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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ 

 
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยพายพัในทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพและนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ใน
จังหวดัเชยีงใหม 

ผูเขียน นางอรอุมา  ไชยเศรษฐ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การสื่อสารศึกษา) 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยภูพายัพ  ยอดมิ่ง 
 
 

บทคัดยอ 

 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิด
เกี่ยวกับภาพลักษณ และภาพลักษณองคกร เปนกรอบในการวิจัย  

กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 380 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 360 คน ใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบ
ตอบดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และทดสอบ
สมมุติฐานดวยสถิติทดสอบทีแบบ One sample t-test  สถิติทดสอบทีแบบ Independent sample t-test 
สถิติทดสอบเอฟแบบ One-way ANOVA  

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณปจจุบัน
โดยรวมทั้ง 17 ดานของมหาวิทยาลัยพายัพ อยูในระดับดี เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดาน
อาคารสถานที่ อาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอน  เทคโนโลยี ความเปนสากล ความมั่นคง 
สภาพแวดลอมภายใน  การดูแล เอาใจใสนักศึกษา   การบริการทางวิชาการแก สั งคม   
การประชาสัมพันธ  ผูบริหาร  การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณภาพบัณฑิต  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และความมีช่ือเสียง ยกเวนภาพลักษณดานคาหนวยกิตที่กลุมตัวอยางมี
ทัศนะอยูในระดับปานกลาง  

สวนภาพลักษณที่พึงประสงคตอมหาวิทยาลัยพายัพ ดานที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมคิดวาดี
ที่สุดคือ ภาพลักษณดานความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย สวนที่ควรปรับปรุงที่สุดคือภาพลักษณ
ดานคาใชจาย นอกจากนี้แลว จากการทดสอบสมมุติฐานทําใหทราบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 



จ 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มีทัศนะตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพอยูในระดับที่ดีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีทัศนะตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  
ไมแตกตางกัน  สวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพในชั้นปตางๆ มีทัศนะตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีทัศนะตอภาพลักษณแตกตางจากชั้นปที่ 2 
และที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และแตกตางจากชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.01) 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this research was to survey the image of Payap University from the 
point of view of both Payap University students and Mattayomsuksa 6 students in Chiangmai 
province.  

Samples of 380 Payap university students and 360 Mattayomsuka 6 students were 
selected by stratified random sampling.  Data were collected by a self-administered 
questionnaire.  Data were analyzed by descriptive statistics. Hypotheses were tested by one-
sample t-test, independent t-test and one-way ANOVA. 

Research results found that both sample groups had a generally positive total image 
of Payap University. There were seventeen question areas: buildings, instructors, study 
arrangement, technology, internationalism, stability, environment, focus on students, social 
service, public relation, administration, ethics, quality graduates, social culture, research and 
university reputation.  Both sampling had similar positive thinking. Each area received generally 
"good" level responses. Tuition fees were perceived as fair.  

The best wish image of Payap University is university reputation, but the image 
should be improved is tuition fee. The hypothesis testing shows that the Image of Payap 
University from the point of view of Payap University students and Mattayomsuksa 6 students 
in Chiangmai province is good with a statistical significant difference at 0.01.  Image of Payap 
university from both Payap University students and Mattayomsuksa 6 was not different. Payap 
students in different academic year had different image level of Payap university; freshmen and 
sophomore (p<0.05), freshmen and junior (p<0.05), and freshmen and senior (p<0.01). 

 


