรวมในระดบัภาพลกัษณ์ดี 

เม่ือพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีก่อตั้งเพ่ือรับใช้

สงัคมไทย มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก รองลงมาไดแ้ก่ ผลิตนิสิตท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก เป็น

มหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเก่าแก่ มีการดาํเนินการมาอยา่งยาวนาน  มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก มีอาคารสถานท่ีส่งเสริมบรรยาย

กาศทางวิชาการ มีระดบัภาพลกัษณ์ดี และองค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความความ

ทนัสมยั มีระดบัภาพลกัษณ์ดี ตามลาํดบั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านการบริหารและหลกัสูตร 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดา้นการบริหารและหลกัสูตร โดยรวมในระดบัภาพลกัษณ์ดี เม่ือ

พิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีดี เป็นท่ี

ยอมรับ มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก รองลงมาไดแ้ก่ ให้บริการแก่ผูม้าติดต่อไดอ้ย่างรวดเร็วแลมีประสิทธิภาพ มีระดับ

ภาพลกัษณ์ดีมาก มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีระดบัภาพลกัษณ์ดี มีค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่แพง มี

ระดบัภาพลกัษณ์ดี และองคป์ระกอบย่อยท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทาง มีระดบัภาพลกัษณ์ดี 

ตามลาํดบั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากร 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบุคลากร โดยรวมในระดบัภาพลกัษณ์ด ีเมื่อพจิารณาใน

แต่ละองคป์ระกอบย่อย พบว่า องคป์ระกอบทีม่คีะแนนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มคีณาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถสงู และ

เป็นทีย่อมรบั มรีะดบัภาพลกัษณ์ดมีาก รองลงมาไดแ้ก่ คณาจารยม์วีธิถ่ีายทอดความรูใ้หแ้ก่นิสติอย่างมคีุณภาพ มี

ระดบัภาพลกัษณ์ด ีและองคป์ระกอบย่อยทีม่คีะแนนตํ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ มจีํานวณคณาจารยท์ีเ่พยีงพอกบัความต้องการ มี

ระดบัภาพลกัษณ์ด ีตามลาํดบั 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรวมในระดบัภาพลกัษณ์ดี เม่ือ

พิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีดี มี

ระดบัภาพลกัษณ์ดี รองลงมาไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนหากพบพฤติกรรมท่ีไม่สมควร มีระดบัภาพลกัษณ์ดี และ

องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการดาํเนินการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีระดบัภาพลกัษณ์ดี ตามลาํดบั 
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 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมในระดบัภาพลกัษณ์ดี

มาก เม่ือพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่ องค์ประกอบท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการนาํผลงานวิจยัไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่สงัคม มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีแผนการดาํเนินการท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและ

สงัคมอยา่งชดัเจน มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก และองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม

และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง มีระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามภกัดีกบัองคก์ร 

 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมในระดบัภกัดมีากทีสุ่ด 

เมื่อพจิารณาในแต่ละองคป์ระกอบย่อย พบว่า องคป์ระกอบทีม่คีะแนนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการบอก

ผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒ มรีะดบัภกัดมีากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะมสีว่นร่วม

ในการรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับภักดีมากที่สุด ข้าพเจ้ามัน่ใจว่ามหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒจะได้รบัการยอมรบัจากผู้อื่น มีระดบัภกัดีมากที่สุด ข้าพเจ้าจะแนะนําผู้อื่นเขา้รบัการศึกษาใน

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มรีะดบัภกัดมีากทีสุ่ด และองคป์ระกอบย่อยทีม่คีะแนนตํ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ หากขา้พเจา้มี

โอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มรีะดบัภกัดมีากทีส่ดุ ตามลาํดบั  

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี  1  นิสติทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดค้รวัเรอืน คณะที่

ทาํการศกึษาอยู่ และชัน้ปีการศกึษา มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 นิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 นิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 นิสติทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

 นิสติทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะแนะนําผูอ้ื่นเขา้รบั

การศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บัการยอมรบั

จากผูอ้ื่น ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการบอกผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และในขอ้ขา้พเจา้

พรอ้มทีจ่ะมสีว่นร่วมในการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 นิสติทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจา้มโีอกาสศกึษาต่อ 

จะเจาะจงเลอืกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 นิสิตที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อมหาวิทยาลัย                          

ศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 นิสติทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยครวัเรอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะ

แนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ         

จะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการบอกผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ในขอ้ขา้พเจา้พร้อมที่จะมสี่วนร่วมในการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และในขอ้หากขา้พเจ้ามี
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โอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรในปจัจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อมหาวิทยาลัย               

ศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 นิสติที่มหีลกัสูตรในปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามภกัดีต่อมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจ้าจะ

แนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ        

จะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการบอกผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ในขอ้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะมสี่วนร่วมในการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและในขอ้หากขา้พเจ้ามี

โอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 นิสติที่มชี ัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 นิสติทีม่ชี ัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะแนะนํา

ผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บั

การยอมรบัจากผูอ้ื่น ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการบอกผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และใน

ขอ้ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะมสีว่นร่วมในการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 นิสติที่มชี ัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มีความภักดีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในข้อหากข้าพเจ้ามี

โอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพันธ์กับความภักดีที่มีต่อ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์จะใช้การทดสอบด้วยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็น

อสิระต่อกนั โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) จะใชร้ะดบั   ความ

เชื่อมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ ค่า Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 สมมติฐานท่ี  2.1 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านบุคลากร ด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะแนะนําผูอ้ื่นเขา้

รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของ

มหาวิทยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดทีี่มต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจ้าจะแนะนําผู้อื่นเขา้รบัการศกึษาใน

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะแนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์(r) 0.179 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น
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ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า โดยสรุปกล่าวคอื เมื่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในดา้นบุคลากรสงูขึน้ 

จะมคีวามภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-วโิรฒ ในขอ้ขา้พเจ้าจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยั         

ศรนีครนิทรวโิรฒเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า  

 สมมติฐานท่ี  2.2 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านบุคลากร ด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และด้านความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในข้อข้าพเจ้ามัน่ใจว่า

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของ

มหาวิทยาลัย ด้านบริการและหลักสูตร ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

จะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น อย่าง

มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์(r) 0.097 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า โดยสรุปกล่าวคอื เมื่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในด้านบุคลากรสงูขึน้ 

จะมคีวามภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจะไดร้บัการ

ยอมรบัจากผูอ้ื่นเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานท่ี  2.3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านบุคลากร ด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจใน

การบอกผูอ้ื่นว่าเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของ

มหาวทิยาลยั ดา้นบรกิารและหลกัสตูร ดา้นบุคลากร ดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มคีวามภูมใิจในการ บอกผูอ้ื่นว่า

เป็นนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี  2.4 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านบุคลากร ด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะมสี่วน

ร่วมในการรกัษาชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของ

มหาวทิยาลยั ดา้นบรกิารและหลกัสตูร ดา้นบุคลากร ดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะมสี่วนร่วมในการรกัษา

ชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี  2.5 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั ด้านบริการและหลกัสูตร ด้านบุคลากร ด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ดี และด้านความ
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รบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดทีี่มต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจ้ามโีอกาส

ศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ด้าน

บรกิารและหลกัสตูร ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีี่

มต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจา้มโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั           

ศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยั       

ศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจ้ามโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์(r) 0.116 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า โดยสรุปกล่าวคอื เมื่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยรวมสงูขึน้ จะมี

ความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจ้ามโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาใน

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-วโิรฒเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่มีต่อ

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากข้าพเจ้ามโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลือกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั            

ศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์(r) 0.204 แสดงว่าตวัแปรทัง้

สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า โดยสรุปกล่าวคอื เมื่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ

ในดา้นบุคลากรสงูขึน้ จะมคีวามภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้หากขา้พเจา้มโีอกาสศกึษาต่อ จะ

เจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองนิสติ

ปรญิญาตร ีมปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 

 1.   นิสติทีม่อีายุ และชัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั 

     1.1  นิสติทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในขอ้หากขา้พเจา้มโีอกาส

ศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ   ทีร่ะดบั 

.01 โดยที ่นิสติทีม่อีายุ 16 – 18 ปี มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากนิสติทีม่อีายุ 

16-18 ปี สว่นใหญ่เป็นนิสติใหม่ ทีเ่พิง่จะเขา้รบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีซึง่ส่วนใหญ่แลว้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้มา

ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มาตัง้แต่ตอนเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดว้ยความมชีื่อเสยีง และความ

น่าเชื่อถือของสถาบนั ทําให้เมื่อได้เขา้มาศกึษาในปีแรก ๆ จงึมีความรู้สกึที่ดต่ีอมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประกอบกบักิจกรรมที่นักศึกษาต้องทําร่วมกนัในชัน้ปีที่ 1 มีเป็นจํานวนมาก ทําให้นิสติต่างมีความรู้สกึผูกพนัต่อ

มหาวทิยาลยัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้นิสติในปีที ่1 ยงัไม่ไดเ้ขา้ศกึษาในวชิาเฉพาะ ยงัไม่รูร้ายละเอยีดของแต่ละวชิา จงึไม่ได้

คดิทีจ่ะศกึษาต่อยงัสถาบนัแห่งอื่นเมื่อจบจากมหาวทิยาลยัแห่งน้ีไปแลว้ ทัง้หมดจงึแสดงออกมาในรปูของความภกัดต่ีอ

องคก์ร มากกว่านิสติทีม่อีายุตัง้แต่ 22 ปี ขึน้ไป ซึง่สว่นใหญ่เขา้รบัการศกึษามามากกว่า 1 ปี ซึง่อาจเริม่ลงเรยีนในวชิา

เฉพาะมากขึน้ มกีจิกรรมใหร่้วมทาํในมหาวทิยาลยัน้อยลง อกีทัง้ นิสติทีเ่รยีนสงูขึน้ไปอาจมคีวามต้องการอยากศกึษา

ต่อในสาขาวชิาทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ ซึง่ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒยงัไม่มหีลกัสตูรดงักล่าวเปิดสอน ทําใหม้ี

การวางแผนที่จะไปศึกษาต่อยังสถาบันแห่งอื่นเพื่อต่อยอดความรู้ของตน ทําให้ความภักดีต่อมหาวิทยาลัย                  

ศรนีครนิทรวโิรฒ ลดลงตามมา สอดคลอ้งกบั อนันตช์ยั คงจนัทร ์(2539) ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัทีม่ผีลหรอืมคีวามสมัพนัธ์

กบัความภกัดต่ีอองคก์รหรอืทีเ่รยีกว่า Organizational Commitment ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล อาทเิช่น อายุการ
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ทํางาน ระดบัการศกึษา และปจัจยัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีก่ารงาน พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอ

องค์กร ได้แก่ ขอบเขตของงาน ความท้าทายของงาน ความเขา้ใจในหน้าที่หรอืบทบาทในการทํางาน จํานวนของ

ภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ความพอใจในการทาํงานระบบการเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่งอื่นๆ เป็นตน้ 

  1.2  นิสติที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกนั มีความภักดีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในข้อหาก

ขา้พเจา้มโีอกาสศกึษาต่อ จะเจาะจงเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีนิ่สติทีอ่ยู่ในชัน้ปีการศกึษาที ่2 มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มากทีสุ่ด ทัง้น้ี

เน่ืองจากนิสติทีก่าํลงัศกึษาในชัน้ปีที ่2 ยงัคงมกีารศกึษาในรายวชิาทัว่ไป อาจมเีขา้วชิาเฉพาะบา้งเลก็น้อย ซึง่อาจยงั

ไม่ได้มีการวางแผนถึงอนาคตหลงัจากที่จบการศึกษาไปแล้ว ว่าจะไปเรียนต่อสาขาวิชาอะไร ณ สถาบนัใด จึงมี

ความรู้สกึดีต่อมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒที่กําลงัศกึษาอยู่ในปจัจุบนั แสดงออกมาในรูปความภกัดีต่อองค์กรที่

มากกว่านิสติในชัน้ปีการศกึษาที ่4 ซึง่เป็นปีสดุทา้ยของการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีทีน่กัศกึษาสว่นใหญ่ต่างวางแผน

ชวีติของตนเอง ไม่ว่าจะออกไปทาํงาน หรอืออกไปศกึษาต่อในสาขาวชิาทีต่นตอ้งการอยากเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ซึง่ส่วนใหญ่

แลว้มกัจะเปลีย่นสถาบนัไปเรยีนยงัสถาบนัอื่น เป็นการสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติใหม้ากยิง่ขึน้ หรอือาจไปศกึษาต่อ

ยงัต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของตน ทําใหค้วามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัลดลงน้อยกว่านิสติชัน้ปีทีต่ํ่ากว่า 

สอดคลอ้งกบั อนันตช์ยั คงจนัทร ์ (2539) ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัทีม่ผีลหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รหรอืที่

เรยีกว่า Organizational Commitment ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล อาทเิช่น อายุการทํางาน ระดบัการศกึษา และ

ปจัจยัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีก่ารงาน พบว่ามคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ไดแ้ก่ ขอบเขตของงาน 

ความทา้ทายของงาน ความเขา้ใจในหน้าทีห่รอืบทบาทในการทํางาน จํานวนของภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ความ

พอใจในการทาํงานระบบการเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่งอื่นๆ อกีทัง้ยงัมปีจัจยัทีเ่กีย่วกบัองคก์ร หรอืโครงสรา้งขององคก์าร 

อาทเิช่น ความสาํคญัของหน้าทีง่านของตนต่อองคก์ร หรอืเพื่อนร่วมงาน ซึง่หมายถงึความพรอ้มของมหาวทิยาลยัทีจ่ะ

ศกึษาต่อในสาขาคณะวชิาทีต่้องการอยากจะเรยีนต่อ เป็นต้น และยงัสอดคลอ้งกบั คามูเซ (Kamuche . 1994) ได้

ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและภาพพจน์ของมหาวทิยาลยัของนิสติภาคบรหิารธุรกจิที่มต่ีอมหาวทิยาลยั 8 ด้าน ซึ่ง

พบว่า ภาพพจน์ของมหาวทิยาลยัมคีวามสําคญัต่อการตัดสนิใจเขา้เรยีน ในการวิจยัครัง้น้ี นิสติให้ความคดิเหน็ว่า

มหาวทิยาลยัทัง้ 2 แห่งทีท่าํการศกึษามภีาพพจน์เชงิบวกและนิสติของมหาวทิยาลยัสตรแีห่งรฐัเทก็ซสั (TWU) มคีวาม

พงึพอใจต่อระบบสถาบนัและการดําเนินงานของมหาวทิยาลยั สงูกว่านิสติของมหาวทิยาลยัเทก็ซสัเหนือ (UNT) และ

นิสติทีไ่ม่ไดเ้ขา้เรยีนมาตัง้แต่ต้นทัง้สองมหาวทิยาลยั มคีวามพงึพอใจสงูกว่านิสติทีเ่รยีนมาในระยะยาว ซึง่เหน็ไดว้่า 

ภาพลกัษณ์เป็นเรื่องการรบัรูซ้ึง่เป็นความคดิคํานึงมากกว่าความจรงิ หมายถงึภาพลกัษณ์กค็อืพฤตกิรรมทีไ่ดจ้ากการ

เรยีนรูข้องมนุษย ์และเมื่อบุคคลเกดิการกระตุน้ใหท้าํใหเ้กดิความตอ้งการในผลติภณัฑน์ัน้ๆ กจ็ะทาํใหเ้กดิกระบวนการ

ตดัสนิใจเกดิขึน้ตามมา 

 2.  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพันธ์กบัความภักดีที่มีต่อมหาวิทยาลัย          

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

   2.1  ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบุคลากร ประเด็นคณาจารย์มีวิธถ่ีายทอด

ความรูใ้หแ้ก่นิสติอย่างมคีุณภาพและประเดน็มจีาํนวนคณาจารยท์ีเ่พยีงพอกบัความต้องการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัความภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้จะแนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษา           

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                   

ศรนีครนิทรวิโรฒ ในด้านบุคลากร ประเด็นคณาจารย์มีวธิถ่ีายทอดความรู้ให้แก่นิสติอย่างมคีุณภาพและประเดน็มี

จาํนวนคณาจารยท์ีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการสงูขึน้ จะมคีวามภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้

จะแนะนําผูอ้ื่นเขา้รบัการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีเน่ืองจากเมื่ออาจารยม์วีธิกีาร

ถ่ายทอดความรู้ให้กบันิสติที่ได้เขา้ศกึษาในวธิกีารที่หลากหลาย ด้วยเครื่องไม้เครื่องมอืที่มปีระสทิธิภาพ และด้วย

กระบวนการทีเ่ป็นมอือาชพีมากขึน้ นิสติทีไ่ดศ้กึษานัน้กจ็ะมคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมากยิง่ขึน้ แสดงออกมาในรูป
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ของความตอ้งการอยากทีจ่ะแนะนําใหผู้อ้ื่น คนรูจ้กั บุคคลรอบตวัใหเ้ขา้มาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

มากยิง่ขึน้ จากเดมิที่อาจไม่ไดต้้องการอยากแนะนํามากเท่าทีค่วร ซึง่ภาพลกัษณ์ดงักล่าวเป็นภาพลกัษณ์ที่เกดิจาก

สถาบนัหรอืองคก์รสรา้งขึน้มา สอดคลอ้งกบั วริชั ลภริตันกุล (2540) ซึง่ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์ร 

(Institutional image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอสถาบนัหรอืองคก์ร ซึง่โดยมากมกัเน้นไปทางดา้นตวั

สถาบนัหรอืองคก์รเพยีงอย่างเดยีว ไม่รวมถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่าํหน่าย นัน่คอืหมายถงึนิสติเน้นการสรา้งภาพลกัษณ์

ขององคก์รไปทีอ่าจารยผ์ูส้อนนัน่เอง นอกเหนือจากนัน้ปรมิาณของคณะอาจารยท์ีส่อนในมหาวทิยาลยัทีม่เีป็นจํานวน

มาก ใหค้วามรูส้กึถงึความน่าศกึษาเรยีนรู ้และความหลากหลายของสาขาวชิาภายในมหาวทิยาลยั แสดงออกมาเป็น

ภาพลกัษณ์ที่ดขีองมหาวิทยาลยั และส่งผลให้อยากแนะนําให้ผู้อื่นเข้ามาศกึษาต่อด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบั พจน์         

ใจชาญสุขกจิ (2548) ซี่งได้กล่าวว่า องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ของผูบ้รหิาร 

(CEO/Management) ภาพลกัษณ์ของพนักงาน (Staff) และ ภาพลกัษณ์ของสนิคา้และบรกิาร (Product/Service) ซึง่

จาํนวนบุคลากรเป็นสว่นหน่ึงของภาพลกัษณ์ของพนกังานทีส่ง่ผลใหเ้กดิภาพลกัษณ์ต่อองคก์ร และส่งผลต่อความภกัดี

ต่อองค์กรในที่สุด และยงัสอดคล้องกบั ชยันันทน์ นันทพนัธ์ (2534) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารสถาบนักบัการสร้าง

ภาพพจน์: ศกึษากรณีการเคหะแห่งชาติ ซึ่งพบว่า พนักงานที่เป็นผู้บรหิารระดบัสูงและระดบักลางไดใ้ห้ความสนใจ

เกีย่วกบัการสรา้งภาพพจน์ของการเคหะแห่งชาต ิและเหน็ว่าการเคหะแห่งชาตคิวรจะเป็นทีพ่ึง่ของคนจนในดา้นทีอ่ยู่

อาศยั ทุกฝา่ยไดม้คีวามตื่นตวัในการทําแผนเพื่อสรา้งภาพพจน์ร่วมกนั ซึง่หมายถงึบุคลากรระดบัสงูมผีลต่อการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ และความภกัดใีนองคก์รของบุคลากรภายในดว้ยกนั 

  2.2  ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบุคลากร ประเดน็มจีาํนวนคณาจารยท์ีเ่พยีงพอ

กบัความต้องการ และประเดน็คณาจารย์มวีิธถ่ีายทอดความรู้ให้แก่นิสติอย่างมีคุณภาพ มีความสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดียวกันในระดับตํ่ากับความภักดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในข้อข้าพเจ้ามัน่ใจว่ามหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในดา้นบุคลากร ประเดน็มจีํานวนคณาจารยท์ี่เพยีงพอกบัความต้องการ และประเดน็

คณาจารย์มวีธิถ่ีายทอดความรู้ให้แก่นิสติอย่างมคีุณภาพสงูขึน้ จะมคีวามภกัดทีี่มต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          

ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จะไดร้บัการยอมรบัจากผู้อื่นเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีเน่ืองจาก

นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามเหน็ว่า การไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่นในดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

เกิดจากจํานวนบุคลากรที่ทําการสอนในมหาวิทยาลยั ซึ่งบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลยั และวิธีการ

ถ่ายทอดความรูใ้หก้บันิสติ หรอืกล่าวไดว้่าคุณภาพของบุคลากรทีท่าํการสอน ซึง่ดว้ยปจัจยัทัง้ปรมิาณและคุณภาพของ

บุคลากร จึงส่งผลให้เกิดความมัน่ใจที่จะบอกต่อกับบุคคลภายนอก และส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของนิสิต 

สอดคลอ้งกบั พจน์ ใจชาญสขุกจิ (2548) ซึง่ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์

ของผูบ้รหิาร (CEO/Management) ภาพลกัษณ์ของพนกังาน (Staff) ซึง่ไดแ้ก่ครอูาจารย ์บุคลากรในมหาวทิยาลยั ตอ้ง

เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อบุคคลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์รว่ามคีวามรู ้ความสามารถทํางานทีร่บัผดิชอบ

ไดด้ว้ยความเป็นมอือาชพี และ ภาพลกัษณ์ของสนิคา้และบรกิาร (Product/Service) ซึง่ไดแ้ก่คุณภาพในการถ่ายทอด

วชิาความรูใ้หก้บันิสตินัน่เอง 

  2.3  ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบุคลากรโดยรวม และรายประเดน็ ประเดน็มี

คณาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถสงูและเป็นทีย่อมรบั ประเดน็มจีํานวนคณาจารยท์ีเ่พยีงพอกบัความต้องการ และ

ประเดน็คณาจารยม์วีธิถ่ีายทอดความรูใ้หแ้ก่นิสติอย่างมคีุณภาพ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัความ

ภักดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในข้อหากข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษาต่อ จะเจาะจงเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย               

ศรนีครนิทรวโิรฒในดา้นบุคลากรโดยรวม และรายประเดน็ไดแ้ก่ ประเดน็มคีณาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถสงูและ

เป็นทีย่อมรบั ประเดน็มจีาํนวนคณาจารยท์ีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ และประเดน็คณาจารยม์วีธิถ่ีายทอดความรูใ้หแ้ก่
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นิสติอย่างมคีุณภาพสูงขึน้ จะมคีวามภกัดทีีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในขอ้ขา้พเจา้มัน่ใจว่ามหาวทิยาลยั         

ศรนีครนิทรวโิรฒจะได้รบัการยอมรบัจากผู้อื่นเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีตามที ่Gray, James jr., 1993 (อา้งถึงใน            

มนัสวนิ บุตรด,ี 2546: 8) กล่าวถงึภาพลกัษณ์ของบรษิทัในฐานะองคก์รธุรกจิ ซึง่หมายความถงึ คุณภาพทีแ่สดงออก

ต่อสายตาสาธารณะ ใหเ้กดิความประทบัใจทัง้ พนักงาน ลูกคา้ นักลงทุน สื่อ ภาครฐัและประชาชน ภาพลกัษณ์ของ

บรษิทัรวมถงึทศันคตแิละความเชื่อของคนทัว่ไป เกีย่วกบัการปฏบิตั ิผลผลติหรอืสนิคา้ (บรกิาร) โดยการสื่อความหรอื

ส่งสญัญาณออกมาให้ได้รับรู้กัน ซึ่งคณาจารย์เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยถือเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อ

ภาพลกัษณ์ขององคก์รอย่างมาก เน่ืองจากมคีวามใกลช้ดิและสามารถสื่อสารกบันิสติไดโ้ดยตรง การทีม่หาวทิยาลยัมี

คณาจารยท์ีม่คีวามรู ้เป็นทีย่อมรบั มจีาํนวนเพยีงพอในการใหก้ารศกึษาและมกีารถ่ายทอดความรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

กบันิสติแลว้นัน้ จะทาํใหนิ้สติประทบัใจและเกดิเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร และสง่ผลต่อความภกัดต่ีอองคก์รของนิสติ

ดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหเ้กดิการเจาะจงศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคลอ้งกบั Hoy & Rees (1974, p. 268 – 275) 

กล่าวว่า ความภกัดต่ีอองค์กรเป็นสิง่ที่แสดงออกซึ่งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองค์กร ถ้าคนยิ่งมีความภกัดต่ีอ

องคก์รสงูมากขึน้เท่าไร แนวโน้มทีจ่ะลาออกหรอืทิง้องคก์รไปกจ็ะน้อยลงเท่านัน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาโดยขยายผลการศกึษาไปยงัมหาวทิยาลยัชัน้นําอื่น ๆ ในประเทศ เพื่อนําผลการศกึษาที่

ได้มาใช้ร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรีของไทย ให้สามารถแข่งขนักับมหาวิทยาลัยชัน้นําใน

ต่างประเทศได ้

 2.  ควรมีการศึกษาภาพลกัษณ์และความภักดีต่อองค์กร โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรภายใน

มหาวทิยาลยั เพื่อใหไ้ดค้วามคดิเหน็ในอกีมุมมองหน่ึง และสามารถนําผลการวจิยัทัง้สองดา้นน้ีมาประยุกต์ใชร่้วมกนั 

เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของทัง้บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัและนิสติและเพื่อใหม้หาวทิยาลยัไดม้กีารพฒันาอย่าง

มปีระสทิธภิาพ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วย ความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา         

สารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้ําปรกึษาและแนะนําทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอื และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยั

ฉบบัน้ีดว้ยความเมตตา นับตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งใน

ความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั           

ครัง้น้ีเป็นอย่างด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหค้วาม

เมตตา ช่วยเหลอืด้วยดเีสมอมา รวมทัง้เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและ

อาํนวยความสะดวกต่างๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ และความทรงจําที่

ดต่ีางๆ ในการเรยีนและทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามดว้ยความ

เตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบดิาและ

มารดา ผู้ให้ความรกั ความเมตตา และสนับสนุนให้ได้รบัการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของ        

ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้อนัเป็นพื้นฐาน ตลอดจนครอบครวัที่สนับสนุน         

และใหก้าํลงัใจ อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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