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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมุมมองของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ตัวอย่างทีสาํ รวจมีทงสิ
ั น 380 คน จากนักศึกษา 18 คณะแบ่งเป็ น 3 ชันภูมิได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในการสํารวจทัศนคติเกียวกับภาพลักษณ์รวม 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ด้านสถาบันอุดมศึกษาชันนําของภูมิภาคอาเซี ยน 3) ด้านแหล่งการ
เรี ยนรู ้ แหล่งวิจยั และวิชาการ ทีมีคุณภาพ 4) ด้านการบริ หารจัดการทีดี 5) ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิ 6) ด้านพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 7) ด้านการสื อสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้วยข้อถามทังสิ น 40 ข้อ แต่ละข้อมีค่าคะแนนเต็ม 10 พบว่าภาพรวมโดยไม่มีการจําแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา ค่าคะแนนเฉลียของทัศนคติเกียวกับภาพลักษณ์ มีค่าเป็ น 7.57 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์
ขันดีมาก (B+) ซึ งค่าคะแนนเฉลียของทัศนคติทีสูงสุ ดคือ ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้แหล่งวิจยั และวิชาการทีมี
คุณภาพมีค่าเป็ น 7.90 คะแนน จัดอยูใ่ นเกณฑ์ขนดี
ั มาก (B+) ส่ วนค่าคะแนนเฉลียของทัศนคติทีตาํ สุ ดคือ
ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิมีค่าเป็ น 6.83 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ขนดี
ั (B) เมือพิจารณาค่าเฉลีย
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลียตํากว่ากลุ่มสาขาวิชา
อืนๆ ในทุกๆ ด้าน
Abstract
The objective of this research was to survey the image of Khon Kaen University image
under the undergraduate view. Studied samples consisted of 380 undergraduate students
from 18 faculties. They were classified into 3 strata based on their fields of study; health
sciences, science and technology, and humanities and social sciences groups. The surveys
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covered seven attitudes; 1) vision and mission 2) leading university in the ASEAN 3)
learning-based, research-based and quality-based university 4) good management 5)
personnel or staff 6) community and nation development, and social responsibility and 7)
communications and Public Relations with a total of 40 questionnaires and each with 10
scores. For all groups, average score about attitudes of images was 7.57 (B+) as a very good
level. The highest average scores of the attitude was learning-based, research-based and
quality-based university with 7.90 (B+) as a very good level. The lowest average scores of
the attitude were Personnel or Staff with 6.83 as a good level (B). On the average score by
group of the health sciences had lower average score than others in all items.

คําสํ าคัญ: ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: image, Khon Kaen University
1. บทนํา

การเปลี ยนแปลงต่ า งๆ ที เกิ ดขึ น นับว่า เป็ น
ผลกระทบที สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า รงอยู่ แ ละการ
เจริ ญเติ บโตขององค์กรต่างๆ ซึ งต้องปรั บตัวให้
ทัน ต้องตอบสนองต่ อสิ งเร้ าได้อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้องทังในระยะสันและระยะยาว เทคโนโลยี
สารสนเทศถูก นํา มาใช้เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การดําเนิ นงาน ในแต่ ละกิ จกรรมตามหน้า ที ทาง
ธุ รกิจ เช่น การเงิน การตลาด การดําเนิ นงาน และ
ทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ ง มี ก ารนํา มาใช้ป ระกอบการ
ดํา เนิ น งานเชิ ง กลยุท ธ์ ( strategic operations)
เพื อ พัฒ นาและธํา รงรั ก ษาความสามารถในการ
แข่งขัน (competitive ability) ขององค์กร การ
ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศต้องอาศัยความรู ้
ความเข้า ใจ และประสบการณ์ ในการกํา หนด
แนวทางปฏิ บตั ิ ทีสอดรับกัน (harmony) เพือให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี ในความรู ้สึกของลูกค้า
หรื อคู่คา้ ทีเกียวข้องกัน
จากการสํารวจภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี (มจธ.) ได้ศึกษา
เฉพาะกรณี 19 โรงเรี ยนในชุมชนใกล้เคียงจํานวน
619 คน เพื อ ประเมิ น ผลการประชาสัมพันธ์ การ
สื อสารข่ า วสารต่ า งๆ และภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิท ยาลัย พบว่าภาพลัก ษณ์ ข องวิสัย ทัศ น์ข ้อ
แรกมี ความโดดเด่ นมากที สุด (1) ส่ วนการศึ กษา

ภาพลัก ษณ์ ปั จ จุ บ ั น ของ บริ ษัท ที โ อที จํา กั ด
(มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด
จากกลุ่ ม ผู ้ใ ช้บ ริ การ ซึ งพบว่ า ภาพลัก ษณ์ ด ้า น
บุคลากรมีค่าเฉลียน้อยทีสุด (2) สําหรับการศึกษา
ภาพลัก ษณ์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ ด้วยแบบสอบถาม 350 ชุ ด พบว่า
ภาพรวมโดยไม่ มี ก ารจํา แนกตามกลุ่ ม สาขาวิ ช า
จากคะแนนเต็ม 10 มีค่าคะแนนเฉลียของทัศนคติ
เกียวกับภาพลักษณ์คิดเป็ น 7.81 คะแนน จัดอยู่ใน
เกณฑ์ข ันดี ม าก (B+) ซึ ง ค่ า คะแนนเฉลี ย ของ
ทัศนคติ ทีสูงสุ ดคื อ ด้านความคิ ดเห็นด้านการวิจยั
เพือสร้างองค์ความรู ้มีค่าเป็ น 8.12 คะแนน จัดอยู่
ในเกณฑ์ขนดี
ั มาก (B+) ส่ วนค่าคะแนนเฉลียของ
ทัศนคติทีตาํ สุ ดคือ ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิ มีค่าเป็ น 7.00 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ขนดี
ั
(B) (3)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
แห่ งแรกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การลงมือ
ก่อสร้างเริ มขึนในปี 2507 โดยมีมติ จดั ตังสถาบัน
การศึ ก ษาชันสู ง ด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เกษตรศาสตร์ ขึนทีบา้ นสี ฐาน จังหวัดขอนแก่น มี
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ต ราพระราชบัญ ญัติ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื อ วั น ที 25
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มกราคม 2509 ซึ งถื อ เป็ นวัน สถาปนาของ
มหาวิทยาลัย ตังอยู่บนพืนที ประมาณ 5,800 ไร่
โดยมีการบริ หารจัดการด้านการเรี ยนการสอน วิจยั
และบริ การวิชาการมาอย่างต่อเนื อง ภายใต้การนํา
ของผู ้บ ริ หารมาหลายสมัย จนกระทัง ปั จ จุ บ ัน
เพือให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในแนวหน้า
ขึนเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําแห่งเอเชีย
ผู ้วิ จ ัย จึ ง สนใจที จ ะศึ ก ษาว่ า ภาพลัก ษณ์ ที
เกิ ด ขึ นในจิ ต ใจของนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ั น ว่ า เป็ น
อย่างไร ซึ งคาดว่าภาพลักษณ์เหล่านี น่าจะมีผลต่อ
ความเชื อ มัน ต่ อ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ไม่ ม ากก็
น้อ ย ทังนี เพื อ เป็ นข้อมูลเบื องต้นให้ก ับผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นาํ ไปใช้ในการ
ปรับปรุ ง หรื อหากลยุทธ์บริ หารและพัฒนาองค์กร
ต่อไป
โดยงานวิ จ ัย นี มี ค วามมุ่ ง หมายเพื อ ศึ ก ษา
ทั ศ นคติ ที นั ก ศึ กษ าระดั บ ปริ ญญา ตรี มี ต่ อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วิธีการวิจย
ั

สํา หรั บ ประชากรในการศึ ก ษาครั งนี เป็ น
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ชั นปี ที 1 ถึ ง 4 ที
ลงทะเบี ย นเรี ยนในปี การศึ ก ษา 2553 จํา นวน
ทังสิ น 24,512 คน โดยในการสุ่ มตัวอย่างนัน ผูว้ ิจยั
ได้จดั คณะต่างๆ ทังสิ น 18 คณะ ออกเป็ น 3 ชันภูมิ
ได้แก่
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3) ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์
สุ่ ม ตัว อย่า งรวมทังสิ น 380 คน ภายใต้ก าร
กํา หนดระดับ ความเชื อ มัน 95% และค่ า ความ
คลาดเคลื อนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉลียเป็ น 5
โดยมีแผนการสุ่ มตัวอย่างดังนี
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ชันภูมิ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รวม

จํานวน จํานวน
ประชากร ตัวอย่าง
4,551

70

8,942

139

11,019

171

24,512

380

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ซึ งวัดทัศนคติ เกียวกับภาพลักษณ์ 7 ด้าน
ได้แก่
ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิ จของมหาวิทยา
ลัยขอนแก่น
2. ด้านสถาบันอุดมศึ กษาชันนําของภูมิภาค
อาเซี ยน
3. ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้ แหล่งวิจยั และวิชา
การทีมีคุณภาพ
4. ด้านการบริ หารจัดการทีดี
ัิ
5. ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบต
6. ด้านพัฒนาชุ มชนและประเทศชาติ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์ เช่ น หลัก
สูตร วิจยั และบริ การวิชาการ เป็ นต้น
ข้อถามทังหมด 40 ข้อ แต่ละข้อมีค่าคะแนน
เต็ม 10 จากการทดสอบความเชื อมัน (reliability)
ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach's Alpha
เท่ากับ 0.98 ซึ งถือว่าเป็ นแบบสอบถามที สามารถ
นําไปใช้งานได้
สํ า หรั บ การแปลผลค่ า คะแนนเฉลี ย ของ
ภาพลักษณ์แต่ละด้าน ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายคล้าย
การตัดเกรด โดยมีเกณฑ์ดงั นี
1.
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A

B+

B

C+

ความหมาย
ผลการประเมินขันดี
เยีย ม (Excellent)
ผลการประเมินขันดี
มาก (Very Good)
ผลการประเมินขันดี
(Good)
ผลการประเมินขัน
ค่อนข้างดี (Fairly
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วิธี Bonferroni โดยจะทําการตรวจสอบข้อตกลง
เบืองต้นของ ANOVA ก่อน
3. ผลการวิจย
ั และอภิปราย
3.1 ลักษณะพืนฐานของตัวอย่ าง
ขนาดตัวอย่างทังสิ น 380 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิงร้อยละ 63.93 ตามรายละเอียดในตารางที 1
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลียต่อเดือนของนักศึกษากลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีค่าใช้จ่ายสู งกว่า
กลุ่ ม สาขาวิ ช าอื น ๆ คื อ 7,854.90 บาทต่ อ เดื อ น
กลุ่มทีผปู ้ กครองมีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว จะมี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลียสู งกว่าอาชี พอืนๆ คือ 6,653.33
บาทต่ อเดื อน ส่ วนกลุ่ มสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ ที ผูป้ กครอง (บิ ด า-มารดา เป็ นผูส้ ่ ง เสี ย
หลัก) มีอาชีพเกษตรกรพบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย
15,000.00 บาทต่ อเดื อน ซึ งสู งกว่าอาชี พอืนๆ ดัง
ในตารางที 2
3.2 ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
จากตารางที 3 และรู ปที 1 เมือพิจารณาใน
ภาพรวมโดยไม่ มี การจําแนกตามกลุ่ มสาขาวิ ช า
พบว่ า ค่ า คะแนนเฉลี ย ของทั ศ นคติ เ กี ย วกั บ
ภาพลักษณ์มีค่าเป็ น 7.57 คะแนน จัดอยู่ในขันดี
มาก (B+) ซึ งทัศนคติ ดา้ นแหล่งการเรี ยนรู ้แหล่ง
วิจยั และวิชาการทีมีค่าคะแนนเฉลียสู งสุ ดคือ 7.90
คะแนน จัดอยูใ่ นขันดีมาก (B+)

ช่ วงคะแนน
8.76

ถึง

10.00

7.51

ถึง

8.75

6.26

ถึง

7.50

5.01

ถึง

6.25

3.76

ถึง

5.00

2.51

ถึง

3.75

1.26

ถึง

2.50

1.00

ถึง

1.25

Good)
C

D+

D

F

ผลการประเมินพอใช้
(Fair)
ผลการประเมินขันอ่อน
(Poor)
ผลการประเมินขันอ่อน
มาก (Very Poor)
ผลการประเมินขันตก
(Fail)

การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล ผูท้ ํา วิ จ ัย ดํา เนิ น การ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ย สถิ ติ พ รรณนา จํา แนกตาม
กลุ่มสาขาวิชาทัง 3 กลุ่ม และสถิติอนุ มานได้แก่
ANOVA และ Multiple comparison test ด้วย

ตารางที 1. จํานวนหน่วยตัวอย่าง จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ชันปี และเพศ
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รวม
n
%
รวมชันปี
n
%

ชันปี 1
ชาย หญิง
6
9

ชันปี 2
ชาย หญิง
10
9

ชันปี 3
ชาย หญิง
5
11

ชันปี 4 ขึน ไป
ชาย หญิง
7
13

ชาย
28

หญิง
42

n
70

%
18.57

รวม

รวม

8

28

13

23

14

26

15

12

50

89

139

36.87

16

28

17

23

8

32

17

27

58

110

168

44.56

30
7.96

65
17.24

40
10.61

55
14.59

27
7.16

69
18.30

39
10.34

52
13.79

136
36.07

241
63.93

377

100

95
25.20

95
25.20

96
25.46

91
24.14

377
100.00

Missing 3 ค่า
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ตารางที 2. ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อเดือน และ GPAX ของนักศึกษา จําแนกตามอาชีพของผูป้ กครอง และกลุ่มสาขาวิชา
1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีพของ
ผูป้ กครอง

2 วิทยาศาสตร์และ

3 มนุษยศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สังคมศาสตร์
รายจ่าย
GPAX
เฉลีย/
เดือน

รายจ่ายเฉลีย/
เดือน

GPAX

รายจ่ายเฉลีย/
เดือน

GPAX

1.

7,409.09

3.31

6,380.00

3.08

5,624.00

2.

4,500.00

3.61

8,000.00

3.24

4,400.00

8,625.00

3.16

5,000.00

2.87

15,000.00

3.32

4,779.33

7,977.78

3.32

10,000.00

รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
3. บริ ษท
ั เอกชน
4. เกษตรกร
5. ค้าขาย/ธุ รกิจ
ส่วนตัว
6. พ่อบ้าน/
แม่บา้ น
7. อืนๆ
ค่าเฉลีย

รวม
รายจ่ายเฉลีย/
เดือน

GPAX

3.18

6,223.71

3.19

3.13

5,033.33

3.24

4,333.33

3.52

6,136.36

3.16

2.87

5,083.93

3.39

5,061.28

3.09

5,466.67

2.54

6,429.63

3.08

6,653.33

3.02

3.21

5,000.00

2.43

5,750.00

3.35

6,000.00

3.10

5,250.00

3.55

4,666.67

3.06

4,600.00

3.28

4,750.00

3.27

7,854.90

3.32

5,213.89

2.88

5,484.46

3.26

5,751.54

3.12

ตารางที 3. ค่ าเฉลี ย ( Mean) และส่ ว นเบี ย งเบนมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ภาพลักษณ์

วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ

ของคะแนนทัศ นคติ เกี ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ข อง

(SD)

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์

เฉลียรวม

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

1 ด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ KKU

7.21

1.47

7.83

1.25

8.02

1.29

7.80

B+

1.34

2 ด้านสถาบันอุดมศึกษาชันนําของภูมิภาค

6.88

1.41

7.62

1.25

7.66

1.31

7.50

B

1.34

7.38

1.13

8.06

1.09

7.97

1.25

7.90

B+

1.19

6.82

1.38

7.52

1.21

7.62

1.27

7.44

B

1.30

6.62

1.04

6.88

1.18

6.88

1.01

6.83

B

1.09

7.19

1.36

8.01

1.19

7.95

1.32

7.84

B+

1.31

6.99

1.34

7.94

1.14

7.82

1.30

7.71

B+

1.29

7.01

1.31

7.70

1.19

7.70

1.25

7.57

B+

1.27

อาเซียน
3 ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้ แหล่งวิจยั และ
วิชาการ ทีมีคุณภาพ
4 ด้านการบริ หารจัดการทีดี
5 ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบต
ัิ
6 ด้านพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
7 ด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์ เช่น
หลักสูตร วิจยั และบริ การวิชาการ เป็ นต้น
เฉลีย โดยรวม

ส่ วนด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิ มี
ค่าคะแนนเฉลียของทัศนคติ ต าํ กว่าด้านอืนๆ มีค่า
เป็ น 6.83 คะแนน จัดอยู่ในขันดี (B) เมือพิจารณา
ต่อในรู ปที 2 จะเห็ นว่าทัง 3 กลุ่มสาขาวิชา มี
ความเห็ น ในเรื องดัง กล่ า วสอดคล้อ งกัน คื อ มี
ค่ า เฉลี ย ของด้า นดัง กล่ า วตํา กว่ า ด้า นอื น ๆ เมื อ

Mean

SD

พิจารณาลงในรายละเอี ยดตามรู ปที 7 จะพบว่า
ประเด็ น เรื องพนัก งานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
เหมาะสมในหน้า ที นัน มี ค่ าเฉลี ยตําทัง 3 กลุ่ ม
สาขา โดยค่าคะแนนเฉลียจัดอยูใ่ นขันพอใช้ (C)
ส่ วนด้านการบริ หารจัดการที ดี มี ค่าคะแนน
เฉลียของทัศนคติ โดยรวมตําเป็ นอันดับรองลงมา
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ค่าคะแนนคือ 7.44 คะแนน จัดอยู่ในขันดี (B) เมือ
พิจารณาลงในรายละเอี ยดตามรู ปที 6 จะพบว่า
ประเด็ น คณะผู ้บ ริ หารดํา เนิ น การอย่ า งชื อ สั ต ย์
สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้นนั ทัง 3 กลุ่มสาขา
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มีค่าคะแนนเฉลียของด้านดังกล่าวตํากว่าประเด็น
อื น โดยค่ า คะแนนเฉลี ยจัดอยู่ใ นเกณฑ์ขนดี
ั ถึง ดี
มาก (B ถึง B+) สําหรับรายละเอียดในด้านอืนๆ
แสดงไว้ในตารางที 3 และรู ปที 1 ถึง 9

รู ปที 1. แผนภูมิเรดาร์ ค่าเฉลียโดยรวมของคะแนนทัศนคติเกียวกับภาพลักษณ์ฯ แต่ละด้าน

รู ปที 2. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ในแต่ละด้าน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

รู ปที 3. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รู ปที 4. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านสถาบันอุดมศึกษาชันนําของภูมิภาคอาเซียน

รู ปที 5. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านแหล่งการเรี ยนรู้ แหล่งวิจยั และวิชาการ ทีมีคุณภาพ
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รู ปที 6. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านการบริ หารจัดการทีดี

รู ปที 7. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิ
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1
2
3
4
5

เป็ นองค์กรทีมีส่วนร่ วมสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ
เป็ นองค์กรทีมีส่วนร่ วมสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้า
เป็ นองค์กรทีสนับสนุนกิจกรรมเพือสังคมอย่างสมําเสมอ
เป็ นองค์กรทีสร้างสรรค์และทําประโยชน์ต่อสังคม
เป็ นทีพึงทางปัญญาของประชาชนและสังคม

รู ปที 8. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม

1
2
3
4
5
6

มีการทําสื อประชาสัมพันธ์อย่างสมําเสมอและต่อเนือง
มีการใช้ช่องทางการสื อสารทางการตลาดทีหลากหลาย
ข้อมูลทีได้จากสื อมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การ
รู ปแบบของการนําเสนอมีความน่ าสนใจ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง ชัดเจน เชือถือได้
ให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างรวดเร็ ว และทันสมัย

รู ปที 9. ค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ ด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์

เมื อ พิ จ ารณาจํา แนกตามกลุ่ ม สาขาวิ ช าจะ คะแนนเฉลี ย ของทัศ นคติ ต าํ กว่ า กลุ่ ม สาขาวิ ช า
พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มี ค่ า อืนๆ ในทุกๆ ด้าน ตามตารางที 3 และรู ปที 2 จึ ง
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ทํา การทดสอบสมมติ ฐ านเกี ย วกับ ค่ า เฉลี ย ของ
ทัศนคติระหว่าง 3 กลุ่มสาขา ด้วย ANOVA โดย
ตรวจสอบข้อตกลงเบืองต้นของ ANOVA แล้ว
ผลการวิ เคราะห์ ANOVA ได้ค่า p-value
ตามตารางที 4 พบว่าเกื อ บทุ ก ด้า นมี ค่า เฉลี ย ที
แตกต่ า งกัน ระหว่า ง 3 กลุ่ ม สาขา ยกเว้ น ด้า น
บุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ สําหรับด้านที มี
ค่ า เฉลี ย ระหว่ า งกลุ่ ม สาขาแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญนัน ผูว้ ิจยั นําไปทดสอบค่าคะแนนเฉลีย
เป็ นรายคู่ ต่ อ พบว่า เกื อ บทุ ก ด้า น กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก ั บ กลุ่ ม สาขาวิ ช า
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค่ า เฉลี ย ไม่
แตกต่ างกันอย่างมี นยั สําคัญ แต่ แตกต่ างจากกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีนยั สําคัญ
3.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในภาพรวมจะพบว่า ทัศนคติ

ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้แหล่งวิจยั และวิชาการที มีค่า
คะแนนเฉลียสู งสุ ดคือ 7.90 คะแนน ซึ งสอดคล้อง
กับ ภาพลัก ษณ์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ ส อดคล้อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) แม้นว่าจะจัดอยู่ในขันดี
มาก (B+) แต่จะเห็นว่าค่าของคะแนนยังไม่สูงมาก
นั ก ในเกณฑ์ ข องระดั บ B+ ซึ งเป็ นโอกาสที
มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด กลยุ ท ธ์ เ พื อ เสริ มให้ ด ้ า น
ดังกล่าวเด่นขึนอย่างชัดเจน
ส่ วนด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิ มี
ค่ า เฉลี ย ของทัศ นคติ โ ดยรวมตํา กว่ า ด้า นอื น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง ในประเด็น พนักงานมี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสมในหน้าที ซึ งนักศึกษาทัง 3
กลุ่มสาขามีความเห็นตรงกัน ด้วยค่าคะแนนเฉลีย
อยู่ระหว่าง 3.84-4.78 จัดอยู่ในขันพอใช้ (C) ซึ ง
สอดคล้อ งกับ ภาพลัก ษณ์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ทังนี เป็ นโอกาสทีทาง

ตารางที 4. การทดสอบค่าเฉลียของคะแนนทัศนคติฯ แต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา
ภาพลักษณ์
1 ด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ KKU

F
8.4684

p-value
0.0003

2 ด้านสถาบันอุดมศึกษาชันนําของ
ภูมิภาคอาเซียน
3 ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้ แหล่งวิจยั และ
วิชาการ ทีมีคุณภาพ
4 ด้านการบริ หารจัดการทีดี

8.9032

0.0002

7.7835

0.0005

9.3121

0.0001

5 ด้านบุคลากรหรื อพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิ

1.5101

0.2224

6 ด้านพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
7 ด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์ เช่น
หลักสูตร วิจยั และบริ การวิชาการ เป็ น
ต้น

9.9043

0.0001

13.2852

0.0000

ทดสอบรายคู่
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีค่าเฉลียแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่
แตกต่างจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แสดงเป็ น
ตัวอักษรได้ดงั นี
สาขาสุขภาพ ฯ สาขาเทคโนโลยีฯ สาขามนุษยศาสตร์ ฯ
a
ab
b
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กับกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีค่าเฉลียไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ แต่
แตกต่างจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพแสดงเป็ นตัวอักษร
ได้ดงั นี
สาขาสุขภาพ ฯ สาขาเทคโนโลยีฯ สาขามนุษยศาสตร์ ฯ
a
b
b
ค่าเฉลียไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่าง 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
เหมือนด้านที 2-4
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มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ จะต้องเร่ งหากลยุทธ์
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าสถิ ติ มหาวิ ท ยาลั ย
เพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งในประเด็นดังกล่าว โดย ขอนแก่น ที ให้การสนับสนุ น รวมทังขอขอบคุ ณ
อาจจะต้องจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และ นักศึกษาทุกท่านทีช่วยตอบแบบสอบถาม และเก็บ
เสริ มสร้ างสมรรถนะของบุ คลากรที เกี ยวข้องกับ รวบรวมแบบสอบถามในครังนี
การให้บริ การนักศึกษาให้เป็ นทีประจักษ์ เพือสร้าง 4. เอกสารอ้ างอิง
ความมัน ใจให้กบั ผูร้ ับบริ การอย่างต่อเนือง
(1) Thamwipat K. Image survey of King
Mongkut's University of Technology
ส่ ว นด้ า นการบริ หารจั ด การที ดี ซึ งมี ค่ า
คะแนนเฉลี ย ของทัศ นคติ โ ดยรวมตํา เป็ นอัน ดับ
Thonburi.
KMUTT
Research
and
รองลงมา ด้วยค่าคะแนน 7.44 คะแนน ทีน่าสนใจ
Development Journal. 2002; 25(2): 131-48.
คือ นักศึกษาทัง 3 กลุ่มสาขา ประเมินให้ประเด็น
Thai.
คณะผู ้บ ริ หารดํา เนิ น การอย่ า งชื อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (2) Pattrakum C. The study of current image,
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ของด้านดังกล่าวตํากว่า
expected image, promoting factors and
ประเด็นอืน โดยค่าคะแนนเฉลียจัดอยู่ในเกณฑ์ขนั
obstacles in creating a positive image of
ดีถึงดีมาก (B ถึง B+) ซึ งเป็ นประเด็นทีกระทบต่อ
the TOT Corporation Public Company
good governance ของมหาวิ ท ยาลัย ดัง นัน
Limited. Bangkok: University of the Thai
มหาวิ ท ยาลัย คงต้อ งเร่ ง หากลยุ ท ธ์ เพื อ เสริ ม ให้
Chamber of Commerce; 2008. Thai.
ภาพลักษณ์ดา้ นดังกล่าวดีขึนอย่างชัดเจน
(3) Chaisiwamongkol W. Image of the
สํา หรั บข้อ มูล ของด้า นอื น ๆ อี ก 5 ด้าน มี
Faculty of Science, Khon Kaen University
in view of the undergraduates. Khon
ความน่าสนใจในแต่ละประเด็นย่อยอีกมาก ดังใน
ผลที แ สดงไว้ข ้า งต้น ซึ ง คาดว่า น่ า จะเป็ นข้อ มู ล
Kaen; 2011. Thai.
เบืองต้นให้กบั ทางมหาวิทยาลัยได้เป็ นอย่างดี ทังนี
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษา
ปริ ญ ญาตรี เ ท่ า นัน ซึ ง น่ า จะเป็ นผูร้ ั บ บริ ก ารราย
ใหญ่ของมหาวิทยาลัย หากมีการศึ กษาเพิมเติมใน
กลุ่มผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอื นๆ อี ก
จ ะ เ ป็ น ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห้ กั บ ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ว้ ใ ช้
ประกอบการวางแผนและตัด สิ น ใจ เพื อ ทํา ให้
มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ทีดียิงขึน
ดั ง ที ท ราบกั น เป็ นอย่ า งดี ว่ า การสํ า รวจ
ทั ศ นคติ เ กี ย วกั บ ภาพลัก ษณ์ เ หล่ า นี จะมี ก าร
เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ เพราะผูบ้ ริ หารจะ
ที มีการพัฒนาของหน่ วยงานตามผลการประเมิ น
ตลอดเวลา ดั ง นั นมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก าร
ดํ า เนิ น การตรวจวัด เป็ นระยะๆ เพื อ ติ ด ตาม
พัฒ นาการของมหาวิ ท ยาลั ย ในมุ ม มองของ
ผูใ้ ช้บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนๆ
กิตติกรรมประกาศ

