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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความถี่ในการรับรู ้ ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ระดับการศึกษาและที่พกั อาศัย 2) การรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์
ภูเก็ต ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระดั บ การศึ ก ษาและที่ พ ั ก อาศั ย สมมติ ฐ านของการวิ จ ั ย นี้ คื อ ประชากรที่ มี ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและที่พกั อาศัยต่างกัน และมีการรับรู ้
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ที่แตกต่างกัน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผูท้ ี่อาศัยอยู่
ในจังหวัดภูเก็ตจํา นวน 345,067 คน หาขนาดของกลุ่มตัวอย่า งตามหลักการของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% คลาดเคลื่อนร้อยละ5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
400 คนใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยวีธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรื อตามความสะดวก (Accidental
Sampling or Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติที(t-test)และวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance ) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
ผลการวิจยั พบว่า
1) ประชากรที่ตกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี มีอาชีพเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษาและพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท และ ไม่เกิน 10,000 บาท
ตามลําดับ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอเมืองภูเก็ต ความถี่ในการ
รับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความถี่ ในการรั บรู ้ ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต โดย
เรี ย งลํา ดับตามค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ, ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ

ข

หนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ การรับรู ้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ของประชาชนจังหวัด
ภูเก็ต
2) กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังต่างกันในด้าน เพศ อายุ อาชี พ และรายได้จะมีการรับรู ้ ใน
เอกลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้
สู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
3) กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังระดับการศึกษาต่างกัน พบว่ามีการรับรู ้ภาพลักษณ์โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี การรับรู ้ดา้ นที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านบริ การวิชาการ และระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี จะมีการรับรู้ดา้ น
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
4) กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังต่างกันในด้านที่พกั อาศัย พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามอําเภอ พบว่า อําเภอถลางและอําเภอเมืองมีการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ส่ วนอําเภอกะทู ้ มีการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างด้าน อายุ อาชีพ รายได้ และที่อยูอ่ าศัย มี
ผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ตที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
แต่ความแตกต่างด้าน เพศและระดับการศึกษาจะไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ภูเก็ตที่แตกต่างกัน เป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ภาพลักษณ์, วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
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Abstract
The purpose of this research is to study 1) the frequency of perception about
Ratchaphruek College, Phuket center’s information from a variety of media for Phuketian by
distinguishing the demographic data on gender, age, occupation, income, education level and
housing 2) the image perception of Ratchaphruek College, Phuket center of Phuketian by
distinguishing the demographic data on gender, age, occupation, income, education level and
housing. The hypothesis of this research is the differences of population on gender, age,
occupation, income, education level and housing and the different perception of the Ratchaphruek
College, Phuket Center’s image. The population in this study is 345,067 people who live in
Phuket by searching the sample size according to the principle of Taro Yamane at confidence
level of 95% and percentage deviation of 5%, therefore the sample size was 400 people via the
accidental sampling and the convenience sampling technique. The statistics used in data analysis
are frequencies, percentage, mean and standard deviation by testing the differences via T-test,
One-way analysis of variance and Least significant difference (LSD).
The research result were revealed that
1) A large number of samples are females whose age in a range of 25-30 years among
the occupations of student and private companies employees, income between 10,001-20,000 bath
and not more than 10,000 baht respectively, with bachelor degree and mostly resident in Phuket
town have the frequency of Ratchapruek College, Phuket Center's information perception from
variety of media in moderate level. After consideration of the frequency of Ratchapruek College,
Phuket center's information perception from variety media, it was found that the media were
sorted to the top three descending order as radio, outdoor billboard, and newspaper respectively.

ง

2) The samples with the different backgrounds in gender, age, occupation, and income
had a moderate image perception of Ratchaphruek College, Phuket Center as a result of the
highest mean in Uniqueness.
3)The samples with the different education background impacted moderately to the
image perception as it was found that the samples with lower than bachelor degree had the highest
mean of perception in academic service and the samples with bachelor degree and higher level
had highest mean of perception in uniqueness.
4) The samples with the different housing had the image perception of Ratchaphruek
College, Phuket Center in moderate by differentiate the district as it was found that people who
live in Thalang and Muang district had the highest mean of perception in uniqueness and those
who live in Kathu district had the highest mean of perception in producing the graduates.
The results from hypotheses experiment of this research found that the different factors
of age, occupation, income, and housing impacted to the different image perception of
Ratchaphruek College, Phuket Center that supporting the hypotheses however, the different
factors of gender and education level did not affect to the image perception of Ratchaphruek
College, Phuket Center that denying the hypothesis in the significance of 0.05 level.
Keywords: Image, Ratchaphruek College, Phuket Center.
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แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอําเภอ
แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่าง
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามอายุ
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามอาชีพ
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามรายได้
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามระดับการศึกษา
แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามที่พกั อาศัย
แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความมีชื่อเสี ยง
แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านการผลิตบัณฑิต
แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านงานวิจยั
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15. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
16. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านบริ การวิชาการ
17. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
18. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามเพศ
19. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามอายุ
20. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามอาชีพ
21. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามรายได้
22. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามระดับการศึกษา
23. แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามที่อยูอ่ าศัย
24. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านเพศที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
25. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอายุที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ตในด้านต่างๆ
26. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอายุที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความเป็ นเอกลักษณ์
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27. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอาชีพที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
28. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอาชีพ ที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
29. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้านรายได้ที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
30. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
31. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ใน ด้านบริ การวิชาการ
32. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความเป็ นเอกลักษณ์
33. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านระดับการศึกษาที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
34. แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
35. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความมีชื่อเสี ยง
36. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของที่พกั อาศัยที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านการผลิตบัณฑิต
37. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านงานวิจยั
38. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัย ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
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39. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านบริ การวิชาการ
40. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
41. แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัย ที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ด้านภาพลักษณ์โดยรวม
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ภาพที่
1. โครงสร้างขั้นตอนในการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
2. โครงสร้างอิทธิ พลต่อการรับรู ้
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
การเปิ ดเสรี ทางการศึกษา การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนผูเ้ รี ยนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจํานวนประชากรส่ งผลกระทบให้เหล่า
สถาบันการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตร การเรี ยน
การสอน คุ ณภาพอาจารย์ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการหรื อการจัดบริ การทาง
การศึกษาการเพิ่มจํานวนงานวิจยั ที่มีผลต่อสังคมและเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ และต้องยังคง
ความเป็ นเอกลักษณ์ ของตนไว้เพื่อสร้างชื่ อเสี ยงและคุณภาพให้กบั สถาบัน (นุ ชนารถ อินทโรจน์
และคณะ, 2553)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ “สถาบันแห่งการเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล" เป็ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิ ธานของ
ท่ า นอาจารย์ ดร.กมล ชู ท รั พ ย์ ผูก้ ่ อตั้ง สถาบันในเครื อตั้ง ตรงจิ ตร ด้วยจุ ด มุ่ง หมายต้องการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วยความตั้งใจอัน
มุ่งมัน่ ของท่านอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการบริ หารสถาบัน ในเครื อตั้ง
ตรงจิตรที่ตอ้ งการสานต่อ
เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการในภาคเรี ยนทื่ 1 ปี การศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ในระดับ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ ทั้งในหลักสู ตร 4 ปี และหลักสู ตรต่อเนื่อง อาคาร
หลังแรกเป็ นอาคารเรี ยน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี
ประกอบไปด้วยห้องเรี ยนที่ทนั สมัยมีห้องปฏิบตั ิการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การ
สอนและสิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ เ พี ย บพร้ อ ม มี ห น่ ว ยงานส่ ง เสริ มทางด้ า นวิ ช าการ เช่ น
สํานักหอสมุดที่เป็ นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรู ปแบบของ หนังสื อวารสาร วีดิทศั น์ ดิสก์เก็ต
เทปคาสเซ็ ทที่ มีระบบการสื่ อสาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM และออนไลน์ผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต มีศูนย์การเรี ยนรู ้การค้นคว้าและวิจยั (Learning and Research Center) มีห้องผลิตสื่ อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมีระบบ Network ทีสามารถ
รองรับ ปริ มาณในการใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอต่อ ความต้องการที่
เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุ มและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จัดงาน และ
กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน
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ปี 2552 ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการบริ หารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านบุคลากรและอาจารย์ประจําหลักสู ตรของวิทยาลัยที่สามารถดําเนิ นการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้การดําเนิ นการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุ มชน วิทยาลัยมีความจําเป็ นต้องจัดตั้งศูนย์นอกสถานที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
เนื่ องมาจากความต้องการของชุ มชน โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี เริ่ มเมื่อปี 2552 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
มี 2 สาขาวิช าได้แ ก่ สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิช าการจัด การโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และ
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ซึ่ งปั จจุบนั มีนกั ศึกษาทั้งหมด 500 คน
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั เทคโนโลยีภูเก็ต ยังคง
มุ่งมัน่ ต่อไปในการพัฒนาหลักสู ตร ระบบการเรี ยนการสอน คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนปั จจัย
แวดล้อมต่างๆที่ เกี่ ยวข้องให้ส อดคล้องกับ สภาวการณ์ ปั จจุบนั เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ คุณภาพออกสู่
สั ง คมภายนอก ให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ แก่ สั ง คมภายนอก ควบคู่ ก ับ การมุ่ ง การประชาสั ม พัน ธ์ การ
กําหนดอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย ฯ เพื่อสร้ างการรั บรู้ แก่ กลุ่มนัก เรี ย น ผูป้ กครองและสาธารณชน
ทัว่ ไปเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างทัว่ ทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง คือ “สถาบันแห่ งการ
เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล”
ภาพลักษณ์ องค์กรหรื อภาพลักษณ์ของบริ ษทั เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของบุคคล
หรื อประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และภาพลักษณ์ยงั เป็ นองค์รวมของความคิด
และความประทับใจที่บุคคลมี ต่อองค์กร เป็ นสิ่ งที่มองได้ชดั เจนและยังเป็ นเสมือนสิ่ งสะท้อนตัว
องค์กรว่าคนทัว่ ไปมององค์กรเป็ นอย่างไร กล่าวคือ ภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร
สถาบัน สิ นค้า หรื อธุ รกิ จต่างๆ เพราะเป็ นมูลค่าแฝงอยู่ เป็ นภาพลักษณ์ที่สร้างความเชื่ อถือให้กบั
บุคคล ซึ่ งจะดี หรื อไม่ดีข้ ึ นอยู่กบั สิ่ งที่แสดงให้สังคมได้รับรู้ผ่านการดําเนิ นงานและการเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ภาพลักษณ์ ที่ดี จึงเป็ นพื้นฐานการสร้างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจ แก่ประชาชน
และสังคมอีกด้วย (นุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ, 2553)
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ตในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จึงเป็ นการศึกษาถึ งภาพลักษณ์ในปั จจุบนั
(Current Image) และศึกษาถึงแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ (Wish Image) เพื่อได้
ทราบถึ งสถานการณ์ และแนวทางในการธํารงไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์ที่ดีและวางแผนในการพัฒนาการ
บริ หารจัดการด้านการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม
และกระบวนการการเรี ยนการสอน คุณภาพของอาจารย์ผสู้ อน บุคลากร ตลอดจนประเด็นเนื้ อหา
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ต่างๆ ที่ได้จากผลการวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สุ ดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในการเป็ นสถาบันที่รองรับและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสู่ ชุมชนและสังคมต่อไป
1.2 คําถามการวิจัย
ประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีการรับรู ้ต่อภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั
วิทยาเทคโนโลยีภูเก็ตอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ
ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อายุ อาชี พ รายได้ระดับ
การศึกษาและที่พกั อาศัย
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น ด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ระดับการศึกษาและที่พกั อาศัย
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ประชากรที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและ
ที่พกั อาศัยต่างกัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต แตกต่างกัน
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลจากการวิจยั สามารถ นําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งในประเด็นหรื อหัวข้อที่ยงั เป็ นจุด
ด้อยในสายตาของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาต่อยอดในประเด็นหรื อหัวข้อที่
เป็ นจุดเด่น ให้เป็ นที่ยอมรับและรับรู ้ แก่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมากยิง่ ขึ้น
1.6 ขอบเขตในการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ได้กาํ หนดประเด็นสําคัญในการศึกษา ดังนี้
1) ประชากร ที่ทาํ การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต โดยจําแนกออกเป็ น
3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอกระทู้ อําเภอถลาง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้จะสัมภาษณ์
เฉพาะผูท้ ี่รู้จกั วิทยาลัยราชพกฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต โดยการใช้คาํ ถามในการคัดเลือก หากผูใ้ ห้สัมภาษณ์
หรื อผูต้ อบแบบสอบถาม ไม่รู้จกั วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จะปิ ดคําถาม ยกเลิกการสัมภาษณ์
2) ประเด็นเนื้อหา ที่ทาํ การศึกษาในเรื่ องนี้แบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่
2.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
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2.1.3 อาชีพ
2.1.4 รายได้
2.1.5 ระดับการศึกษา
2.1.6 ที่พกั อาศัย
2.2 ประเภทของสื่ อที่ได้รับข่าวสาร (ความถี่)
2.2.1 วิทยุ
2.2.2 หนังสื อพิมพ์
2.2.3 ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
2.2.4 ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
2.2.5 โบรชัวร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว
2.2.6 การจัดแสดงกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัย
2.2.7 อินเทอร์เน็ต
2.2.8 ข้อความจาก SMS
2.3 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์
2.3.1 ความมีชื่อเสี ยง
2.3.2 การผลิตบัณฑิต
2.3.3 งานวิจยั
2.3.4 ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
2.3.5 บริ การวิชาการแก่สังคม
2.3.6 ความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ
3) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่เดือน 1 มิถุนายน
2555 – 20 เมษายน 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 10 เดือน
1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศู นย์ ภูเก็ต หมายถึง วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั ของ
วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ซึ่ งให้บ ริ การนักศึ ก ษาในจังหวัดภูเก็ตและพื้ นที่ ใกล้เคี ยง ตั้ง อยู่ที่ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเครื อตั้งตรงจิตร ซึ่ งมีที่ต้ งั หลักอยูท่ ี่จงั หวัด
นนทบุรี เปิ ดทําการสอน 2 คณะ 3 สาขาวิชา คือ คณะบริ หารธุ รกิจ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิ ช า สาขาวิ ช าการตลาด และสาขาวิช าการจัด การการโรงแรมและท่ อ งเที่ ย ว คณะบัญ ชี
ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี

5

การรั บ รู้ หมายถึ ง การทํา ความเข้า ใจ หรื อตีค วามหมายต่อภาพลักษณ์ ข องวิท ยาลัย ราช
พฤกษ์ ศู น ย์ภูเ ก็ ต ที่ ตนเองได้สั ม ผัส ในด้า นต่ า งๆ ได้แก่ ด้า นความมี ชื่ อเสี ย ง การผลิ ต บัณ ฑิ ต
งานวิจยั ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม บริ การวิชาการแก่สังคมและความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสถาบัน
วิทยาลัย ราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิท ยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ในมุมมองของประชาชน
จังหวัดภูเก็ต ภาพที่ เกิ ดขึ้นในจิ ตใจนี้ อาจจะเป็ นผลมาจากการได้รับ ประสบการณ์ โดยตรงหรื อ
ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา ซึ่ งในการวิจยั นี้ จะแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านความมี
ชื่อเสี ยง การผลิตบัณฑิต งานวิจยั ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม บริ การวิชาการแก่สังคมและความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ
ความมี ชื่ อเสี ยง หมายถึ ง การเป็ นที่ รู้จกั รั บ รู้ หรื อยอมรับ แก่ บุ คคลหรื อสาธารณะชน
ภายนอก ในด้านต่างๆ เช่น ชื่อองค์กร สถานที่ต้งั การโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรื อการจัดกิจกรรมๆ
ออกสู่ สาธารณะชน เป็ นต้น
การผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดการระบบการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์
การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เพื่อให้ได้มาซึ่ งบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็ นผูม้ ีความรู้ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดํา รงชี วิ ต ในสั ง คมได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามสานึ ก และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
งานวิจัย หมายถึ ง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจยั ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ หรื อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้เดิม โดย
มีการเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณะชน
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การจัดโครงการหรื อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
โดยดําเนิ นการร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานจากทั้งในวิทยาลัยได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และฝ่ ายสํานักงานวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต และ
หน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
การบริ การวิชาการ หมายถึง การเผยแพร่ ความรู้ต่างๆ แก่ชุมชนหรื อสังคมภายนอก ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ซึ่ งอาจเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยชุมชนได้รับความรู้ดา้ นวิชาการ
และวิทยาลัยฯ ได้เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชุมชน รวมถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านในด้านต่างๆ
เอกลักษณ์ เฉพาะ (Uniqueness) หมายถึง จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะ
โดดเด่นของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านผูท้ ี่สําเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัย เป็ นบัณฑิตนัก
ปฎิบตั ิที่สู้งาน สร้างงาน ทํางานได้จริ งและเป็ นบัณฑิตที่มีประสิ ทธิ ภาพได้รับการยอมรับจากสังคม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
ในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร
2.2 ทฤษฎีการรับรู ้
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สรุ ปเข้าสู่ ประเด็นการวิจยั
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์องค์ กร
ความหมายของภาพลักษณ์
“ภาพลักษณ์” (Image) ในความหมายพจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึ กคิดหรื อที่คิดว่าควรจะเป็ นเช่นนั้น ซึ่ งเดิมภาษาไทยใช้ “จินตภาพ”
ในปั จจุบนั ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ อาทิ เช่น
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ใช้คาํ ว่า “ภาพพจน์” ในความหมายของคําว่า “ภาพลักษณ์” (Image)
เนื่องจากได้ให้เหตุผลว่าเป็ นคําที่ใช้ในความหมายของภาพลักษณ์จนคนทัว่ ไปรับทราบ และเข้าใจ
ร่ วมกันเป็ นอย่างดี ซึ่ งภาพลักษณ์น้ ีหมายถึงข้อเท็จจริ งบวกกับการประเมินส่ วนตัว เป็ นภาพที่ฝังใจ
ของบุคคลอยูน่ านแสนนาน ซึ่ งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริ งก็ได้
วิจิตร อาวะกุล (2542) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์” เป็ นภาพของสถาบัน หน่วยงาน บริ ษทั ห้าง
ร้านหรื อบุคคล ที่เกิดความรู ้สึกขึ้นในจิตใจของคนเราว่า ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่อถือ ไม่เชื่อถือ เห็น
ด้วยไม่เห็นด้วย ฯลฯ ถ้าความเห็นของคนส่ วนมากเป็ นเช่นไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็ น
เช่ นนั้น ภาพลักษณ์ ที่ดีจะสร้ า งความน่ า นิ ย มเลื่ อมใส และภาพลักษณ์ ที่ ไ ม่ดี ก็จะทํา ให้ก าร
ดําเนินงานของสถาบันนั้นล้มเหลวได้
วีระวัฒน์ อุทยั รัตน์ (2548) ให้ความหมายของ IMAGE หรื อ ภาพลักษณ์วา่ มีที่มาที่ไปที่
สําคัญของคําต่างๆ ดังต่อไปนี้
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I = Institution สถาบัน คือภาพลักษณ์ที่สร้างได้จากการทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ องค์กรที่
เป็ นสถาบันจะต้องมีตึกอาคารใหญ่ และมีเพลงสถาบัน มีโครงสร้างการจัดการที่มีความเป็ นบึกแผ่น
ดูยงิ่ ใหญ่ มีโลโก้ขององค์กรที่งามสง่า และสร้างศรัทธาได้ในระยะยาว
M = Management คณะผูบ้ ริ หารต้องมีความฉลาดมีความดีความงาม และมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับแก่บุคคลทัว่ ไป จะเห็นว่าองค์กรระดับโลกเราจะคิดถึงคนที่เป็ นเบอร์ หนึ่ง เบอร์ สอง หรื อ
เบอร์ สามได้อย่างดี สิ่ งที่ทาํ ได้ดีก็เป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารทุกท่านมีประสบการณ์ และ Profile เป็ นที่
รู ้จกั ยอมรับ เช่น เป็ นอาจารย์รับเชิญมหาวิทยาลัย เป็ นนักปราชญ์ทางด้านวิชาการที่เขียนหนังสื อ
ออกมามากมายหลายเล่มจนเป็ นที่ยอมรับ ในทางกลับกันถ้าองค์กรนั้นมีผบู ้ ริ หารที่ทุกคนเอือมระอา
ภาพลักษณ์น้ นั ก็จะสะท้อนออกมาในแง่ลบ
A = Action หรื อการกระทําต่อประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภค จากสิ่ งที่โฆษณาว่าดีที่สุดของ
โทรศัพท์มือถื อยอดเยี่ยมในการบริ การครอบคลุมทุกพื้นที่โดยทัว่ ในกรณี น้ ี ผบู้ ริ โภคถือมากว่า
คนขายของอาจจะโฆษณาเกินจริ ง อาจจะไม่ดีจริ งตามคําโฆษณาของผูผ้ ลิต ถือว่าเป็ นการหลอกลวง
โดยสิ้ นเชิง ฉะนั้นการกระทําของเจ้าของสิ นค้ามักจะกลับมาทําลายตัวเอง เพราะลูกค้าจะไม่เชื่อถือ
องค์กรหรื อบริ ษทั นั้นๆ อีกต่อไป ถ้ามุ่งเน้นในการให้บริ การที่ดีโดยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
หนี คู่แข่ง เช่นที่ AIS ทํากับสิ นค้าของเขา และใช้ชื่อใหม่วา่ “ADVANCE GSM” ทําให้เขาหนีจาก
“Killing Field” ในเรื่ องราคา แต่มาเน้นในด้านคุ ณภาพที่ต่อติดง่ายหลุดยากและครอบคลุมพื้นที่
เป็ นตัวอย่างของ Action ที่น่าจะเป็ นแบบอย่าง
G = Goodness ความดี ความงาม เป็ นเรื่ องขององค์กรที่เป็ นคนดีอยู่ในสังคม เช่ น
ตรงไปตรงมา จ่ายภาษีรัฐเต็มจํานวน มีการจ้างงานคนไทยมากมาย หรื อเป็ นองค์กรต่างชาติแต่มีการ
ถ่ายทอดทักษะให้คนไทยอย่างต่อเนื่อง หรื อทําประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ไม่โจมตีคู่แข่งขันอย่างไม่ถูกกติกา ตลอดจนเป็ นคนดีในภาพรวมขององค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
E = Employee พนักงานขององค์กรเปรี ยบเสมือนทูตองค์กร ที่จะเสริ มความน่าเชื่ อถือ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและกับสังคม พนักงานเปรี ยบเสมือนกระบอกเสี ยงที่สําคัญในการกระจาย
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ ขององค์กร แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดการสื่ อสารกับพนักงานที่ดี ขาด
ความเข้าใจต่างกัน ภาพลักษณ์ก็จะกลับกลายเป็ นภาพลบ และถ้าภาพลบออกจากพนักกงานจะเป็ น
สิ่ งที่ทุกคนจะฟังเพราะเขาเหล่านั้นอยูใ่ กล้ชิดองค์กรมากกว่าเพื่อน
Emma Wood (อ้างถึงใน พัชราภรณ์ เกษะประกร, 2550) ได้ให้คาํ นิยามว่า “ภาพลักษณ์”
ของ องค์กร เป็ นการรับรู ้ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรโดยประชาชนจะรับรู้จาก
การสร้างเอกลักษณ์ (Identity) หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมาในสถานการณ์ต่างๆ
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Frank Jefkins (อ้างใน รุ่ งรัตน์ ชัยสําเร็ จ, 2549) นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษได้อธิ บาย
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รธุ ร กิ จ ไว้ว่ า ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษัท หรื อภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รธุ ร กิ จ
(Corporate Image) หมายถึ งภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่ ง ซึ่ งหมายรวมทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ ยวกับ
องค์กรที่ประชาชนรู ้จกั เข้าใจ และได้มีประสบการณ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ส่ วน
หนึ่งกระทําได้โดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซึ่ งปรากฏแก่สายตา
คนทัว่ ไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องแบบ ฯลฯ
กล่าวโดยสรุ ป ภาพลักษณ์ คือมุมมองของประชาชนหรื อบุคคลเป็ นความรู้สึกนึกคิดที่เกิด
จากการได้รับสัมผัสหรื อรับรู ้ต่อ องค์กร สถาบัน หน่วยงาน บริ ษทั กลุ่ม ชุมชนต่างๆ อาจเป็ นความ
ตั้ง ใจหรื อ ไม่ ต้ งั ใจนํา เสนอให้ ส าธารณะชนรั บ รู้ ภาพที่ ป รากฎในมุ ม มองของผูร้ ั บ รู้ ห ากเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะทําให้ประชาชนหรื อบุคคล เกิดความประทับใจน่าเชื่ อถือ แต่หากเป็ นภาพลักษณ์
ที่ไ ม่ดีก็ จะทํา ให้ไม่ เกิ ดความประทับ ใจ ไม่น่า เชื่ อถื อ ต่อองค์ก ร หรื อหน่ วยงานนั้นๆ นอกจาก
ความหมายของภาพลักษณ์แล้ว ภาพลักษณ์สามารถจําแนกเป็ นประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท
ประเภทของภาพลักษณ์
พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2540) ได้แบ่งภาพลักษณ์ดงั นี้
1. ภาพลักษณ์ซอ้ น (Multiple Image) เป็ นภาพพจน์ที่ต้ งั มาจากสมมติฐานจากแหล่งต่างๆ มี
ความรู ้ ความเชื่ อ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆ ที่ต่างกัน โดยเฉพาะมีความรู้และ
ประสบการณ์ ต่อองค์กรต่างกัน ดังนั้นจะหวังว่าสมาชิ กในสังคมจะมีภาพลักษณ์ขององค์กรหนึ่ ง
เหมือนกันจึงเป็ นไปไม่ได้ และในตัวบุคคลหนึ่ งก็อาจมีท้ งั ภาพพจน์ในทางบวก (ต่อเรื่ องหนึ่ง) และ
ภาพพจน์ในทางลบ (อีกเรื่ องหนึ่ง)
2. ภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็ นภาพพจน์ในความเป็ นจริ ง ซึ่ งอาจเป็ นภาพพจน์
เชิงลบหรื อเชิงบวกก็ได้ จะเป็ นภาพพจน์ที่เกิดมาโดยธรรมชาติหรื อโดยเจตนาก็ตาม
3. ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรี ยบกับเวลาที่คนเราส่ องกระจกก็จะเห็นภาพ
ตัวเอง
4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) เป็ นภาพพจน์ที่ผบู้ ริ หารและหรื อพนักงานมี
ความต้องการที่จะให้องค์กรของตนเป็ นเช่นนั้น
5. ภาพลักษณ์ สูงสุ ดที่ ทาํ ได้ (Optimum Image) หมายถึง ภาพพจน์ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ตระหนักในความจริ ง และมีความเข้าใจการรับรู ้ (Perception) ของผูร้ ับข่าวสาร อุปสรรคของการใช้
สื่ อมวลชนและสื่ อที่เราควบคุมได้และสถานภาพชนิดนี้จึงเป็ นภาพพจน์ที่ผเู ้ กี่ยวข้องรู ้จกั
Phillip Kotler (อ้างถึงใน รุ่ งรัตน์ ชัยสําเร็ จ, 2549) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในบริ บทของ
การตลาดไว้วา่ ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นวิถีที่ประชาชนรับรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
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และภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จากปั จจัยหลายประการภายใต้การควบคุมของธุ รกิจ เมื่อพิจารณา
ภาพลักษณ์ที่องค์กรธุ รกิจจะสามารถนํามาเป็ นองค์ประกอบทางการบริ หารจัดการได้แล้ว อาจจํากัด
ขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจําแนกเป็ น 3
ประเภท คือ
1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจของประชาชนที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์กรหรื อ
ตัวธุ รกิจ ซึ่ งบริ ษทั หนึ่งๆ อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจําหน่ายอยูใ่ นท้องตลาด ดังนั้น
ภาพลักษณ์ ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การทุกชนิ ดและทุกตรายี่ห้อที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
2) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อ
สิ นค้า ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรื อตรา (Brand) ใดตราหนึ่ ง หรื อเครื่ องหมายการค้า (Trademark) ใด
เครื่ องหมาย การค้าหนึ่ง ส่ วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เพื่อบ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะของสิ นค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรื อจุดขาย แม้สินค้าหลายยีห่ อ้ จะมาจาก
บริ ษทั เดี ยวกัน แต่ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อถือว่า
เป็ นสิ่ งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กบั การกําหนดตําแหน่งครองใจ (Positioning) ของสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง ที่บริ ษทั ต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่ อ้ อื่นๆ
3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรื อองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของ ประชาชนที่มีต่อองค์กรหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์กรเพียงส่ วน
เดียว
ไม่วา่ จะเป็ นภาพลักษณ์ประเภทใด ภาพที่อยูใ่ นจิตใจของแต่ละคนแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้หรื อการสัมผัสของประชาชนหรื อบุคคลที่มีต่อ องค์กร สถาบัน หน่วยงาน บริ ษทั
กลุ่ม ชุมชนต่างๆ
การรับรู้ และการศึกษาภาพลักษณ์
จากการรับรู้ หรื อการสัมผัสที่แต่แตกต่างกันไปทําให้ประชาชนหรื อบุคคล มีมุมมองต่อ
ภาพลัก ษณ์ ใ นด้านต่า งๆ แต่ ต่า งกันไป ภาพดัง นั้นจึ ง ควรสร้ า งความเข้า ใจถึ ง กระบวนการรั บ รู ้
ภาพลักษณ์ เพื่อทราบถึงที่มาและการเกิดของภาพลักษณ์วา่ เกิ ดขึ้นในจิตใจของบุคคลแต่ละคนได้
อย่างไร
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่ องของข้อเท็จจริ ง (Reality) เพียงอย่าง
เดี ยว แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู ้ (Perception) ที่มนุ ษย์เอาความรู้ สึกส่ วนตัวเข้าไปปะปนอยู่ใน
ข้อเท็จจริ งด้วย อย่างเช่น ภาพลักษณ์ของสิ นค้าก็เกิดจากความรู้ที่ลูกค้ารู้เกี่ยวกับสิ นค้า บวกกับการ
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ประเมินส่ วนตัวของเขาที่มีต่อสิ นค้านั้น ภาพลักษณ์ก็จะฝังอยูใ่ นความคิดของมนุษย์ ซึ่ งเมื่อฝังอยู่
ในความคิ ดแล้วจะไม่เปลี่ ยนแปลงง่ายๆ เพราะการเปลี่ ยนภาพลักษณ์ เป็ นการเปลี่ ย นการรับ รู้
(Perception) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงยากมาก นอกจากนี้ แล้ว การรับรู ้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น
เสรี วงษ์มณฑา (อ้างถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า การแข่งขันทาง
การตลาดไม่ได้แข่งขันกันแต่เพียงทําให้สินค้าหรื อการบริ การดีเท่านั้น แต่จะแข่งขันกันในด้านการ
สร้างภาพลักษณ์ให้ดีกว่าในสิ นค้าหรื อการบริ การนั้นๆ หากสิ นค้าหรื อการบริ การใดมีคุณภาพดี แต่
มิได้รับการใส่ ใจในการสร้ างภาพลักษณ์ โดยปล่อยให้บริ โภครับรู้ภาพลักษณ์ ของสิ นค้าในแง่ลบ
หรื อเป็ นธรรมดาสามัญแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็ไม่เกิดความชื่ นชมและไม่อาจสร้ างทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่
ผูบ้ ริ โภคได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากสิ นค้าหรื อการบริ การที่มีคุณภาพปานกลาง แต่ได้รับการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สามารถทําให้ผบู้ ริ โภคหรื อผูร้ ับบริ การเกิดการรับรู้ที่ดี สิ นค้าหรื อการบริ การ
นั้นก็ป ระสบความสําเร็ จได้ในการตลาด แต่มีสิ นค้า และการบริ การบางอย่า งที่ แม้ว่าจะสร้ า ง
ภาพลักษณ์ได้ดี โดยผูบ้ ริ โภคหรื อ ผูร้ ับบริ การเกิดการรับรู ้แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากสิ นค้าหรื อการบริ การ นั้นไม่มีคุณภาพซึ่ งผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับบริ การรับไม่ได้
ดังนั้นการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อการบริ การ จึงขึ้นอยู่กบั
ความพร้อมทางด้านความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความฝังใจ หรื อ
การยึดมัน่ ความคาดหวังและประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
ความฝังใจหรื อการยึดมัน่ (Perceptual fixation) เป็ นความฝังใจที่จะมองเช่นนั้น เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์หรื อภาพพจน์ ซึ่ งการออกสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นครั้งแรก ต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ เพราะถ้าภาพลักษณ์ ไม่ดีแล้วจะแก้ไขในภายหลัง
ย่อมทําได้ยากมาก
ความคาดหวัง (Expectations) เป็ นความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ดังคํากล่าวที่วา่
คนเราได้เป็ นในสิ่ งที่เราอยากเห็น ได้ยนิ สิ่ งที่อยากได้ยนิ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้เห็นหรื อได้ยินสิ่ งใด
แล้ว บางครั้งได้กล่าวถึงหรื อคิดถึงสิ่ งที่ได้ยินและเห็นไปในทางที่ไม่ดี แต่บางครั้งก็เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่
ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากก่อนที่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การจะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การใดก็ตามนั้นมักจะมี
มาตรฐานของสิ น ค้า หรื อการบริ ก าร หรื อมี ความคาดหวัง ในสิ่ ง นั้น อยู่ใ นใจของตนอยู่แ ล้ว
ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค (Past experience of the consumer) นับเป็ นสิ่ งสําคัญต่อผูบ้ ริ โภค
ที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อการบริ การจากองค์การต่างๆ บางคนเมื่อซื้ อสิ นค้าจะพิถีพิถนั ในการ
เลือกมาก บางคนฝังใจในตรายี่ห้อ เมื่อเป็ นตรายี่ห้อก็ไม่ตอ้ งพิจารณามากก็กล้าซื้ อทันที เนื่องจาก
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เคยใช้แล้วเป็ นที่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นประสบการณ์ในอดีตจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคมักใช้สินค้าหรื อการบริ การตามคํากล่าวและการบริ การที่ดี
นอกจากนี้ การศึกษาภาพลักษณ์ วาสนา จันทร์ สว่าง (อ้างถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551)
ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการศึกษาภาพลักษณ์ว่า การศึกษาภาพลักษณ์ จะมีมุมมองสามประการ
เริ่ มแรกคื อ การมองตนเองว่าองค์กรมีภาระหน้าที่ต่อสังคมอย่างไร มีปรัชญาในการดําเนิ นงาน
อย่างไร นโยบาย แนวคิ ดวัตถุ ประสงค์ขององค์กรเป็ นเช่ นไร ฉะนั้นภาพลักษณ์ขององค์กร
(Institutional Image) ควรจะมีแนวทางและเป็ นไปอย่างไร ภาพลักษณ์น้ ีจะเป็ นภาพที่เราต้องการให้
เกิดขึ้นในความเป็ นจริ งและต้องการให้เกิดขึ้นในสายตาของบุคลากรและสังคม ส่ วนมุมมองที่ 2
และ 3 คือ การมองที่บุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ ว่ามีท่าที ความรู้สึกนึกคิด
ทัศนคติอย่างไรต่อองค์กร มีภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) อย่างไร และภาพลักษณ์ที่พึง
ปรารถนา (Wish Image) ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นตามความคาดหวังของเขาเป็ นอย่างไร นอกจากนี้ ใน
การศึกษาภาพลักษณ์ ให้ได้รายละเอียดสําหรับการนําไปใช้ เช่น อาจจะศึกษาภาพลักษณ์ มุ่งเน้นที่
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ว่ามีความรู ้ในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรมากน้อยเพียงใด มีความรู้ผิดๆ ในเรื่ อง
อะไร อย่างไรบ้าง มีความรู ้สึกนึ กคิด ท่าที ทัศนคติต่อการดําเนิ นงานต่างๆ กิ จกรรมต่างๆ ของ
องค์กรที่ทาํ ไปแล้วอย่างไรบ้าง อะไรเป็ นความรู้สึกทางบวก อะไรเป็ นความรู้สึกทางลบ แนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายต่อองค์กรในอนาคตจะเป็ นเช่นไร
ความสํ าคัญของภาพลักษณ์
อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร สถาบัน สิ นค้า หรื อ
ธุ รกิจต่างๆ เพราะเป็ นมูลค่าที่แฝงอยู่ เป็ นภาพที่สร้างความเชื่อให้กบั บุคคล ซึ่ งจะดีหรื อไม่ดีก็ข้ ึนอยู่
กับสิ่ งที่แสดงให้สังคมได้รับรู ้ ผา่ นการดําเนิ นงาน และการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมัน่ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไข
ปั ญหายามเกิดวิกฤตการณ์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็ นเรื่ องที่องค์กรต้องให้ความสําคัญ เพราะ
เมื่ อองค์ก รมี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดีแ ล้ว ก็ เท่ า กับ วางรากฐานขององค์ก รไว้อย่า งแน่ น หนา เมื่ อเกิ ด
วิกฤตการณ์ข้ ึนองค์กรย่อมไม่สั่นคลอนมากนัก และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว
การที่ภาพลักษณ์มีความสําคัญมากในปั จจุบนั สื บเนื่องมาจากเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็ นการที่สินค้าบริ การต่างๆ มีมากขึ้น เกิดการแข่งขันกันเพื่อครองใจลูกค้า ในวงการการเมือง
นักการเมือง หรื อพรรคการเมือง ก็ตอ้ งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจ อันจะทํา
ให้ประชาชนยอมรับและเลื อกให้เข้าไปมีส่วนในการบริ หารประเทศ หรื อในองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ หากมีภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะเกิดความไว้วางใจและได้รับความร่ วมมือในกิจกรรมขององค์กร
(รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546: 155-156) ภาพลักษณ์ขององค์การมีลกั ษณะที่สาํ คัญคือ
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1. เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจากความประทับใจ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์การที่ประชาชนได้รับ และสิ่ งเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นเป็ นความประทับใจ ซึ่ งอาจจะเป็ น
ความประทับใจที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรื อการกระทําของหน่วยงาน
2. ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ กล่าวคือ อาจเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่
ดี เ ป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี หรื อ อาจเปลี่ ย นจากภาพลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี ม าเป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ไ ด้
อันเนื่ องมาจากสภาพการณ์ ภายในหรื อปั จจัยภายนอกองค์การมากระทบ ดังนั้นองค์การต่างๆ จึง
จะต้องมีการสํารวจภาพลักษณ์ ปัจจุบนั ขององค์การอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์
ขององค์การเป็ นอย่างไรและจะได้ส่งเสริ ม รักษา หรื อแก้ไขให้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การคงอยู่
ตลอดไป
3. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่หยุดนิ่ ง คือเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งไม่โต้แย้งกับความจริ ง แต่ภาพลักษณ์
จะต้องถูกนําเสนออย่างสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับความจริ ง นัน่ คือ ปรัชญา นโยบาย
การดําเนินงาน การประพฤติปฏิบตั ิ รวมทั้งคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การขององค์การ
4. ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่น่าเชื่อถือ เป็ นการสร้างภาพในใจของคนเราเกี่ยวกับบุคคล องค์การ
สถาบัน หรื อสิ่ งต่างๆให้มน่ั คงเป็ นที่ยอมรับโดยอยู่บนพื้นฐานของความน่ าเชื่ อถื อ การสร้ าง
ภาพลักษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือในบุคคล หรื อองค์การสถาบันนั้น
5. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ เห็ นได้อย่างชัดเจน ถูกสร้างขึ้ นจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมขึ้นเป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการสร้างจินตนาการรู ปธรรมเพื่อตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึก
ทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่มประชาชน
6. ภาพลักษณ์จะต้องเป็ นสิ่ งที่ถูกทําให้ดูง่ายและแตกต่าง นัน่ คือ ภาพลักษณ์จะต้องชัดเจน
ง่ายต่อการเข้าใจ ง่ายต่อการจดจํา มีความแตกต่าง แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วนตรงตามต้องการ
เช่น เครื่ องหมาย (Logo) คําขวัญ (Slogan) เป็ นต้น ซึ่ งก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์
(Identity) ที่โดดเด่นนัน่ เอง ที่มาของภาพลักษณ์ มักจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ
1) ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้
เช่น การเกิ ดลักษณะของธุ รกิ จเองที่เสี่ ยงต่อการถูกโจมตีอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องกับ
บริ การสาธารณะ หรื ออาจจะเกิดขึ้นจากสิ่ งบังเอิญทั้งหลาย เช่น การกระทําผิดพลาดโดยฝ่ ายจัดการ
หรื อโดยพนักงาน หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
2) ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการปรุ งแต่ง โดยการกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการ
ให้สถาบันของเรามีภาพลักษณ์เช่ นไรบ้าง เช่น ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของความมัน่ คงทางธุ รกิ จ
ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทันสมัย หรื อต้องการให้มีภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยูภ่ ายใต้กฎหมายบ้านเมือง ฯลฯ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่สังคม
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ต้องการในความเห็นของ ดร.อํานวย วีรวรรณ นักวิชาการซึ่ งมีประสบการณ์ทาํ งานทั้งภาครัฐและ
เอกชนระบุไว้ดงั นี้ (อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์, 2540: 107-108)
1. เป็ นองค์กรที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก
2. มีบริ การและสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
3. มีระบบบริ หารและฝ่ ายจัดการที่สูงด้วยประสิ ทธิ ภาพ
4. ทําคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม
5. ปฏิบตั ิงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสู ง
ทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์ องค์ กร
การรับรู ้ (Perceptions) เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรเป็ นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกสรร
(Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เกี่ยวกับสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา ซึ่ งขั้นตอนในการรับรู้สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังรู ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนในการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
1. การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดโอกาส
ให้ขอ้ มูลเข้ามาสู่ ตนเอง ตัวอย่าง ผูช้ มรายการโทรทัศน์อาจจะเลือกเปลี่ยนช่องหรื อออกจากห้อง เมื่อ
ข่าวสารหรื อโฆษณานั้นไม่น่าสนใจ หรื ออาจชมโฆษณานั้นน่าสนใจ เป็ นต้น
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2. การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่ งกระตุน้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความตั้งใจรับข้อมูล นักการตลาด
จะต้องใช้ความพยายามที่จะสร้ างงานทางด้านการตลาดให้มีลกั ษณะเด่นและน่ าสนใจ เพื่อทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจรับข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง
3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลื อกสรร (Selective comprehension) หรื อการบิดเบื อน
ข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective distortion) ดังนี้
ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) แม้ผบู้ ริ โภคจะตั้งใจรับ
ข่าวสารทางการตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวสารนั้นจะถูกตีความไปในทางที่ถูกต้องเสมอไป
ในขั้นนี้ จึงเป็ นการตีความหมายของข้อมูลที่รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่นกั การตลาดกําหนดไว้
หรื อไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนําไปสู่ ข้ นั ต่อไป ซึ่ งการตีความของข้อมูลที่ ได้รับนั้นจะขึ้ นอยู่กบั ทัศนคติ
ความเชื่ อถื อ และประสบการณ์ ของผูร้ ั บข้อมูลด้วย การบิ ดเบื อนข้อมูลที่ ได้เลื อกสรร (Selective
distortion) การส่ ง ข้อมูลข่ าวสารอาจจะไม่สัมฤทธิ์ ผลตามที่ผูส้ ่ ง ตั้งใจ เนื่ องจากแต่ ละบุ ค คลมี
แนวโน้มที่จะตีความหมายของข่าวสารโดยมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่ อที่ตนมีอยู่ ซึ่ งอาจทําให้
ข่าวสารบิ ดเบื อนไปจากความเป็ นจริ ง ซึ่ งนักการตลาดจะต้องเข้าใจจิตใจของผูบ้ ริ โภคเพราะมี
ผลกระทบต่อการแปลความหมายของข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective retention) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคจดจํา
ข้อมูล บางส่ วนที่เขาได้เห็ น ได้อ่า น หรื อได้ยิน หลังจากเกิ ดการเปิ ดรับและเกิ ดความเข้า ใจแล้ว
นักการตลาดต้องพยายามสร้ างข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้อยู่ในความทรงจําของผูบ้ ริ โภค
โดยการส่ งข้อมูลซ้าๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความทรงจํา และตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์
การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการตีความหมายจากสิ่ งที่เราพบเห็นในสิ่ งแวดล้อม
ส่ วนความหมาย (meaning) คือสิ่ งที่เกิดจากกระบวนการตีความหมาย หรื อการรับรู้ กล่าวอีกนัย
หนึ่ ง ก็ คื อเราจะมี ค วามหมายต่อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย่า งไร ย่อมขึ้ นอยู่ก ับ การที่ เรารู้ (Perceive) หรื อ
ตีความหมาย (Interpret) สิ่ งนั้นอย่างไร ในการรับรู้และตีความหมายสิ่ งที่เราได้พบนั้น เรากระทํา
โดยอาศัยประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรามีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และความหมายของเราต่อ
สิ่ งที่เราพบ ซึ่ งเขียนเป็ นรู ปได้ลกั ษณะดังนี้
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ภาพที่ 2 โครงสร้างอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ประสบการณ์ คือ สิ่ งที่เรารับรู้ พบเห็น มีความหมาย และจดจําไว้ใช้ ซึ่ งได้แก่ความเชื่ อ
ค่ า นิ ย ม ภาษา ความรู้ สถานะทางสั ง คม ทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพลั ก ษณะ ศาสนา วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อาชี พ ความต้องการ อารมณ์ เป็ นต้น เรารับรู้และตีความหมายสิ่ งที่เราไม่
เคยมีประสบการณ์ มาก่อน เราก็ทาํ ให้สิ่งนั้นมีความหมายได้ดว้ ยการเลือก (select) เพิ่มเติม (add)
บิดเบือน (distort) หรื อเชื่ อมโยง (relate) สิ่ งนั้นให้เข้ากับประสบการณ์ของเรา ดังได้กล่าวแล้วว่า
ประสบการณ์ (experience) มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ (perception) และความหมาย (meaning) ต่อสิ่ งที่
พบเห็นแตกต่างกันไป และเมื่อคนเรามีการรับรู้ต่างกัน ความล้มเหลวของการสื่ อสารจึงอาจเกิดขึ้น
ได้ถ้า เราไม่ ย อมรั บ ความแตกต่ า งในเรื่ อ งการรั บ รู้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล การรั บ รู ้ เ ป็ นตัว กํา หนด
พฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส้ ื่ อสาร การรับรู้เป็ นกระบวนการเลือกรับ
ข่าวสาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และการตีความที่ได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง
โดยทัว่ ไปการรับรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั หรื อตั้งใจและมักเกิดตามประสบการณ์และ
การสั่งสมทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่างๆ รอบตัวได้ท้ งั หมด แต่จะเลือก
รับรู้เพียงบางส่ วนเท่านั้นเพราะแต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้น เมื่อ
ได้รับ สารเดี ย วกัน ผูร้ ั บ สารสองคนอาจให้ค วามสนใจและรั บ รู้ ส ารเดี ย วกันต่ างกัน โดยทัว่ ไป
สิ่ งต่อไปนี้มกั มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของแต่ละบุคคลได้แก่
1.แรงผลักดัน หรื อแรงจูงใจ Motives เรามักเห็นในสิ่ งที่เราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่ งที่
เราต้องการได้ยินเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่ น ถ้าเราไม่ชอบนาย ก. เราก็จะมี
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ความต้องการที่จะขัดแย้งกับนาย ก. เสมอในเรื่ องต่างๆ ดังนั้น หากเราได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่ งนาย ก.
แสดงทีท่าว่าเห็นด้วยเราก็จะตีความข้อมูลนั้นว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่เรามีความเห็นคล้อยตามด้วย
2.ประสบการณ์ เดิม Past experience คนเราเติ บโตขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่ น
ถ้าเราพบว่าการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสื่ ออินเทอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องที่
รวดเร็ ว แม่ นยํา และเสี ย เวลาน้อยที่ สุ ดในการติ ดตามข้อมูล ก็ จะเกิ ดทัศ นคติ ที่ ดีต่อการเปิ ดรั บ
ข่าวสารผ่านสื่ อประเภทนี้ มากกว่าคนที่พบกับปั ญหาเสมอเมื่อเข้าไปใช้บริ การข้อมูลข่าวสารบน
ระบบอินเทอร์ เน็ต
3.กรอบอ้างอิง Frame of Reference ซึ่ งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม
ฉะนั้นคนที่มีศาสนาต่างกันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่ องต่างๆ ต่างกันได้ สภาพแวดล้อม คนที่
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่ได้รับต่างกัน
4.ภาวะจิ ตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่ น เรามักจะมอง
ความผิดพลาดเล็กน้อย เป็ นเรื่ องใหญ่โตขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีหรื อหงุดหงิด แต่กลับมองปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่ยากแก่การแก้ไขว่าเป็ นเรื่ องเล็กขณะที่มีความรัก เป็ นต้น หากการรับรู้ต่างกันมาก การ
ตีความสารต่างๆ ก็จะเป็ นไปคนละทาง เกิดปั ญหาการสร้างความเข้าใจต่อกัน เป็ นผลให้การสื่ อสาร
นั้นไม่สัมฤทธิ ผล
การนํา แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ม าใช้เนื่ องมาจาก ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การรั บ รู้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการกระตุ น้ ให้เกิดอัตลักษณ์ ตราสิ นค้า อํานาจคุณค่าของตราสิ นค้า
(Leveraging the brand equity)
Keller นิ ยามขั้นตอนการสร้างอิทธิ พล (Leveraging Process) ว่าคือการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
กับลักษณะเฉพาะ Entity อื่นบางประการที่ก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์แบบใหม่จากตราสิ นค้ามาสู่
Entity และเกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์ของตราสิ นค้าที่เป็ นอยู่ บริ ษทั ต่างก็ใช้กลยุทธแตกต่าง
กันในการสร้ า งอิท ธิ พ ลของแบรนด์ อย่างเช่ น การเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ในแบรนด์ (Line Extension)
การเพิ่มแบรนด์ในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน (Brand Extension) และการรวมแบรนด์ เป็ นต้น
ในการรวมแบรนด์ (Ingredient Branding) นั้น เป็ นการรวมคุณสมบัติเด่นของแบรนด์หลัก
แบรนด์หนึ่ งเข้ากับอีกแบรนด์หนึ่ งเพื่อการเพิ่มความนิ ยมในตลาดนั่นเอง การรวมแบรนด์น้ นั จะ
สร้างความแตกต่างของแบรนด์จากคู่แข่งรายอื่นโดยการแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะที่รวมเข้าด้วยกัน
ไปอยูใ่ นแบรนด์หลักอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น การทําเช่นนี้ส่งผลให้เกิ ดการจับมือเป็ นพันธมิตร
กันของหลายๆ แบรนด์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ ผลิตภัณฑ์บริ การหรื อกิจกรรมทางการตลาด
ส่ วนการเพิ่มแบรนด์น้ นั (Brand Extension) แบรนด์แม่ดูจะได้รับผลกระทบน้อยในเรื่ อง
ของการที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้ อแบรนด์ลูกแทนในระยะยาว ซึ่ งความเหมือนกันของแบรนด์แม่และ
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แบรนด์ใ หม่ ก็ย งั คงมี ค วามแตกต่า งกัน อยู่ดี ถ้า การเพิ่ม แบรนด์ไ ม่ ป ระสบผลสาเร็ จ ก็ อาจเป็ น
อันตรายต่อลักษณะเฉพาะของแบรนด์แม่ได้ โดยเป็ นการสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อทั้งแบรนด์แม่
และแบรนด์ลูก ยิง่ ไปกว่านั้น การที่ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้ อแบรนด์แม่ก็จะมีโอกาสทําให้ลูกค้า
กลุ่มนี้ลองซื้อแบรนด์ลูกใช้ดู แต่จะไม่ส่งผลให้เปลี่ยนมาใช้แบรนด์ลูกแทน การโฆษณาแบรนด์ลูก
จะเป็ นการหว่านลักษณะเด่นทั้งหลายที่มีในผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะส่ งกลับผลในแง่บวกต่อการเลือกใช้
แบรนด์แม่ (Subramanian and Ghose) ผลกระทบของการหว่านคุณสมบัติเด่นในโฆษณานั้นจะมา
เกี่ยวพันกันได้ต่อเมื่อตราสิ นค้าหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ 2 ผลิตภัณฑ์ข้ ึนไป โดยที่แต่ละผลิตภัณฑ์ใช้
สื่ อโฆษณาแยกจากกัน จึ ง ทํา ให้ต้องมี ก ารใช้ก ารสื่ อสารในรู ปแบบแตกต่ า งกันออกไป โดยจะ
กล่าวถึงในทฤษฎีการสื่ อสารแบบบูรณาการ
2.2 ทฤษฎีการรับรู้
กระบวนการรั บ รู ้ ซ่ ึ งบุ ค คลได้รั บ จากสิ่ ง รอบตัว แล้ว ส่ ง ผ่ า นไปยัง สมองและเกิ ด การ
ตีความหมายของการรู ้ สึกสัมผัสที่ได้รับจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและแปลความหมายเป็ นความเข้าใจใน
สารที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น ตลอดจน
สังคม ความเชื่ อ เจตนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป จึงมี
ผลทําให้การรับรู ้ และตีความหมายแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นแสงและสี ก็มีอิทธิ พลต่อการ
รับรู ้ ของมนุ ษย์ด้วย ซึ่ งทฤษฎีการรับรู้ที่นักออกแบบต้องศึกษาสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ
1. ทฤษฎีการรับรู ้ภาพด้วยการรู ้สึก (Sensual Theories of Visual Communication) 2. ทฤษฎีการรับรู้
และการเข้าใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication)
ทฤษฎีการรับรู้ ภาพด้ วยการรู้ สึก (Sensual Theories of Visual Communication)
การรับรู ้ภาพด้วยความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งซึ่ งเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งเร้าต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว
เราที่ได้เข้ามากระทบตัวเรา จนเกิดเป็ นการรับรู ้ได้โดยปราศจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื่องจากมนุษย์
เราสามารถรับรู ้ได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยินเสี ยง การได้กลิ่น การได้
สั ม ผัส และการได้ ร ส ส่ ง ผ่ า นไปยัง สมอง และเกิ ด เป็ นการรั บ รู ้ ด้ ว ยการรู ้ สึ กถึ ง สิ่ งต่ า งๆ
ซึ่ งการรับรู ้ ด้วยการรู ้ สึกเช่ นนี้ ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องอาศัยความรู้ และการเข้าใจในการตีความหมายก็
สามารถรับรู ้และเข้าใจได้
ทฤษฏีการรับรู้ และการเข้ าใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication)
การรับรู้ ภาพ หมายถึ ง การมองเห็ นและรับรู้สิ่งที่เกิ ดขึ้นอยู่ทุกวันในชี วิตประจําวัน
ของเราด้วยความเข้าใจ และตระหนักถึ งความสําคัญของสิ่ งต่างๆ การรับรู้ และส่ วนหนึ่ งของการ
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เรี ย นรู ้ สิ่ งใหม่ ถ้า สามารถจดจํา สิ่ ง นั้นๆ ได้จะช่ วยให้ก ารเรี ย นรู้ สิ่ง ใหม่ และช่ วยให้การเรี ย นรู ้
ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจและสามารถรับรู ้ได้ดว้ ยการรู ้สึกได้จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้
เพื่อสื่ อความหมายได้ดียิ่งขึ้น ทฤษฏี การรับรู้ภาพแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก ดังนี้ คือ 1. ทฤษฏี
การศึกษาภาพสัญลักษณ์ (Semiotics) และ 2.ทฤษฏีการเข้าใจภาพ (Cognitive)
ทฤษฎีการรับรู ้ (Perception Theory) การรับรู้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู้ที่สาคัญของบุคคล
เพราะการตอบสนองพฤติ ก รรมใดๆ จะขึ้ นอยู่ ก ับ การรั บ รู ้ จ ากสภาพแวดล้ อ มของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยการรับรู ้และสิ่ งเร้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั จจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปั จจัย
ทางจิตคือ ความรู ้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็ นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสาม
ด้านคือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ โดยหลักการ คือ
1. การรั บ รู ้ จะพัฒนาตามวัย และความสามารถที่ จะรั บ รู้ สิ่ ง ภายนอกอย่า งถู ก ต้องและ
เหมาะสม
2. การรับรู ้โดยการเห็นจะก่อให้เกิดความเข้าใจดีกว่า การได้ยินและประสาทสัมผัสอื่นๆ
ดังนั้นการเรี ยนรู ้โดยผ่านประสาทสัมผัสได้มากจะก่อนให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. ลักษณะและวิธีการรับรู้ของแต่ละคน จะแตกต่างกันตามพื้นฐานของบุคลิกภาพและ
จะแสดงออกตามที่ได้รับรู ้และทรรศนะของเขา
4. การเข้าใจผูเ้ รี ยนทั้งในด้า นคุ ณลักษณะและสภาพแวดล้อมจะเป็ นผลดี ต่อการรั บ รู้
ภาพลักษณ์องค์กร
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่เชื่อว่าคนเรามีการรับรู ้ต่างกัน การที่ไม่ยอมรับถึงความแตกต่างใน
เรื่ องการรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะส่ งผลถึงความล้มเหลวทางการสื่ อสารได้ การรับรู ้จะเป็ นตัวกําหนด
พฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติ และความคาดหวังของผูส้ ื่ อสาร การรับรู้ยงั เป็ นกระบวนการทางจิต
ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า เป็ นกระบวนการเลือกรับสาร จัดสารเข้าด้วยกันและตีความสารที่ได้รับตาม
ความเข้าใจและความรู ้สึกของตนเอง
โดยทั่ว ไปการรั บ รู้ เ ป็ นกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยไม่ รู้ ต ัว หรื อ ตั้ง ใจและมัก เกิ ด ตาม
ประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่างๆ รอบตัวได้หมด
แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้น
เมื่อได้รับสารเดียวกันผูร้ ับสารสองคน อาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน โดยทัว่ ไป
การรับรู ้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิ พลหรื อตัวกรอง (Filter) บางอย่าง คือ
1. แรงหลักดันหรื อแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่ งที่เราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่ งที่
เราต้องการได้ยนิ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
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2. ประสบการณ์ เดิ ม (Past Experience) คนเราต่างเติบโตขึ้ นในสภาพแวดล้อมต่างกัน
ถูกเลี้ยงดูดว้ ยวิธีต่างกันและคบสมาคมกับคนต่างกัน
3. กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่ งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม
ฉะนั้นคนที่มาจากต่างครอบครัว สถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนาต่างกัน จึงมีการรับรู้ใน
เรื่ องต่างๆ ต่างกัน
4. สิ่ งแวดล้อม คนที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะ
เปิ ดรับข่าวสารและตีความข่าวสารที่ได้รับต่างกัน
5. สภาวะจิ ตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่า งเช่ น เรามักมอง
ปัญหาของตนเองเป็ นปั ญหาใหญ่ เป็ นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป การรั บ รู ้ ข องบุ ค คลเป็ นผลมาจากสภาพร่ า งกายหรื อความสามารถทาง
กายภาพของบุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรี ยนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
(Cultural Training) และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychology) นัน่ เอง
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศศิพรรณ บิลมาโนช (2537) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ งเสริ มและอุปสรรค์ที่เกี่ยวข้องในการ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีข ององค์ก ารรั บ ส่ ง สิ นค้า และพัส ดุ ภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.)” ผลการศึ ก ษาพบว่า
ภาพลักษณ์ ปัจจุบนั ของ ร.ส.พ.ดี กว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านระบบการทํางานและการ
ให้บริ การ ซึ่ งมีความสะดวก รวดเร็ ว และตรงเวลา ปั จจัยส่ งเสริ มของ ร.ส.พ. ได้แก่ ระบบการ
ทํางาน และการให้บริ การที่มีการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค์ที่ควร
จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้ คือ การบริ หารงานภายใน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
เช่น เครื่ องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าหลังจากที่ ร.ส.พ. ได้ปรับปรุ ง
วิธีการดําเนินงานแล้ว ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ลูกค้าปั จจุบนั ลูกค้าในอดี ต มีความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกันว่า ภายหลังที่ ร.ส.พ. มีการ
ปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารดํา เนิ นงานให้มี ล ัก ษณะเป็ นธุ ร กิ จ บริ ก ารขนส่ ง แบบเอกชนแล้ว มี ผ ลทํา ให้
ภาพลักษณ์โดยส่ วนรวมของ ร.ส.พ. และการให้บริ การดีข้ ึนกว่าในอดีตที่ผา่ นมา
พิชญา กรรณานุ วฒั น์ (2540) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในทัศนะของพนักงานทัว่ ประเทศ โดยทําการวิจยั เชิงสํารวจกับ
กลุ่มพนักงานธนาคารทัว่ ประเทศ จํานวน 390 คน โดยผลจากการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารมี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร และมีทศั นคติต่อธนาคารในด้านต่างๆ อยูใ่ น
เกณฑ์ต่ าํ อีกทั้งความคิดเห็ นที่พนักงานมีต่อภาพลักษณ์ดา้ นต่างๆ ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ปาน
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กลาง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ภาพลักษณ์ของธนาคารใน
ทัศนะของพนักงานให้ดีข้ ึน
อุบลรัตน์ ค่าแพง (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิ ชย์ไทยตาม
ความเห็นของผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร โดยทําการวิจยั เชิงผสมผสาน
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่าง 6 คน และ
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง 90 คน โดยผลการศึกษาวิจยั พบว่า
ผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารส่ วนใหญ่มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดย
มองภาพลักษณ์โดยรวมของธนาคารพาณิ ชย์ไทยอยูใ่ นเกณฑ์ดี ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ดา้ นความ
มัน่ คง ภาพลักษณ์ดา้ นผูบ้ ริ หาร ภาพลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการ ภาพลักษณ์ดา้ นเทคโนโลยี และ
ภาพลักษณ์ดา้ นงานประชาสัมพันธ์ และมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ดา้ นบทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภาพลักษณ์ ดา้ นการบริ การ และภาพลักษณ์ดา้ นบุคลากรของธนาคารอยู่ในระดับปาน
กลางและควรปรับปรุ ง
สุ ดจินดา ดังก้อง (2550) การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในทัศนะ
ของประชาชนในจังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของประชาชนในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของประชาชนในจังหวัดลําปาง 3) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปาง ผลการศึก ษาพบว่า การเปิ ดรั บข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนในจังหวัดลําปางเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางผ่านสื่ อมวลชนมากที่สุด
คือ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สําหรับสื่ อเฉพาะกิจที่มีการเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุดคือ สื่ อแผ่นพับ และ
ระดับการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อบุคคลที่มีการเปิ ดรับมากที่สุด คื อ การพูดคุ ยกับเพื่อน ทางด้า น
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ประชาชนในจังหวัดลําปางเปิ ดรับมากที่สุด
คือ ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในเรื่ องทัว่ ไป ซึ่ งประชาชนรู้จกั และ
เคยเข้าร่ วมกิจกรรมการพระราชทานปริ ญญาบัตรมีมากที่สุด ทัศนคติของประชาชนต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางในภาพรวม มี ทศั นคติในระดับปานกลาง โดยทัศนคติที่เป็ นเชิ งบวกสู งที่สุดคือ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางเป็ นสถาบัน ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม ส่ ว นภาพลัก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางในทัศ นะของประชาชนในจัง หวัด ลํา ปางอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
โดยภาพลักษณ์ที่เป็ นทัศนะเชิงบวกสู งที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรก
ที่อยูเ่ คียงข้างชาวลําปาง ซึ่ งการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยเป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก
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อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และภาพลักษณ์องค์กร เป็ นกรอบในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 380 คน และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 360 คน
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ปัจจุบนั โดยรวมทั้ง 17
ด้านของมหาวิทยาลัยพายัพ อยูใ่ นระดับดี เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านอาคารสถานที่
อาจารย์ผสู ้ อน การจัดการเรี ยนการสอน เทคโนโลยี ความเป็ นสากล ความมัน่ คง สภาพแวดล้อม
ภายใน การดูแลเอาใจใส่ นกั ศึกษา การบริ การทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หาร
การส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม คุณภาพบัณฑิต การทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม การวิจยั และความมี
ชื่ อ เสี ย ง ยกเว้น ภาพลัก ษณ์ ด้า นค่ า หน่ ว ยกิ ต ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง มี ท ัศ นะอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ส่ วนภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยพายัพด้านที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคิดว่าดีที่สุด คือ
ภาพลักษณ์ ดา้ นความมี ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย ส่ วนที่ควรปรับปรุ งที่สุด คือ ภาพลักษณ์ ดา้ น
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ แล้ว จากการทดสอบสมมุติฐานทําให้ทราบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มีทศั นะต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพอยูใ่ นระดับที่ดีอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.01) และกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีทศั นะต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพในชั้นปี ต่างๆ มีทศั นะต่อภาพลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน โดยพบว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีทศั นะต่อภาพลักษณ์แตกต่างจากชั้นปี ที่ 2
และที่ 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และแตกต่างจากชั้นปี ที่ 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.01)
ชุดาภา ภัทรกรรม (2551) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ปัจจุบนั ภาพลักษณ์คาดหวัง ปั จจัยส่ งเสริ ม
และอุปสรรคในการสร้ างภาพลักษณ์ของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อสารการตลาดของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อ
ศึกษาภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (3) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์คาดหวังของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั
ทีโอทีจาํ กัด (มหาชน) (4) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ งเสริ มและเป็ นอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูล
โดยใช้ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน ด้วยค่า Chi-Square ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และค่า t-test โดยผลวิจยั
พบว่า 1. การเปิ ดรับสื่ อสารการตลาดของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่า
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กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ ยในการเปิ ดรับสื่ อสารการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือสื่ อสิ่ งพิมพ์ และน้อยที่สุดคือสื่ อนิ ตยสาร 2.
ภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ ปั จจุบนั ของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม เป็ นภาพลักษณ์ปัจจุบนั ที่ดีในระดับปานกลาง โดย
ภาพลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคม และภาพลักษณ์ดา้ นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3. ภาพลักษณ์คาดหวังของบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์คาดหวังของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวม เป็ นภาพลักษณ์ คาดหวังที่ดีในระดับมากโดยภาพลักษณ์ ดา้ นบริ การมีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการ และภาพลักษณ์ดา้ นสื่ อสารการตลาด มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 4. ปั จจัยที่ส่งเสริ มอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ในภาพรวม เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มในการสร้างภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง โดย ปั จจัยด้าน
ผูบ้ ริ หารมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
และไม่พบปั จจัยใด เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กลธิ ดา ธรรมวิภชั น์ (2554:บทคัดย่อ) การสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาเฉพาะกรณี 19 โรงเรี ยนในชุ มชน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสารทัว่ ไปในระดับปานกลาง สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุด คือ สื่ อ
วิทยุโทรทัศน์ สื่ อหนังสื อพิมพ์ และสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวจากจาก มจธ.ใน
ระดับ น้อ ย เนื่ องจากไม่ ค่ อ ยมี เ วลาและเห็ นว่า มจธ.ไม่ ค่ อยมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ผ่า น
สื่ อมวลชน โดยเฉพาะสื่ อวิทยุโทรทัศน์ สําหรับภาพลักษณ์ปัจจุบนั ขององค์การอยู่ในระดับดีท้ งั 5
ด้าน ตามคําปรากาศวิสัยทัศน์ท้ งั 5 ข้อ [2] ทั้งนี้ พบว่า ภาพลักษณ์ด้านที่โด่ นเด่นมากที่สุดคือ
ภาพลักษณ์ที่เป็ นวิสัยทัศน์ขอ้ แรกคือ มุ่งมัน่ เป็ นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ เรี ยนรู้ จากสมมติฐานพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารจาน มจธ.แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบนั ขององค์การ
แตกต่ า งกัน ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ควรให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสาร จาก มจธ.ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
รักชนก สมศักดิ์ (2554:บทคัดย่อ) การสารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในทัศนะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรมการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากสื่ อต่างๆ อาทิ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อบุคคลหรื อ
เจ้าหน้าที่แนะแนว สื่ ออินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ แผ่นพับ ป้ ายประกาศหรื อคัตเอาท์ มีการรับรู้ใน
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ระดับปานกลาง ส่ วนการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ จากสื่ อโทรทัศน์เคเบิลทีวี สื่ อ
หนังสื อพิมพ์ และจดหมาย อยูใ่ นระดับน้อย โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารด้านข้อมูล
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการศึกษาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ด้านโครงการอบรมวิชาการ
รวมถึงด้านข่าวประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่ วนใหญ่เห็นว่า ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อยูใ่ นระดับดี ทั้งใน
ด้านการมีส่วนร่ วมกับชุ มชน ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้านบุคลากรและ
อาจารย์ผสู ้ อน และด้านคุณภาพบัณฑิต ส่ วนภาพลักษณ์ดา้ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และผลงาน
การวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง
วิชุดา ไชยศิวามงคลและคณะ (2554) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า ภาพรวมโดยไม่มีการจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ค่าคะแนนเฉลี่ ย
ของทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ มีค่าเป็ น 7.57 คะแนน จัดอยูใ่ นเกณฑ์ขนั ดีมาก (B+) ซึ่ งค่าคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติที่สูงสุ ดคือ ด้านแหล่งการเรี ยนรู้แหล่งวิจยั และวิชาการที่มีคุณภาพมีค่าเป็ น 7.90
คะแนน จัดอยูใ่ นเกณฑ์ขนั ดีมาก (B+) ส่ วนค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่าํ สุ ดคือ ด้านบุคลากรหรื อ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิมีค่าเป็ น 6.83 คะแนน จัดอยูใ่ นเกณฑ์ขนั ดี (B) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจําแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่ากลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ
ในทุกๆ ด้าน
วราภรณ์ ชวพงษ์ (2548) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตามการรับรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นอําเภอหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร พบว่า ร้อยละ 94 เคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และร้อยละ 92.1ได้รับจากสื่ อของมหาวิทยาลัย
กลุ่มประชากรจํานวน 1 ใน 3 หรื อ ร้อยละ 30.4 มีความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร 1-3 สัปดาห์/ครั้ง
การรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พบว่า ร้อยละ 69.5 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสถานีวทิ ยุ ม.อ. FM 88 MHz รองลงมาเป็ น คัทเอาท์/ป้ ายผ้า เวบไซต์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ ใน
สัดส่ วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 42.2, 39.4, 35.3, 33.0 ตามลําดับ การรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
จากสื่ อทัว่ ไป ร้ อยละ 46.1 ได้รับ จากสื่ อวิทยุ โดยสื่ อหนัง สื อพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อบุคคล กลุ่ ม
ประชากรได้รับในอัตราที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 18.9, 18.2, 17.9 ตามลําดับ ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยภาพลักษณ์ ด้านตัวองค์กรมีคะแนนสู ง
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านบริ การวิชาการ และด้านการวิจยั สําหรับด้าน
การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมมีคะแนนตํ่าสุ ด เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นตัวองค์กร
การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั บริ การวิชาการ และด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม มีคะแนน
ภาพลักษณ์ อยู่ในระดับดี เช่นเดี ยวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.90, 3.81, 3.83, 3.73
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ตามลํา ดับ จากการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ควรพัฒ นาบทบาทด้า นการทํา นุ บ าํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเด่นชัดมากขึ้นและควรส่ งเสริ มด้านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก
ได้รับรู ้ถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป
กิตติพงศ์ ผาบุตร (2552) การรับรู้ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชี ยงใหม่ ตามการรับรู้
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชี ยงใหม่เกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยนอร์ ท
เชี ย งใหม่ รู ้ จ ัก จากป้ ายโฆษณามากที่ สุ ด และผลจากการศึ ก ษาพบว่า การรั บ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ความคิ ด เห็ น ด้ว ยกับ ด้น บุ ค ลิ ก ภาพ ด้า นวัฒ นธรรม ด้า น
คุณประโยชน์ ด้านผูใ้ ช้ และด้านคุณสมบัติ
นางนุ ชนารถ อินทโรจน์ และคณะ (2553) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับมาก โดยภาพลักษณ์ด้านความ
น่าเชื่ อถือมีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด รองลงมาคือภาพลักษณ์ดา้ นความมีชื่อเสี ยง สําหรับภาพลักษณ์ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก ในเรื่ อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับของสังคม มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด
รองลงมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั และภาพลักษณ์ ดา้ นความมีชื่อเสี ยง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ในเรื่ อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ก่อตั้งมายาวนานและมีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้า นความมีชื่อเสี ยง และมีความคิดเห็ นต่ อ
ภาพลักษณ์ที่ควรปรัปปรุ งที่สุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านด้านเอกลักษณ์
2.4 สรุ ปเข้ าสู่ ประเด็นปัญหาการวิจัย
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ มีองค์ประกอบปั จจัยหลายด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านความ
มีชื่อเสี ยง ซึ่ งประเด็นที่ทาํ การศึกษา คือ การยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมกับการเรี ยนการสอน การเป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู้ยุคใหม่ การมีการจัดกิจกรรม
ด้า นต่ างๆ สู่ สาธารณะชนอย่า งต่อเนื่ อง ปั จจัย ด้า นการผลิ ตบัณฑิ ต ประเด็นที่ ท าํ การศึ กษา คื อ
บัณฑิตที่จบมีคุณภาพ สู ้งาน ทํางานได้และเป็ นที่ยอมรับของสังคม ความสามารถของบัณฑิตในการ
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นําความรู ้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ การไม่สร้างปั ญหาให้กบั สังคม ความโดดเด่ น
และสอดคล้องของหลักสู ตรกับความต้องการของตลาดงานและสังคม ปั จจัยด้านงานวิจยั ประเด็น
ที่ ท าํ การศึ ก ษา คื อ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ฯ มี ผ ลงานวิจ ัย สู่ ส าธารณะชน วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ฯ มี
ผลงานวิจยั ที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์แก่สังคม ปั จจัยด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒ นธรรม ประเด็ น ที่ ท ํา การศึ ก ษา คื อ การดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมด้ า นการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต การส่ งเสริ มสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วน
ร่ วมในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ปั จจัยด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม ประเด็นที่
ทําการศึกษา การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้และส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชน การมีส่วนร่ วมรณรงค์
ในการพัฒนาสังคม บุคลากรวิทยาลัยมีบทบาทในการบริ การวิชาการกับชุมชน ให้บริ การวิชาการที่
ดี มี คุณ ภาพแก่ สัง คมและชุ ม ชนอย่า งต่อเนื่ อง ปั จจัย ด้านความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ประเด็นที่
ทําการศึกษา คือ เป็ นบัณฑิ ตนักปฎิ บตั ิที่สู้งาน สร้ างงาน ทํางานได้จริ ง ผูท้ ี่สําเร็ จการศึกษา เป็ น
บัณฑิตที่มีประสิ ทธิ ภาพได้รับการยอมรับจากสังคม
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ขึ้นอยู่การรับรู้ หรื อ
มุ ม มองของประชาชนจัง หวัด ภู เก็ ต ทั้ง จากประสบการณ์ จากการเรี ย นรู ้ และการได้สั ม ผัส จาก
รู ปแบบของสื่ อ กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่ สู่สาธารณะชน การวิจยั ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ
จะทําให้สามารถนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งในประเด็นหรื อหัวข้อที่ยงั เป็ นจุดด้อยในสายตา
ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตให้ดีย่งิ ขึ้น และพัฒนาต่อยอดในประเด็นหรื อหัวข้อที่เป็ นจุดเด่นให้เป็ น
ที่ยอมรับและรับรู ้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมากยิง่ ขึ้น
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 รายได้
1.5 การศึกษา
1.6 ที่พกั อาศัย

ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
1.1 ด้านความมีชื่อเสี ยง

การรับรู ้ข่าวสารจากวิทยาลัยฯ
(ความถี่)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัย
โบรชัวร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว
การจัดกิจกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยฯ
1.7 อินเตอร์เน็ท
1.8 ข้อความจาก SMS

1.2 ด้านงานวิจยั
1.3 ด้านการผลิตบัณฑิต
1.4 ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
1.5 ด้านการบริ การวิชาการ
1.6 ด้านความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆและเพื่อศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ของ
ประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น ด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและที่พกั อาศัย ซึ่ งมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึก ษาครั้ งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ ต ปั จจุบ นั มีจาํ นวน
ประชากรจํา นวน 345,067 คน (การปกครองจัง หวัด ภู เ ก็ ต ณ ธัน วาคม 2553 เข้า ถึ ง ได้ใ น
http://www2.ect.go.th. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองจังหวัด
ภูเก็ต อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ณ ระดับค่าคลาดเคลื่อนที่ 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล
จังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมือง
อําเภอกะทู ้
อําเภอถลาง

ชาย
163,682
100,137
22,665
40,880

หญิง
181,385
113,616
25,326
42,443

รวม
345,067
213,753
47,991
83,323

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ (ที่ทาํ การปกครองจังหวัดภูเก็ต)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน (จากตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane)
โดยจําแนกสัดส่ วนของประชากรแต่ละอําเภอดังนี้
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การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอําเภอต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด/อําเภอ
อําเภอเมือง
อําเภอกะทู ้
อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

รวม
213,753
47,991
83,323
345,067

สัดส่ วนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง
70.0 %
15.0 %
25.0 %
100.0 %

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละอําเภอ
240 คน
60 คน
100 คน
400 คน

ตารางที่ 2 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอําเภอ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ หรื อ ตามความสะดวก (Accidental
Sampling or Convenience Sampling) แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยในส่ วนของข้อคําถามมี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เพื่อหาคุ ณภาพของเครื่ องมือ โดยหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ทําการทดสอบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุ ด วิเคราะห์โดยหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.929 เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อน อายุ และที่พกั อาศัย แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close Ended) ให้
เลือกตอบจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 การรับรู ้ ข่าวสารด้านจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ได้แก่ ความถี่ในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการ
กําหนดค่านํ้าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้
ระดับความถี่ในการรับสื่ อ
ค่ านํา้ หนักของคําตอบ
มากที่สุด
เท่ากับ 5 คะแนน
มาก
เท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เคย
เท่ากับ 1 คะแนน
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ตอนที่ 3 ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง มีหวั ข้อ
ใหญ่ท้ งั หมด 6 หัวข้อ ได้แก่ ด้า นความมีชื่อเสี ย ง การผลิ ตบัณฑิ ต ด้านงานวิจยั การทํานุ บาํ รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม การบริ การวิชาการแก่สังคม และความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้
ระดับของการรับรู้
ค่ านํา้ หนักของคําตอบ
มากที่สุด
เท่ากับ 5 คะแนน
มาก
เท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
เท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ จะดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังต่อไปนี้
3.3.1 การสํ ารวจข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data):
การสํ า รวจข้อ มู ล ปฐมภู มิ ใ ช้ วิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ติดต่อจัดหาผูช้ ่วยวิจยั ทั้งหมด 3 คนซึ่ งเป็ นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีใจรักใน
งานวิจยั และมีความรู ้ความเข้าใจในการทําวิจยั เป็ นอย่างดี
2) ประชุ มเพื่อทําความเข้าใจกับกลุ่มผูช้ ่วยวิจยั ที่จะไปเก็บข้อมูลภาคสนามในอําเภอต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่ อง
ของข้อคําถามและวิธีข้ นั ตอนในการสัมภาษณ์ในแต่ละตอนแต่ละข้อ
3) แบบสอบถามที่เก็บได้มา ผูว้ ิจยั จะทําการตรวจสอบเบื้องต้น หากมีปัญหา เช่ น ข้อมูลที่
ได้รับไม่สมบูรณ์ ขาดความเข้าใจในบางคําตอบ ผูว้ ิจยั จะมอบหมายให้ผูช้ ่ วยวิจยั โทรศัพท์ติดต่อ
กลับไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครั้ง เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล (ตามที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้)
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3.3.2 การศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ข้อมูลออนไลน์ เวปไซด์ต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการวิจยั ภาพลักษณ์ขององค์กร หรื อ
สถาบันศึกษาต่างๆ
3.4 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ตามแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อ 1-6
มีลกั ษณะ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ป
ออกมาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความถี่ที่ได้รับจากสื่ อประเภทต่างๆ จากแบบสอบถามตอนที่
2 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีท้ งั หมด 8 ข้อ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
การกําหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของปั จจัยต่างๆ มีดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ช่ วงคะแนนของค่ าเฉลีย่
ระดับความถี่ทไี่ ด้ รับ
4.50 – 5.00 คะแนน
หมายถึง
ได้รับมากที่สุด
3.50 – 4.49 คะแนน
หมายถึง
ได้รับมาก
2.50 – 3.49 คะแนน
หมายถึง
ได้รับปานกลาง
1.50 – 2.49 คะแนน
หมายถึง
ได้รับน้อย
1.00 – 1.49 คะแนน
หมายถึง
ได้รับน้อยที่สุด
3.4.3 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้า นความถี่ ที่ ไ ด้รับจากสื่ อประเภทต่า งๆ จํา แนกตามข้อมู ล
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และที่ พกั อาศัย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ยแบบ
จําแนกสองทาง (Compare Mean) ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
3.4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง
ในแบบสอบถามตอนที่ 3 ได้แก่ ด้านความมีชื่อเสี ยง การผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจยั การทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การบริ การวิชาการแก่สังคม และความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ ซึ่ งเป็ นการประเมิน
ระดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) มีท้ งั หมด 20 ข้อ
การกําหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของปั จจัยต่างๆ มีดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
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ช่ วงคะแนนของค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00 คะแนน
3.50 – 4.49 คะแนน
2.50 – 3.49 คะแนน
1.50 – 2.49 คะแนน
1.00 – 1.49 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการรับรู้
รับรู ้มากที่สุด
รับรู ้มาก
รับรู ้ปานกลาง
รับรู้นอ้ ย
รับรู้นอ้ ยที่สุด

3.4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และที่พกั อาศัย ใช้วิธีหา
ค่าเฉลี่ยแบบจําแนกสองทาง (Compare Mean) ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
3.4.6 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเปรี ยบเที ย บภาพลั ก ษณ์ จํ า แนกตามข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และที่พกั อาศัย ใช้สถิติอนุมาน ได้แก่สถิติ
ที (t-test) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการ
ทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least Significant Difference (LSD) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
3.4.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามตอนที่ 4
มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แล้วสรุ ป
ออกมาเป็ นค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และการนําเสนอการวิจยั เรื่ อง “ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ต้ งั วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ ต ในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต” นําเสนอในรู ป แบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งส่ วนการนําเสนอเป็ น 4 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
สื่ อสารที่ตรงกัน จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ดงั นี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n
แทน
x
แทน
S.D. แทน
t
แทน
F
แทน
r
แทน
P
แทน
*
แทน

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - Distribution
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – Distribution
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกค่านัยสําคัญทางสถิติ
ความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลโดยแบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน คือ
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา และที่พกั อาศัย
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู ้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จําแนก
ตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และที่พกั อาศัย
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4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระดับการศึกษา และที่พกั อาศัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) มีจาํ นวน 6 ข้อ
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง (n=400)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จํานวน (คน)

ร้อยละ (%)

ชาย
หญิง

184
216

46.00
54.00

ไม่เกิน 25 ปี
25 - 30 ปี
36 - 45 ปี
46 ปี ขี้นไป

188
145
49
18

47.00
36.20
12.30
4.50

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
นักเรี ยน / นักศึกษา
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

33
137
159
71

8.30
34.30
39.80
17.80

ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 บาท ขึ้นไป

170
172
33
19
6

42.50
43.00
8.20
4.80
1.50

1. เพศ

2. อายุ

3. อาชีพ

4. รายได้
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5. ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

จํานวน (คน)

ร้อยละ(%)

159
228
13

39.70
57.00
3.30

240
60
100

60.00
15.00
25.00

6. ที่พกั อาศัย
อําเภอเมือง
อําเภอกระทู ้
อําเภอถลาง

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า เป็ นเพศหญิง จํานวน 216 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.00 และเพศชาย จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุไม่
เกิน 25 ปี จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 159 คน ร้อย
ละ 39.80 และพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 137 คิดเป็ นร้อยละ 34.30 รายได้ 10,001-20,000 บาท
และ ไม่เกิน 10,000 บาท จํานวน 172 คน และ 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 และ 42.50 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 และส่ วนใหญ่พกั อยูใ่ นอําเภอเมือง
ภูเก็ต จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความถี่ในการรับรู้ ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศู นย์ ฯภูเก็ต จากสื่ อ

ประเภทต่ างๆ

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ (n = 400 คน)
Mean
S.D.
ระดับ
อันดับ
ประเภทสื่ อ
1. วิทยุ
3.05
1.18
ปานกลาง
1
2. หนังสื อพิมพ์
2.82
1.22
ปานกลาง
3
3. ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
2.89
1.04
ปานกลาง
2
4. ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
2.39
1.06
น้อย
5
5. โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
2.28
1.07
น้อย
7
6. กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
2.36
1.03
น้อย
6
7. อินเตอร์ เน็ต
2.61
1.34
ปานกลาง
4
8. ข้อความ SMS
1.95
1.11
น้อย
8
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
2.54
0.83
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.54)
เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต โดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.05) ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง ( = 2.89) และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.82) ตามลําดับ
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4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่ างๆ จําแนกตามข้ อมูลประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษา และทีพ่ กั อาศัย
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามเพศ
ประเภทสื่ อต่างๆ
1.วิทยุ
2.หนังสื อพิมพ์
3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
7.อินเตอร์ เน็ต
8.ข้อความ SMS
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Mean
3.05
2.90
2.84
2.37
2.30
2.35
2.72
2.08
2.58

ชาย (n=184)
S.D.
1.09
1.19
1.00
1.12
1.09
1.08
1.27
1.17
0.85

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

Mean
3.05
2.75
2.93
2.41
2.26
2.36
2.52
1.83
2.51

หญิง (n=216)
S.D.
1.25
1.24
1.06
1.01
1.06
0.99
1.38
1.06
0.83

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( = 2.58) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.05)
หนังสื อพิมพ์ ( = 2.90) และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ตามลําดับ ( =2.84) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิง มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.51) เมื่อ
พิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.05) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( =
2.93) และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.75) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามอายุ
ประเภทสื่ อต่างๆ
1.วิทยุ
2.หนังสื อพิมพ์
3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
7.อินเตอร์เน็ต
8.ข้อความ SMS
ความถี่โดยเฉลี่ย

ไม่เกิน 25 ปี
(n=188)
Mean S.D. ระดับ

25 - 30 ปี
(n=145)
Mean S.D. ระดับ

36 - 45 ปี
(n=49)
Mean S.D. ระดับ

46 ปี ขี้นไป
(n=18)
Mean S.D. ระดับ

3.13
2.82
3.04
2.52
2.39
2.45
2.85
2.08
2.66

3.26
3.04
2.94
2.49
2.37
2.32
2.59
1.96
2.62

2.53
2.37
2.45
1.92
1.78
2.22
2.06
1.63
2.12

2.00
2.33
2.11
1.56
1.83
2.00
1.83
1.28
1.87

1.16
1.14
0.98
1.11
1.06
1.00
1.33
1.16
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

1.09
1.21
0.97
0.97
1.06
1.05
1.29
1.05
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

1.26
1.40
1.17
1.00
1.07
1.14
1.27
1.07
0.92

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

0.84
1.24
1.13
0.78
0.92
0.69
1.20
0.96
0.58

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อย
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 2.66) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ (
= 3.31) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 3.04) และอินเตอร์เน็ต ( = 2.85) ตามลําดับ
กลุ่มอายุ 25 - 30 ปี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.62) เมื่อพิจารณาความถี่ในการ
รับรู้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ ( = 3.26) หนังสื อพิมพ์ ( = 3.04) และ ป้ าย
โฆษณากลางแจ้ง ( = 2.94) ตามลําดับ
กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.12) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้
ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ ( = 2.53) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.45) และ
หนังสื อพิมพ์ ( = 2.37) ตามลําดับ
กลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( =1.87) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้
ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ย สามอันดับแรก ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ( = 2.33) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.11) และ วิทยุ (
= 2.00) ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามอาชีพ
ประเภทสื่ อต่างๆ

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (n=33)

พนักงานบริ ษทั เอกชน (n=137)

นักเรี ยน / นักศึกษา (n=159)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว (n=71)

Mean

S.D.

ระดับ

Mean S.D. ระดับ

Mean S.D. ระดับ

Mean

S.D.

ระดับ

1.วิทยุ

3.33

1.14

ปานกลาง

3.10

1.14

ปานกลาง

3.03

1.19 ปานกลาง

2.87

1.22

ปานกลาง

2.หนังสื อพิมพ์

3.58

1.25

มาก

2.77

1.22

ปานกลาง

2.72

1.11 ปานกลาง

2.79

1.34

ปานกลาง

3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง

3.12

1.11

ปานกลาง

2.85

0.95

ปานกลาง

2.93

1.07 ปานกลาง

2.75

1.08

ปานกลาง

4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ

2.64

1.43

ปานกลาง

2.22

1.00

น้อย

2.42

1.02 น้อย

2.55

1.07

ปานกลาง

5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

2.33

1.27

น้อย

2.04

0.95

น้อย

2.36

1.02 น้อย

2.54

1.24

ปานกลาง

6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ

2.52

1.33

ปานกลาง

2.26

1.00

น้อย

2.40

0.94 น้อย

2.38

1.11

น้อย

7.อินเตอร์เน็ต

2.94

1.54

ปานกลาง

2.62

1.32

ปานกลาง

2.70

1.35 ปานกลาง

2.24

1.17

น้อย

8.ข้อความ SMS

2.45

1.39

น้อย

1.74

1.02

น้อย

2.03

1.09 น้อย

1.93

1.11

น้อย

2.86

1.03

ปานกลาง

2.45

0.76

น้อย

2.57

0.80 ปานกลาง

2.51

0.93

ปานกลาง

ความถี่โดยเฉลี่ย

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.86) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ( = 3.58) วิทยุ ( = 3.33) และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 3.12) ตามลําดับ
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พนักงานบริ ษทั เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีความถี่ในการรับรู ้ขา่ วสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.45)
เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.10) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
( = 2.85) และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.77) ตามลําดับ
นักเรี ยน/นักศึกษา มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.57) เมื่อพิจารณา
ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.03) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.93)
และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.72) ตามลําดับ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.51) เมื่อพิจารณาความถี่ใน
การรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 2.87) หนังสื อพิมพ์ ( = 2.79) และ ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง ( = 2.75) ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามรายได้
ประเภทสื่ อต่างๆ
1.วิทยุ
2.หนังสื อพิมพ์
3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
7.อินเตอร์เน็ต
8.ข้อความ SMS
ความถี่โดยเฉลี่ย

ไม่เกิน 10,000 บ.
(n=170)
Mean S.D. ระดับ
3.22 1.18 ปานกลาง
2.86 1.18 ปานกลาง
3.02 1.01 ปานกลาง
2.64 1.06 ปานกลาง
2.50 1.06 ปานกลาง
2.46 1.02 น้อย
2.74 1.31 ปานกลาง
2.19 1.17 น้อย
2.70 0.85 ปานกลาง

10,001 - 20,000 บาท
(n=172)
Mean S.D. ระดับ
3.05
1.13 ปานกลาง
2.97
1.15 ปานกลาง
2.91
1.00 ปานกลาง
2.33
1.03 ปานกลาง
2.24
1.07 ปานกลาง
2.37
1.04 น้อย
2.73
1.31 ปานกลาง
1.87
1.06 น้อย
2.56
0.79 ปานกลาง

20,001 - 30,000 บ.
(n=33)
Mean S.D. ระดับ
2.73 1.33 ปานกลาง
2.36 1.43 น้อย
2.52 1.15 ปานกลาง
1.91 0.91 น้อย
1.61 0.86 น้อย
1.88 0.89 น้อย
1.88 1.24 น้อย
1.42 0.61 น้อยที่สุด
2.04 0.65 น้อย

30,001 - 40,000 บ.
(n=19)
Mean S.D. ระดับ
2.26 0.93 ปานกลาง
2.26 1.33 น้อย
2.42 1.12 ปานกลาง
1.95 1.03 น้อย
2.16 1.02 น้อย
2.32 1.00 น้อย
2.16 1.46 น้อย
1.63 1.30 น้อยที่สุด
2.14 0.88 น้อย

40,001 บ. ขึ้นไป
(n=6)
Mean S.D. ระดับ
2.50 1.05 ปานกลาง
2.00 1.67 น้อย
2.00 0.89 ปานกลาง
1.17 0.41 น้อย
1.33 0.82 น้อย
1.67 0.82 น้อย
1.33 0.82 น้อย
1.00 0.00 น้อยที่สุด
1.63 0.64 น้อย

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท มีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อ
ประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (� = 2.70 , 2.56 ตามลําดับ) ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท , 20,001-30,000 บาท และ 40,001 บาท
ขึ้นไป มีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ย () = 2.16 , 2.04 , 1.63 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเภทสื่ อ พบว่า ทุกกลุ่มรายได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บ. และ40, 001 บ. ขึ้นไป มี
ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทวิทยุ มากที่สุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลี่ ย ()= 3.22 , 3.05 , 2.73, 2.50 ตามลําดับ ยกเว้น
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กลุ่มรายได้ 30,001 - 40,000 บ. มีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก
ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.42) หนังสื อพิมพ์ ( = 2.26,S.D.=1.13) และวิทยุ ( = 2.26,S.D.=1.09) ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภทสื่ อต่างๆ
1.วิทยุ
2.หนังสื อพิมพ์
3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
7.อินเตอร์ เน็ต
8.ข้อความ SMS
ความถี่โดยเฉลี่ย

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (n=159)
Mean S.D.
ระดับ
3.08
1.18 ปานกลาง
2.80
1.30 ปานกลาง
2.97
1.04 ปานกลาง
2.58
1.13 ปานกลาง
2.44
1.06 น้อย
2.48
1.08 น้อย
2.54
1.37 ปานกลาง
2.16
1.22 น้อย
2.63
0.91 ปานกลาง

ปริ ญญาตรี (n=228)
Mean S.D.
ระดับ
3.07 1.16 ปานกลาง
2.84 1.13 ปานกลาง
2.84 1.00 ปานกลาง
2.28 1.00 น้อย
2.18 1.06 น้อย
2.29 0.99 น้อย
2.70 1.29 ปานกลาง
1.84 1.03 น้อย
2.50 0.77 ปานกลาง

Mean
2.46
2.77
2.69
2.08
2.23
2.08
1.92
1.15
2.17

สู งกว่าปริ ญญาตรี (n=13)
S.D.
ระดับ
1.33
น้อย
1.74
ปานกลาง
1.49
ปานกลาง
1.12
น้อย
1.24
น้อย
0.86
น้อย
1.50
น้อย
0.38
น้อยที่สุด
0.89
น้อย
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จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.63) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ
( = 3.08) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.97) และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.80) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
2.50) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ( = 3.08) หนังสื อพิมพ์
( = 2.84, S.D.=1.13) และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 2.84, S.D.=1.00) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( =
2.17) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ( = 2.77) ป้ าย
โฆษณากลางแจ้ง ( = 2.69) และวิทยุ ( = 2.46) ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ จําแนกตามที่พกั อาศัย
ประเภทสื่ อต่างๆ
1.วิทยุ
2.หนังสื อพิมพ์
3.ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4.ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5.โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
6.กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
7.อินเตอร์ เน็ต
8.ข้อความ SMS
ความถี่โดยเฉลี่ย

อําเภอเมือง (n=240)
Mean S.D. ระดับ
2.69 1.09 ปานกลาง
2.67 0.91 ปานกลาง
2.70 0.97 ปานกลาง
2.32 0.94 น้อย
2.31 0.97 น้อย
2.46 0.87 น้อย
2.57 1.05 ปานกลาง
1.99 0.95 น้อย
2.46 0.69 น้อย

อําเภอกระทู้ (n=60)
Mean S.D.
ระดับ
4.20 0.58
ปานกลาง
4.22 0.72
ปานกลาง
3.65 0.69
ปานกลาง
2.95 0.70
น้อย
2.47 0.97
น้อย
1.93 1.04
น้อย
2.50 1.58
ปานกลาง
1.60 0.96
น้อย
2.94 0.64
ปานกลาง

อําเภอถลาง (n=100)
Mean S.D. ระดับ
3.23 1.15
ปานกลาง
2.36 1.49
ปานกลาง
2.88 1.16
ปานกลาง
2.24 1.39
น้อย
2.11 1.33
น้อย
2.36 1.29
น้อย
2.77 1.73
ปานกลาง
2.05 1.47
น้อย
2.50 1.14
ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง มีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( =
2.46) เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
( = 2.70) วิทยุ ( = 2.69) และหนังสื อพิมพ์ ( = 2.67) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอกระทู้ มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.94) เมื่อ
พิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ( = 4.22) วิทยุ (
= 4.20) และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ( = 3.65) ตามลําดับ

45

กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอถลาง มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.50) เมื่อ
พิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ ( = 3.23) ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง ( = 2.88) และอินเตอร์ เน็ต ( = 2.77) ตามลําดับ
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ ยการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
(n=400)
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Mean
3.37
3.48
2.21
3.14
3.04
3.67
3.15

S.D.
0.70
0.76
0.71
0.63
0.65
0.92
0.55

แปลผล อันดับ
ปานกลาง 3
ปานกลาง 2
น้อย
6
ปานกลาง 4
ปานกลาง 5
มาก
1
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.15)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (
= 3.67) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( = 3.48) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( = 3.37) ด้านทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ( = 3.14) ด้านบริ การวิชาการ ( = 3.04) และด้านงานวิจยั ( = 2.21)
ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นความมีชื่อเสี ยง
Mean S.D. ระดับ
1. การยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม
3.62 0.81 มาก
2. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรี ยน
3.37 0.85 ปานกลาง
3. สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสม อยูใ่ จกลางเมืองภูเก็ตเดินทางสะดวก 3.28 0.94 ปานกลาง
4. บรรยากาศของวิทยาลัยมีความอบอุ่นและเอื้ออาทร
3.21 0.85 ปานกลาง
5. การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ สู่ สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง
3.25 0.89 ปานกลาง
6. ศูนย์ฯภูเก็ต เป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู้ยคุ ใหม่
3.47 0.85 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.37 0.77 ปานกลาง
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จากตารางที่ 12 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.37) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้านพบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม ( = 3.62) รองลงมา
คือ ศูนย์ฯภูเก็ต เป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ ( = 3.47) สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรี ยน
( = 3.37) สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสม อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเดินทางสะดวก ( = 3.28) การจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ สู่ สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ( = 3.25) บรรยากาศของวิทยาลัยมีความอบอุ่น
และเอื้ออาทร ( = 3.21) ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านการผลิตบัณฑิต (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นการผลิตบัณฑิต
1. บัณฑิตที่จบมีคุณภาพ สู ้งาน ทํางานได้และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. บัณฑิตมีทกั ษะ สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจําวัน
3. นักศึกษาวิทยาลัยฯศูนย์ฯภูเก็ต ไม่สร้างปั ญหาให้สังคม
4. หลักสู ตรที่เปิ ดสอนมีความโดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ระดับ

Mean
3.55
3.46
3.41

S.D.
0.82
0.90
0.89

3.50
3.48

0.85 มาก
0.76 ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 13 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
การผลิตบัณฑิต พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.48) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้านพบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บัณฑิตที่จบมีคุณภาพ สู้งาน ทํางานได้และเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม ( = 3.55) รองลงมาคือ หลักสู ตรที่เปิ ดสอนมีความโดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ( = 3.50) บัณฑิตมีทกั ษะ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจําวัน ( = 3.46)
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ไม่สร้างปั ญหาให้สังคม ( = 3.41) ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านงานวิจยั (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นงานวิจยั
1. วิทยาลัยฯศูนยฯภูเก็ต มีผลงานวิจยั สู่ สาธารณะชน
2. มีผลงานวิจยั ที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาและเกิด
ประโยชน์แก่สังคม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Mean
2.21

S.D.
0.74

ระดับ
น้อย

2.21
2.21

0.81
0.71

น้อย
น้อย

จากตารางที่ 14 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
งานวิจยั พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.21) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า มี
ผลงานวิจยั ที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์แก่สังคม ( = 2.21, S.D.= 0.81) และด้าน
วิทยาลัยฯศูนยฯภูเก็ต มีผลงานวิจยั สู่ สาธารณะชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( = 2.21, S.D.= 0.74)
ตามลําดับ
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. วิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมด้านการทนุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการ
ทนุบาํ รุ งฯ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Mean

S.D.

แปลผล

3.07

0.84

ปานกลาง

3.22
3.14

0.66
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 15 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.14) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่ วม
ในการทนุ บ าํ รุ ง ฯ ( = 3.22) และวิทยาลัย มีการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการทนุ บาํ รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ( = 3.07) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านบริ การวิชาการ (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การวิชาการ
1. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้และส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชน
2. การมีส่วนร่ วมรณรงค์ในการพัฒนาสังคม
3. บุคคลากรวิทยาลัยมีบทบาทในการบริ การกับชุมชน
4. ให้บริ การวิชาการที่ดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอย่าง

Mean
3.09
3.05
2.99

S.D.
0.75
0.77
0.74

3.02

0.78 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.04

0.65 ปานกลาง

ต่อเนื่อง

แปผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 16 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
บริ การวิชาการ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.04) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้และส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชน
( = 3.09) รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมรณรงค์ในการพัฒนาสังคม ( = 3.05) ให้บริ การวิชาการที่ดี
มีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ( = 3.02) บุคคลากรวิทยาลัยมีบทบาทในการบริ การกับ
ชุมชน ( = 2.99) ตามลําดับ
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (n=400)
ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะ
Mean S.D. ระดับ
1. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เป็ นบัญฑิตนักปฏิบตั ิที่สู้งาน สร้างงาน
ทํางานได้
3.69
0.91 มาก
2. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เป็ นบัญฑิตที่มีประสิ ทธิ ภาพได้รับการ
3.64
1.00 มาก
ยอมรับจากสังคม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.67
0.92 มาก
จากตารางที่ 17 การรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในมุมมองของ
ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.67) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นบัญฑิตนักปฏิบตั ิที่สู้งาน
สร้างงานทํางานได้ ( = 3.69) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เป็ นบัญฑิตที่มีประสิ ทธิ ภาพได้รับการยอมรับจาก
สังคม (=3.67)
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4.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการรับรู้ ภาพลักษณ์ วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จําแนกตามข้ อมูลประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และที่
พักอาศัย
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ชาย (n=184)

หญิง (n=216)

Mean

S.D.

ระดับ

Mean

S.D.

ระดับ

3.37
3.49
2.21
3.11
3.04
3.60

0.67
0.71
0.72
0.67
0.65
0.91

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.36
3.47
2.20
3.17
3.04
3.72

0.73
0.80
0.69
0.60
0.65
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.14

0.55

ปานกลาง

3.16

0.56

ปานกลาง

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ( =3.60) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.49) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.37) ด้าน
ทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.11) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.04) และด้านงานวิจยั ( =2.21) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิง รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ( =3.72) รองลงมาคื อ ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ( =3.47) ด้า นความมีชื่ อเสี ยง (  =3.36) ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.17) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.04) และด้านงานวิจยั ( =2.20) ตามลําดับ
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ไม่เกิน 25
Mean S.D.
3.41 0.68
3.52 0.80
2.20 0.77
3.07 0.68
3.07 0.69
3.59 0.92
3.14 0.61

ปี (n=188)
ระดับ
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

25 – 30 ปี (n=145)
Mean S.D. ระดับ
3.33 0.67 ปานกลาง
3.42 0.72 ปานกลาง
2.15 0.59 น้อย
3.19 0.54 ปานกลาง
3.04 0.52 ปานกลาง
3.54 0.89 มาก
3.11 0.48 ปานกลาง

36 – 45 ปี (n=49)
Mean S.D. ระดับ
3.28 0.82 ปานกลาง
3.52 0.77 มาก
2.36 0.69 น้อย
3.26 0.59 ปานกลาง
2.84 0.74 ปานกลาง
4.13 0.85 มาก
3.23 0.50 ปานกลาง

46 ปี ขี้นไป (n=18)
Mean S.D. ระดับ
3.50
0.87 มาก
3.39
0.69 ปานกลาง
2.36
0.84 น้อย
3.19
0.88 ปานกลาง
3.17
0.77 ปานกลาง
4.17
0.77 มาก
3.30
0.67 ปานกลาง

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.14) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.59) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.52) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.41)
ด้านบริ การวิชาการ ( =3.07, S.D.= 0.69) ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.07, S.D.= 0.68) และด้านงานวิจยั ( =2.20) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 – 30 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่า เฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ ด้านความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ( =3.54) รองลงมาคื อ ด้า นการผลิ ตบัณฑิ ต ( =3.42) ด้า นความมี ชื่อเสี ยง ( =3.33) ด้านทะนุ บ าํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.19) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.04) และด้านงานวิจยั ( =2.15) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มี ค่า เฉลี่ ยสู ง สุ ดคื อ ด้านความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ( =4.13) รองลงมาคือ ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ( =3.42) ด้า นความมีชื่อเสี ย ง (  =3.28) ด้านทะนุ บ าํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.26) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.84) และด้านงานวิจยั ( =2.36) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 ปี ขี้นไป รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ ด้านความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ( =4.17) รองลงมาคือ ด้า นความมีชื่อเสี ยง ( =3.50) ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ( =3.39) ด้า นทะนุ บ าํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.19) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.17) และด้านงานวิจยั ( =2.36) ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ (n=33)
Mean S.D. ระดับ
3.61 0.71 มาก
3.55 0.70 มาก
2.41 0.84 น้อย
3.35 0.64 ปานกลาง
3.24 0.90 ปานกลาง
3.92 0.79 มาก
3.35 0.61 ปานกลาง

พนักงานบริ ษทั เอกชน
(n=137)
Mean S.D. ระดับ
3.36 0.69 ปานกลาง
3.54 0.72 มาก
2.15 0.61 น้อย
3.07 0.57 ปานกลาง
3.01 0.56 ปานกลาง
3.57 0.85 มาก
3.12 0.49 ปานกลาง

นักเรี ยน / นักศึกษา
(n=159)
Mean S.D. ระดับ
3.37 0.71 ปานกลาง
3.48 0.82 ปานกลาง
2.23 0.75 น้อย
3.11 0.67 ปานกลาง
3.05 0.64 ปานกลาง
3.65 0.96 มาก
3.15 0.60 ปานกลาง

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
(n=71)
Mean S.D. ระดับ
3.26 0.70 ปานกลาง
3.32 0.73 ปานกลาง
2.18 0.72 น้อย
3.27 0.64 ปานกลาง
2.96 0.69 ปานกลาง
3.75 1.00 มาก
3.12 0.53 ปานกลาง

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.92) รองลงมาคือ ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.61) ด้านการผลิต
บัณฑิต ( =3.55) ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.35) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.24) และด้านงานวิจยั ( =2.41) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ( =3.57) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.54) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.36) ด้าน
ทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.07) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.01) และด้านงานวิจยั ( =2.15) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.65) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.48) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.37) ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.11) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.05) และด้านงานวิจยั ( =2.23) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัว รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.75) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.32) ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.27) ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง ( =3.26) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.96) และด้านงานวิจยั ( =2.18) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้
ประเภทสื่ อต่างๆ
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ความถี่โดยเฉลี่ย

ไม่เกิน 10,000 บ.
(n=170)
Mean S.D. ระดับ

10,001 - 20,000
บาท (n=172)
Mean S.D. ระดับ

20,001 - 30,000 บ.
(n=33)
Mean S.D. ระดับ

30,001 - 40,000 บ.
(n=19)
Mean S.D. ระดับ

40,001 บ. ขึ้นไป
(n=6)
Mean S.D. ระดับ

3.39
3.51
2.21
3.13
3.09
3.61
3.15

3.34
3.43
2.16
3.10
2.99
3.56
3.10

3.28
3.52
2.26
3.27
3.08
4.11
3.25

3.40
3.49
2.32
3.21
2.72
4.18
3.22

3.75
3.75
2.92
3.83
3.67
4.33
3.71

0.71
0.83
0.80
0.71
0.70
0.97
0.64

ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.69
0.70
0.57
0.53
0.57
0.84
0.47

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.65
0.71
0.73
0.64
0.44
0.85
0.44

ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.78
0.81
0.80
0.67
0.91
0.92
0.56

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.94
0.42
0.66
0.68
0.44
0.52
0.45

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.61) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.51) ด้านความมี
ชื่อเสี ยง ( =3.39) ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.13) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.09) และด้านงานวิจยั ( =2.21) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.10) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.56) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.43) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.34)
ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.10) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.99) และด้านงานวิจยั ( =2.16) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =4.11) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.52) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.28) ด้าน
ทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.27) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.08) และด้านงานวิจยั ( =2.26) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =4.18) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.49) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.40) ด้าน
ทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.21) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.72) และด้านงานวิจยั ( =2.32) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 40,001 บ. ขึ้นไปต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =4.33) รองลงมาคือ ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.83) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.75, S.D.=
0.94) ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.75, S.D.= 0.42) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.67) และด้านงานวิจยั ( =2.92) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Mean
3.59
3.45
2.28
3.14
3.66
3.27
3.18

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
(n=159)
S.D. ระดับ
0.84 มาก
0.91 ปานกลาง
0.82 น้อย
0.88 ปานกลาง
1.02 มาก
0.83 ปานกลาง
0.68 ปานกลาง

Mean
3.38
3.48
2.17
3.09
3.00
3.67
3.13

ปริ ญญาตรี
(n=228)
S.D.
0.69
0.75
0.62
0.56
0.55
0.85
0.46

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

สู งกว่าปริ ญญาตรี
(n=13)
Mean S.D.
ระดับ
3.29
0.62
ปานกลาง
3.37
0.50
ปานกลาง
2.08
0.57
น้อย
3.15
0.43
ปานกลาง
2.98
0.59
ปานกลาง
4.08
0.64
มาก
3.16
0.30
ปานกลาง

จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.18)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านบริ การวิชาการ ( =3.66) รองลงมาคือ ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.59) ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.45)
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.27) ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.14) และด้านงานวิจยั ( =2.28) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ( =3.67) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.48) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.38) ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.09) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.00) และด้านงานวิจยั ( =2.17) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =4.08) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.37) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.29) ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.15) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.98) และด้านงานวิจยั ( =2.08) ตามลําดับ
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามที่อยูอ่ าศัย
อําเภอเมือง (n=240)
อําเภอกระทู้ (n=60)
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
Mean S.D. ระดับ
Mean S.D. ระดับ
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
3.17 0.59 ปานกลาง
3.64
0.61 มาก
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3.26 0.70 ปานกลาง
3.69
0.70 มาก
3. ด้านงานวิจยั
2.05 0.58 น้อย
2.18
0.62 น้อย
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
3.01 0.53 ปานกลาง
3.14
0.53 ปานกลาง
5. ด้านบริ การวิชาการ
2.89 0.50 ปานกลาง
3.09
0.32 ปานกลาง
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
3.60 0.98 มาก
3.28
0.61 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.00 0.44 ปานกลาง
3.17
0.38 ปานกลาง

อําเภอถลาง (n=100)
Mean
S.D. ระดับ
3.67
0.83 มาก
3.87
0.74 มาก
2.62
0.86 ปานกลาง
3.46
0.79 ปานกลาง
3.35
0.93 ปานกลาง
4.05
0.79 มาก
3.50
0.70 มาก

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง รับรู ้ ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.00) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.60) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.26) ด้านความมีชื่อเสี ยง (
=3.17) ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ( =3.01) ด้านบริ การวิชาการ ( =2.89) และด้านงานวิจยั ( =2.05) ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอกระทู้ รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านการผลิ ตบัณฑิต ( =3.69) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.64) ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =3.28) รองลงมาคือ ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.14) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.09) และด้านงานวิจยั ( =2.18) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอถลาง รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ( =4.05) รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ( =3.87) ด้านความมีชื่อเสี ยง ( =3.67) ด้านทะนุบาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ( =3.46) ด้านบริ การวิชาการ ( =3.35) และด้านงานวิจยั ( =2.62) ตามลําดับ
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4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของการรับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศู นย์ ฯภู เก็ต จําแนกตามข้ อมูลประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา และทีพ่ กั อาศัย
ตารางที่ 24 แสดงค่าสถิ ติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านเพศที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯ ภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
5. ด้านบริ การวิชาการ
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ชาย
หญิง
Mean S.D. Mean S.D.
3.37 0.67 3.36 0.73
3.49 0.71 3.47 0.80
3.21 0.72 3.20 0.70
3.11 0.67 3.17 0.60
3.04 0.65 3.04 0.65
3.60 0.91 3.72 0.92
3.31 0.55 3.32 0.58

t

P

0.204
0.285
0.218
-1.022
-0.044
-1.296
-0.156

0.839
0.776
0.827
0.307
0.965
0.196
0.876

จากตารางที่ 24 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆด้าน
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ตารางที่ 25 แสดงค่าสถิ ติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอายุที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ตในด้านต่างๆ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ แหล่งความ
แปรปรวน
ศูนย์ฯ ภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านงานวิจยั
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนะธรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านบริ การวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

SS

MS

F

P

3
396
399
3
396
399
3
396
399

1.25
195.81
197.06
1.06
229.01
230.07
1.98
196.33
198.32

0.42
0.49

0.844

0.470

0.35
0.58

0.612

0.608

0.66
0.50

1.334

0.263

3
396
399
3
396
399

1.98
158.00
159.98
2.53
164.74
167.27

0.66
0.40

1.654

0.176

0.84
0.42

2.029

0.109

3
396
399
3
396
399

18.51
318.10
336.61
0.90
121.41
122.32

6.17
0.80

7.680 0.000*

0.30
0.31

0.982

0.401
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จากตารางที่ 25 พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต แตกต่างกันในด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดังตารางที่ 24
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอายุที่มีการรับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ระดับการศึกษา

Mean

ไม่เกิน 25 ปี

25 - 30 ปี

3.59
-

3.54
0.05
-

36 - 45
ปี
4.13
-0.54*
-0.59*
-

46 ปี
ขี้นไป
4.17
-0.58*
-0.63*
0.04
-

ไม่เกิน 25 ปี
3.59
25 - 30 ปี
3.54
36 - 45 ปี
4.13
46 ปี ขี้นไป
4.17
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 26 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มี การรับรู ้
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 36-45 ปี ( =4.13) รับรู้
ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ( =3.59) และอายุ 2530 ปี (=3.54) กลุ่มที่มีอายุเกิ น 46 ปี ขึ้นไป ( =4.17) รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ( =3.59) และอายุ 25-30 ปี (=3.54)
ตารางที่ 27 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอาชีพที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P
แปรปรวน
ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
ระหว่างกลุ่ม
3
2.87 0.96 1.948 0.121
ภายในกลุ่ม
396 194.20 0.49
รวม
399 197.06
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างกลุ่ม
3
2.53 0.84 1.469 0.222
ภายในกลุ่ม
396 227.54 0.57
รวม
399 230.07
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ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P
แปรปรวน
ศูนย์ฯภูเก็ต
3. ด้านงานวิจยั
ระหว่างกลุ่ม
3
1.89 0.63 1.271 0.284
ภายในกลุ่ม
396 196.43 0.50
รวม
399 198.32
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและ ระหว่างกลุ่ม
3
3.46 1.15 2.914 0.034*
วัฒนะธรรม
ภายในกลุ่ม
396 156.53 0.40
รวม
399 159.98
5. ด้านบริ การวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม
3
1.86 0.62 1.484 0.218
ภายในกลุ่ม
396 165.41 0.42
รวม
399 167.27
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ
ระหว่างกลุ่ม
3
4.05 1.35 1.606 0.187
ภายในกลุ่ม
396 332.56 0.84
รวม
399 336.61
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
3
1.51 0.50 1.649 0.178
ภายในกลุ่ม
396 120.81 0.31
รวม
399 122.32
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 27 พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านต่างๆ แตกต่างกันในด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผล
ดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านอาชีพ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
ระดับการศึกษา

Mean

ข้าราชการ / พนักงาน
นักเรี ยน /
รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน นักศึกษา
3.35
3.07
3.11
0.28*
0.24
-0.04
-

ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
3.27
0.08
-0.20*
-0.16
-

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3.35
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.07
นักเรี ยน / นักศึกษา
3.11
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
3.27
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 28 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม จําแนกตามอาชี พเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มี
การรั บ รู ้ แตกต่างกันอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่ มข้า ราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ( =3.35) รับรู้ภาพลักกษณ์ดา้ นทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม สู งกว่ากลุ่มพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ( =3.07) กลุ่มประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ( =3.27) รับรู ้ ภาพลักกษณ์ดา้ นทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนะธรรม สู งกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน ( =3.07)
ตารางที่ 29 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้านรายได้ที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
การรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ประเภทต่างๆ
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง

2. ด้านการผลิตบัณฑิต

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

4
395
399
4
395
399

1.30
195.76
197.06
0.95
229.12
230.07

0.33
0.50

0.656

0.623

0.24
0.58

0.408

0.803
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การรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ประเภทต่างๆ
3. ด้านงานวิจยั

4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนะธรรม

5. ด้านบริ การวิชาการ

6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

4
395
399

3.67
194.65
198.32

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
395
399
4
395
399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
395
399
4
395
399

MS

F

P

0.92
0.49

1.860

0.117

3.80
156.18
159.98
5.05
162.22
167.27

0.95
0.40

2.403 0.049*

1.26
0.41

3.073 0.016*

16.83
319.78
336.61
2.77
119.55
122.32

4.21
0.81

5.197 0.000*

0.69
0.30

2.286

0.060

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 29 พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านต่างๆ แตกต่างกันในด้านด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม ด้านบริ การวิชาการ และ
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นราย
คู่ ด้วยวิธี Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดังตารางที่ 28-30
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม

ระดับการศึกษา

Mean

ไม่เกิน
10,000
บาท
3.13
-

10,001 - 20,001 - 30,00140,001 บาท
20,000 30,000 40,000
ขึ้นไป
บาท
บาท
บาท
3.10
3.27
3.21
3.83
0.03
-0.14
-0.08
-0.70*
-0.17
-0.11
-0.73*
0.06
-0.56*
-0.62*
-

ไม่เกิน 10,000 บาท 3.13
10,001 - 20,000 บาท 3.10
20,001 - 30,000 บาท 3.27
30,001 – 40,000 บาท 3.21
40,001 บาท ขึ้นไป
3.83
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 30 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี
การรั บรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่ มีรายได้ 40,001
บาท ขึ้นไป ( =3.83) รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรมสู งกว่ากลุ่มที่มีรายได้
ไม่เกิ น 10,000 บาท ( =3.13) กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท ( =3.10) กลุ่มที่มีรายได้
20,001 - 30,000 บาท ( =3.27) และกลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ( =3.21)
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ใน ด้านบริ การวิชาการ
ระดับการศึกษา
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาท ขึ้นไป

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

Mean

3.09
2.99
3.08
2.72
3.67

ไม่เกิน 10,000
บาท
3.09
-

10,001 20,000
บาท
2.99
0.10
-

20,001 30,000
บาท
3.08
0.01
-0.09
-

30,00140,000
บาท
2.72
0.37*
0.27
0.36
-

40,001 บาท
ขึ้นไป
3.67
-0.58*
-0.68*
-0.59*
-0.95*
-
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จากตารางที่ 31 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านบริ การวิชาการ จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี การรับรู้แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป (
=3.67) รั บรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่ากลุ่ มที่มีรายได้ไม่เกิ น 10,000 บาท ( =3.09)
กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท ( =2.99) กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท ( =3.08)
กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ( =3.67) และกลุ่มที่มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท ( =3.09)
รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 30,001- 40,000 บาท ( =3.72)
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรายได้ ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ

ระดับการศึกษา

Mean

ไม่เกิน
10,000
บาท
3.61
-

10,001 - 20,001 - 30,00140,001 บาท
20,000 30,000 40,000
ขึ้นไป
บาท
บาท
บาท
3.56
4.11
4.18
4.33
0.05
-0.50* -0.57*
-0.72
-0.55* -0.62*
-0.77*
-0.07
-0.22
-0.15
-

ไม่เกิน 10,000 บาท 3.61
10,001 - 20,000 บาท 3.56
20,001 - 30,000 บาท 4.11
30,001 – 40,000 บาท 4.18
40,001 บาท ขึ้นไป
4.33
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 32 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี การ
รับรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000
บาท ( =3.61) รับรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นความแป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตํ่ากว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001 30,000 บาท ( =4.11) และกลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ( =4.18) กลุ่มที่มีรายได้ 10,001
- 20,000 บาท ( =3.56) รั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ด้า นความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตํ่ากว่า กลุ่ ม ที่ มีรายได้
20,001 - 30,000 บาท ( =4.11) กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ( =4.18) และกลุ่มที่มี
รายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 33 แสดงค่าสถิ ติเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านระดับการศึกษาที่มีการรับรู ้ ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ แหล่งความ
df
SS
MS
F
P
แปรปรวน
ศูนย์ฯภูเก็ต
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
ระหว่างกลุ่ม
2
0.10 0.05 0.096 0.908
ภายในกลุ่ม
397 196.96 0.50
รวม
399 197.06
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างกลุ่ม
2
0.17 0.09 0.150 0.861
ภายในกลุ่ม
397 229.90 0.58
รวม
399 230.07
3. ด้านงานวิจยั
ระหว่างกลุ่ม
2
1.32 0.66 1.334 0.265
ภายในกลุ่ม
397 197.00 0.50
รวม
399 198.32
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนะธรรม
ระหว่างกลุ่ม
2
1.86 0.93 2.336 0.098
ภายในกลุ่ม
397 158.12 0.40
รวม
399 159.98
5. ด้านบริ การวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.78 0.39 0.935 0.393
ภายในกลุ่ม
397 166.48 0.42
รวม
399 167.27
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ
ระหว่างกลุ่ม
2
2.41 1.21 1.433 0.240
ภายในกลุ่ม
397 334.20 0.84
รวม
399 336.61
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
2
0.21 0.10 0.333 0.717
ภายในกลุ่ม
397 122.11 0.31
รวม
399 122.32
จากตารางที่ 33 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ตไม่แตกต่างกัน ในทุกๆด้าน
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ตารางที่ 34 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตในด้านต่างๆ
การรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราช แหล่งความ
df
SS
MS
F
P
พฤกษ์ ประเภทต่างๆ
แปรปรวน
1. ด้านความมีชื่อเสี ยง
ระหว่างกลุ่ม
2
23.41 11.70 26.758 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 173.65 0.44
รวม
399 197.06
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างกลุ่ม
2
29.34 14.67 29.016 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 200.73 0.51
รวม
399 230.07
3. ด้านงานวิจยั
ระหว่างกลุ่ม
2
22.91 11.46 25.929 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 175.41 0.44
รวม
399 198.32
4. ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนะธรรม
ระหว่างกลุ่ม
2
14.14 7.07 19.239 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 145.85 0.37
รวม
399 159.98
5. ด้านบริ การวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม
2
15.10 7.55 19.703 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 152.16 0.38
รวม
399 167.27
6. ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ
ระหว่างกลุ่ม
2
24.13 12.07 15.328 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 312.48 0.79
รวม
399 336.61
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
2
18.09 9.04 34.449 0.000*
ภายในกลุ่ม
397 104.23 0.26
รวม
399 122.3171
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 34 พบว่า ที่ พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯ ภูเก็ต แตกต่างกันในทุกๆด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Singnificant Difference (LSD) ปรากฎผลดังตารางที่ 33
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านความมีชื่อเสี ยง
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
3.17

อําเภอกระทู้

อําเภอถลาง

3.64

3.67

อําเภอเมือง
-0.47*
-0.50*
3.17
อําเภอกระทู ้
-0.03*
3.64
อําเภอถลาง
3.67
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 35 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ ต ด้า นความมี ชื่ อเสี ย ง จํา แนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ ม ที่ อยู่อาศัย ต่ า งๆ มี การรั บ รู ้
แตกต่ างกันอย่า งมีนัยสํา คัญทางสถิ ติที่ 0.05 มี จาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอกระทู้ (=3.64) รั บ รู้
ภาพลัก ษณ์ ด้า นความมี ชื่อเสี ย งสู ง กว่าอํา เภอเมื อง (=3.17) และอํา เภอถลาง (=3.67) รั บ รู้
ภาพลักษณ์ดา้ นความมีชื่อเสี ยงสู งกว่าอําเภอเมือง (=3.17) และอําเภอกระทู ้ (=3.64)
ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของที่พกั อาศัยที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านการผลิตบัณฑิต
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
3.26
-

อําเภอกระทู้
3.69
-0.43*
-

อําเภอถลาง
3.87
-0.61*
-0.18
-

อําเภอเมือง
3.26
อําเภอกระทู ้
3.69
อําเภอถลาง
3.87
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 36 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ ต ด้า นการผลิ ตบัณ ฑิ ต จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ ม ที่ อยู่อาศัยต่า งๆ มี การรั บ รู ้
แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ 0.05 มี จาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ อํา เภอเมื อง (=3.26) รั บ รู้
ภาพลักษณ์ดา้ นการผลิตบัณฑิตตํ่ากว่าอําเภอกระทู ้ (=3.69) และอําเภอถลาง (=3.87)
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ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านงานวิจยั
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
2.05
-

อําเภอกระทู้
2.18
-0.13
-

อําเภอถลาง
2.62
-0.57*
-0.44*
-

อําเภอเมือง
2.05
อําเภอกระทู ้
2.18
อําเภอถลาง
2.62
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 37 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านงานวิจยั จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง (=2.62) รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ น
งานวิจยั สู งกว่าอําเภอเมือง (=2.05) และอําเภอกระทู ้ (=2.18)
ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัย ที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
3.01
-

อําเภอกระทู้
3.14
-0.13
-

อําเภอถลาง
3.46
-0.45*
-0.32*
-

อําเภอเมือง
3.01
อําเภอกระทู ้
3.14
อําเภอถลาง
3.46
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 38 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ
มี การรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง (=3.46)
รับ รู้ ภาพลัก ษณ์ ด้า นทะนะบํา รุ ง ศิ ล ปะและวัฒนธรรมสู ง กว่า สู ง กว่า อํา เภอเมื อง (=3.01) และ
อําเภอกระทู ้ (=3.14)
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ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านบริ การวิชาการ
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
2.89
-

อําเภอกระทู้
3.09
-0.20*
-

อําเภอถลาง
3.35
-0.46*
-0.26*
-

อําเภอเมือง
2.89
อําเภอกระทู ้
3.09
อําเภอถลาง
3.35
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 39 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านบริ การวิชาการ จําแนกตามที่พกั อาศัยเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่อยู่อาศัยต่างๆ มีการรับรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อํา เภอถลาง (=3.35) รับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ด้า นบริ ก ารวิชาการสู ง กว่า สู ง กว่าอํา เภอเมื อง (=2.89) และอํา เภอกระทู ้ ( =3.09)
อําเภอกระทู ้ (=3.09) รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่าสู งกว่าอําเภอเมือง (=2.89)
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัยที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
3.60
-

อําเภอกระทู้
3.28
-0.32*
-

อําเภอถลาง
4.05
-0.45*
-0.77*
-

อําเภอเมือง
3.60
อําเภอกระทู ้
3.28
อําเภอถลาง
4.05
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 40 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ จําแนกตามที่พกั อาศัยเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ มี
การรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง (=4.05) รับรู้
ภาพลักษณ์ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะสู งกว่าสู งกว่าอําเภอเมือง (=3.60) และอําเภอกระทู้
(=3.28) อําเภอเมือง (=3.60) รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่าสู งกว่าอําเภอ
กระทู้ (=3.28)
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ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านที่พกั อาศัย ที่มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ด้านภาพลักษณ์โดยรวม
ระดับการศึกษา

Mean

อําเภอเมือง
3.00
-

อําเภอกระทู้
3.17
-0.17*
-

อําเภอถลาง
3.50
-0.50*
-0.33*
-

อําเภอเมือง
3.00
อําเภอกระทู ้
3.17
อําเภอถลาง
3.50
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 41 เมื่อทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต ด้านภาพลักษณ์ โดยรวม จําแนกตามที่พกั อาศัยเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่อยู่อาศัยต่างๆ มีการ
รับรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง (=3.50) รับรู้
ภาพลักษณ์โดยรวมสู งกว่าอําเภอกระทู้ (=3.17) และอําเภอเมือง (=3.00) อําเภอกระทู ้ (=3.17)
รับรู ้ภาพลักษณ์โดยรวมสู งกว่าอําเภอเมือง (=3.00)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต ในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย
กําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ 2 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ อายุและที่พกั อาศัย
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อายุและที่พกั อาศัย
การกําหนดสมมติฐานการวิจยั
ประชากรที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาและที่พกั
อาศัยต่างกัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต แตกต่างกัน
ประชากรในการศึก ษาครั้ งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ ต ปั จจุบ นั มีจาํ นวน
ประชากรจํา นวน 345,067 คน (การปกครองจัง หวัด ภู เ ก็ ต ณ ธัน วาคม 2553. เข้า ถึ ง ได้ใ น
http://www2.ect.go.th. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองจังหวัด
ภูเก็ต อําเภอถลาง และอําเภอกะทู้ การกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ
Taro Yamane ที่ระดับค่าคลาดเคลื่อนที่ 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน การวิจยั ครั้งนี้
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience
Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยในส่ วนของข้อคําถามมี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เพื่อหาคุ ณภาพของเครื่ องมือ โดยหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ทําการทดสอบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด วิเคราะห์โดยหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.929 เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และที่
พักอาศัย แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close Ended) ให้เลือกตอบจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 การรับรู ้ ข่าวสารด้านจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ได้แก่ ความถี่ในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง มีหัวข้อ
ใหญ่ท้ งั หมด 6 หัวข้อ ได้แก่ ด้า นความมีชื่อเสี ย ง การผลิ ตบัณฑิ ต ด้านงานวิจยั การทํานุ บาํ รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม การบริ การวิชาการแก่ สังคม และความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ตามแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อ 1-6 มี
ลักษณะ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออ
มาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความถี่ที่ได้รับจากสื่ อประเภทต่างๆ จากแบบสอบถามตอนที่ 2
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีท้ งั หมด 8 ข้อ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
3. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นความถี่ ที่ ไ ด้รั บ จากสื่ อ ประเภทต่ า งๆ จํา แนกตามข้อ มู ล
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และที่พกั อาศัย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ยแบบ
จําแนกสองทาง (Compare Mean) ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ในมุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่างในแบบสอบถามตอนที่ 3 ได้แก่ ด้านความมีชื่อเสี ยง การผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจยั การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม การบริ การวิชาการแก่สังคม และความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะ ซึ่ งเป็ นการ
ประเมินระดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) มี
ทั้งหมด 20 ข้อ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ในมุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และที่พกั อาศัย
ใช้วธิ ี หาค่าเฉลี่ยแบบจําแนกสองทาง (Compare Mean) ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระดับการศึกษา และที่พกั อาศัย ใช้สถิติอนุมาน ได้แก่สถิติ (t-test) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least Singnificant
Difference (LSD)
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต ในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจยั มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ชาวจังหวัดภูเก็ต อาศัยอยู่ใน 3 อําเภอได้แก่ อําเภอเมื อง
อําเภอกระทู ้ และอําเภอถลาง การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ตกเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี และ 25 - 30 ปี มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
และพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท และ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูใ่ นอําเภอเมืองภูเก็ต
2. ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต โดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง และหนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ
2.1 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย มีความถี่ ในการรับรู้
ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นเพศหญิ ง มี ค วามถี่ ใ นการรั บรู้ ข่า วสารวิท ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่า งๆ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ
โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย สามอันดับ แรกได้แก่ วิท ยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ
หนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ
2.2 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความถี่
ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับ
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ค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และอิ นเตอร์ เน็ต
ตามลําดับ กลุ่มอายุ 25 - 30 ปี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลา เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นราย
ประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และป้ าย
โฆษณากลางแจ้ง ตามลําดับ กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากสื่ อประเภทต่ างๆ โดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อย เมื่อพิจารณาความถี่ ในการรับ รู้ ข่ า วสารจากสื่ อ
ประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ
ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และหนังสื อพิมพ์ ตามลํา ดับ กลุ่ มอายุ 46 ปี ขึ้ นไป มีความถี่ ในการรับ รู้
ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาความถี่ใน
การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ย สามอันดับแรก
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ วิทยุ ตามลําดับ
2.3 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิ จ มี ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุและป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง ตามลําดับ พนักงานบริ ษทั เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาความถี่ในการ
รับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรก
ได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และหนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ นักเรี ยน/นักศึกษา มีความถี่ในการ
รับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
พิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้งและหนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ส่ วนตัว มีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิจารณาความถี่ ในการรั บ รู้ ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลํา ดับ
ค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ วิท ยุ หนังสื อพิมพ์ และ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
ตามลําดับ
2.4 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิ น 10,000
บาท และ 10,001-20,000 บาท มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อ
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ประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท ,
20,001-30,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเภทสื่ อ พบว่า ทุ ก
กลุ่มรายได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บ. และ
40,001 บ. ขึ้นไป มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทวิทยุ
มากที่ สุ ดเป็ นอัน ดับ แรก ยกเว้น กลุ่ ม รายได้ 30,001 - 40,000 บ. มี ค วามถี่ ใ นการรั บ รู้ ข่ า วสาร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สาม
อันดับแรกได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง หนังสื อพิมพ์ และวิทยุ ตามลําดับ
2.5 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีความถี่ ในการรับรู้ ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ
โดยเรี ย งลํา ดับ ค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย สามอันดับ แรกได้แ ก่ วิท ยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ
หนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความถี่ในการรับรู้ ข่าวสาร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจําแนกตามประเภทสื่ อต่างๆ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สาม
อันดับแรกได้แก่ วิท ยุ หนังสื อพิม พ์และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ตามลําดับ กลุ่ มตัวอย่า งระดับ
การศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความถี่ในการรับรู้ ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จากสื่ อ
ประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามประเภท
สื่ อต่างๆโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง และวิทยุ ตามลําดับ
2.6 ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภท
ต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามที่พกั อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอ
เมือง มีความถี่ ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับ
ค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง วิทยุ และหนังสื อพิม พ์
ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอกระทู้ มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์
จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อ
ประเภทต่ า งๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย สามอัน ดับ แรก ได้แ ก่
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอถลาง มี

78

ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์ จากสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นรายประเภทโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และอินเตอร์เน็ต ตามลําดับ
3. การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้า น โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้า นความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลําดับ
3.1 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านความมีชื่อเสี ยง พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ การยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม รองลงมาคือ ศูนย์ฯภูเก็ต เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้
ยุคใหม่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรี ยน สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสม อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต
เดินทางสะดวก การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ สู่ สาธารณะชนอย่างต่อเนื่ อง บรรยากาศของวิทยาลัยมี
ความอบอุ่นและเอื้ออาทร ตามลําดับ
3.2 การรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ ย
สู ง สุ ด คื อ บัณ ฑิ ต ที่ จ บมี คุ ณ ภาพ สู้ ง าน ทํา งานได้แ ละเป็ นที่ ย อมรั บ ของสั ง คม รองลงมาคื อ
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนมีความโดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด บัณฑิตมีทกั ษะ สามารถ
นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั ชี วิตประจําวัน นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ไม่สร้างปั ญหา
ให้สังคม ตามลําดับ
3.3 การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ ต ด้า นงานวิจยั พบว่า
โดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อย เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ดในแต่ล ะด้า นพบว่า มี ผลงานวิจยั ที่ ส ามารถ
นํา ไปใช้แก้ปั ญหาและเกิ ด ประโยชน์แ ก่ สัง คม และด้า นวิท ยาลัย ฯศูน ยฯภู เ ก็ ต มี ผ ลงานวิจ ัย สู่
สาธารณะชน ตามลําดับ
3.4 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ประเด็น
ที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการทนุบาํ รุ งฯ และวิทยาลัยมี
การดําเนินกิจกรรมด้านการทนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตามลําดับ
3.5 การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านบริ การวิชาการ พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
การจัดกิ จกรรมเผยแพร่ ความรู ้และส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชน รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมรณรงค์
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ในการพัฒนาสังคม ให้บริ การวิชาการที่ดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง บุคคลากร
วิทยาลัยมีบทบาทในการบริ การกับชุมชน ตามลําดับ
3.6 การรับรู ้ ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาเป็ นบัญฑิ ตนัก ปฏิ บตั ิที่ สู้ง าน สร้ างงานทํางานได้ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา เป็ นบัญฑิ ตที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้รับการยอมรับจากสังคม
4. การรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต จําแนก
ตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาและที่อยูอ่ าศัย
4.1 ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้าน
ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิง รับรู้
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิ ต
ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ
4.2 ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านบริ การ
วิชาการ ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรมและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 – 30 ปี
รับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิต
บัณฑิ ต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ และด้านงานวิจยั
ตามลําดับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ ด้า นความเป็ น
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะ รองลงมาคื อ ด้า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต ด้า นความมี ชื่ อ เสี ย ง ด้า นทะนุ บ ํา รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 ปี ขี้นไป
รับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านความมี
ชื่อเสี ยง ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั
ตามลําดับ
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4.3 ด้านอาชี พ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ รับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านการผลิต
บัณ ฑิ ต ด้า นทะนุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะวัฒนธรรม ด้า นบริ ก ารวิช าการและด้า นงานวิจยั ตามลํา ดับ กลุ่ ม
ตัว อย่า งที่ มี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท เอกชน รั บ รู้ ภ าพลัก ษณ์ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ศู น ย์ฯ ภู เ ก็ ต
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความ
เป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะ รองลงมาคื อ ด้า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต ด้า นความมี ชื่ อ เสี ย ง ด้า นทะนุ บ าํ รุ ง
ศิ ลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ และด้า นงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอาชี พเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา รับรู ้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมา
คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ
และด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัว รับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านทะนุบาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ
4.4 ด้านรายได้ กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดื อน รับรู้
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดื อน รับรู้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้าน
ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 40,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมา
คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ
และด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน รับรู ้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมี
ชื่ อเสี ยง ด้านทะนุ บาํ รุ งศิ ลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิช าการ และด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่ ม
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ตัวอย่างที่มีรายได้ 40,001 บ. ขึ้นไปต่อเดื อน รับรู้ ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ
4.5 ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้ ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านบริ การวิชาการ รองลงมาคือ ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ด้า นทะนุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะวัฒนธรรมและด้า นงานวิจยั ตามลํา ดับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี รับรู้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้าน
บริ การวิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู้
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลําดับ
4.6 ด้านที่พกั อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง รับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านความมี
ชื่ อเสี ยง ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอําเภอกระทู ้ รับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้าน
บริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอถลาง รับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิ ต ด้านความมี
ชื่อเสี ยง ด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริ การวิชาการและด้านงานวิจยั ตามลําดับ
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ภาพลักษณ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระดับการศึกษา และที่พกั อาศัย
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5.1 เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู ้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ไม่
แตกต่างกัน ในทุกๆด้าน
5.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต แตกต่าง
กันในด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มี
การรับรู ้ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 36-45 ปี รับรู้
ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และอายุ 25-30 ปี กลุ่มที่
มีอายุเกิน 46 ปี ขึ้นไป รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25
ปี และอายุ 25-30 ปี
5.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้าน
ต่างๆ แตกต่างกันในด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มีการรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับรู ้ภาพลักกษณ์ดา้ นทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม สู งกว่ากลุ่ม
พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน กลุ่ ม ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว รับ รู้ ภาพลักกษณ์ ด้า นทะนุ บาํ รุ งศิ ล ปะและ
วัฒนะธรรม สู งกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน
5.4 รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ด้าน
ต่างๆ แตกต่างกันในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม ด้านบริ การวิชาการ และด้านความเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะ จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ในด้านทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม
พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มีการรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่
กลุ่มที่มีรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรมสู งกว่ากลุ่ม
ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000
บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ด้านบริ การวิชาการ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี การ
รับรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ 40,001 บาท
ขึ้นไป รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้
10,001 - 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท
และกลุ่มที่มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่ากลุ่มที่มีรายได้
30,001- 40,000 บาท ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ พบว่า กลุ่มรายได้ต่างๆ มี การรับรู้แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 มีจาํ นวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท รับรู้
ภาพลักษณ์ดา้ นความแป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตํ่ากว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท และกลุ่มที่มี
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ น
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เอกลักษณ์เฉพาะตํ่ากว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท
และกลุ่มที่มีรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป
5.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ
ภูเก็ตไม่แตกต่างกัน ในทุกๆด้าน
5.6 ที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต
แตกต่างกันในทุกๆด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้าน
ความมีชื่อเสี ยง พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ มี การรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มี
จํานวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอกระทู ้ รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความมีชื่อเสี ยงสู งกว่าอําเภอเมืองและอําเภอ
ถลางรับรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นความมีชื่อเสี ยงสู งกว่าอําเภอเมืองและอําเภอกระทู้ ด้านการผลิตบัณฑิต
พบว่า กลุ่มที่อยู่อาศัยต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่
ได้แก่ อําเภอเมื อง รั บรู ้ ภาพลักษณ์ด้านการผลิตบัณฑิ ตตํ่ากว่าอําเภอกระทู้ และอําเภอถลาง ด้าน
งานวิจยั พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ มี การรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน
2 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง รั บ รู ้ ภาพลัก ษณ์ ด้านงานวิจยั สู ง กว่า อําเภอเมื องและอํา เภอกระทู้ ด้า น
ทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม พบว่า กลุ่มที่อยูอ่ าศัยต่างๆ มี การรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ 0.05 มี จาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ อํา เภอถลาง รั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ด้า นทะนะบํา รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมสู งกว่าสู งกว่าอําเภอเมื องและอําเภอกระทู ้ ด้านบริ การวิชาการ พบว่า กลุ่ มที่อยู่อาศัย
ต่างๆ มีการรับรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอถลางรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ด้า นบริ ก ารวิ ช าการสู ง กว่า สู ง กว่า อํา เภอเมื อ งและอํา เภอกระทู้ อํา เภอกระทู้รั บ รู้
ภาพลักษณ์ ดา้ นบริ การวิชาการสู งกว่าสู งกว่าอําเภอเมือง ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ พบว่า
กลุ่มที่อยู่อาศัยต่างๆ มี การรับรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่
อําเภอถลาง รับรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะสู งกว่าสู งกว่าอําเภอเมืองและอําเภอ
กระทู ้ อําเภอเมือง รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะสู งกว่าสู งกว่าอําเภอกระทู้ ด้าน
ภาพลักษณ์ โดยรวม พบว่า กลุ่มที่อยู่อาศัยต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ อําเภอถลาง รับรู้ภาพลักษณ์ โดยรวมสู งกว่าอําเภอกระทูแ้ ละอําเภอเมือง
อําเภอกระทูร้ ับรู ้ภาพลักษณ์โดยรวมสู งกว่าอําเภอเมือง
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ตในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต พบว่า ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์ฯ ภูเก็ต จากสื่ อประเภทต่างๆ ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
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เรี ย งลํา ดับ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย สามอันดับ แรกได้แก่ วิท ยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ
หนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ดจินดา ดังก้อง (2550) การศึกษาภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า การ
เปิ ดรั บ ข้อมู ล ข่ า วสารของประชาชนในจัง หวัด ลํา ปางเกี่ ย วกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางผ่า น
สื่ อมวลชนมากที่สุดคือ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และงานวิจยั ของ กิตติพงศ์ ผาบุตร การรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชี ย งใหม่ ตามการรั บรู้ ของนักเรี ย นระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายในจัง หวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่เกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยนอร์ ท เชียงใหม่ รู้จกั จากป้ ายโฆษณามากที่สุด นอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องกับ วราภรณ์ ชวพงษ์ (2548) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตามการรับรู ้
ข อ ง ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น อํ า เ ภ อ ห า ด ใ ห ญ่ ผ ล วิ จั ย พ บ ว่ า ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร จ า ก สื่ อ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พบว่า ร้อยละ 69.5 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88
MHz รองลงมาเป็ น คัทเอาท์/ป้ ายผ้า เวบไซต์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ ในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 42.2, 39.4, 35.3, 33.0 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต มุ่งในการ
ประชาสัมพันธ์โดยการสร้างการรับรู ้แก่สาธารณะชนทั้งในรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ
ได้แก่ สื่ อวิทยุ หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง อินเตอร์เน็ต โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่น ฝ่ ายแนะแนว
ของวิทยาลัยฯ และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนร่ วมกับชุมชนทั้งกิจกรรมบริ การวิชาการ
และทะนุบาํ รุ งศิลปและวัฒนธรรม
การรับรู ้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมา
คือ ด้านการผลิ ตบัณฑิ ต ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ด้านบริ การ
วิชาการ และด้านงานวิจยั ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับคําอธิ บายความหมายของ Emma Wood (อ้าง
ถึงใน พัชราภรณ์ เกษะประกร, 2550) ได้ให้คาํ นิยามว่า “ภาพลักษณ์” ของ องค์กร เป็ นการรับรู้ที่
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรโดยประชาชนจะรับรู้จากการสร้างเอกลักษณ์ (Identity)
หรื อสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่องค์กรสร้ างขึ้นมาในสถานการณ์ต่างๆ และนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นุ ชนารถ อินทโรจน์และคณะ(2553) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในทัศนะของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วย
อย่ า งมากต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะทางในเรื่ อง บัณ ฑิ ต ฯของมหาวิ ท ยาลัย ฯ มี
ความสามารถในการนําความรู ้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กบั การทํางานและผูป้ ระกอบการพึงพอใจ
ทั้งนี้เป็ นเพราะผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศุนย์ฯภูเก็ต เป็ นบัณฑิตนักปฎิบตั ิที่สู้งาน
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สร้างงาน ทํางานได้จริ ง เป็ นบัณฑิตที่มีประสิ ทธิ ภาพได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นในมุมมองของชาวจังหวัดภูเก็ต
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์
วิท ยาลัยราชพฤกษ์ ศู นย์ฯภูเก็ ต ด้านอายุที่แตกต่างกันมี ก ารรับ รู้ ภาพลัก ษณ์ วิทยาลัย ราชพฤกษ์
ศูนย์ฯภูเก็ต แตกต่างกันในด้านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มี การรับรู ้แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่
มีอายุ 36-45 ปี รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และ
อายุ 25-30 ปี กลุ่มที่มีอายุเกิน 46 ปี ขึ้นไป รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสู งกว่า
กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และอายุ 25-30 ปี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มอายุ 36-45 ปี และอายุ 46 ปี ขึ้นไป
เป็ นกลุ่มคนทํางานหรื อเป็ นผูป้ ระกอบการมีโอกาสได้รับรู้ถึงบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในด้านประสิ ทธิ ภาพ การปฎิบตั ิงาน การสู ้งาน สร้างงานและทํางานได้จริ งๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร สถาบัน
สิ นค้า หรื อธุ รกิจต่างๆ เพราะเป็ นมูลค่าที่แฝงอยู่ เป็ นภาพที่สร้างความเชื่ อให้กบั บุคคล ซึ่ งจะดี
หรื อไม่ดีก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่แสดงให้สังคมได้รับรู้ผา่ นการดําเนิ นงาน และการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ ด้านอาชี พที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ด้าน
ต่างๆ แตกต่างกันในด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มีการรับรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับรู ้ภาพลักกษณ์ดา้ นทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะธรรม สู งกว่ากลุ่ม
พนักงานบริ ษทั เอกชน กลุ่มประกอบธุ รกิจส่ วนตัว รับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนะ
ธรรม สู งกว่า กลุ่ มพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต มี
กิ จกรรมร่ วมกับชุ มชนในด้านทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่ วมกับ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ตลอดจนการเชิ ญผูป้ ระกอบการเข้ามามีส่วน
ร่ วมกับกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชราภรณ์ เกษะประกร (2550) ได้นาํ เสนอถึง
ภาพลักษณ์องค์กรว่าต้องมององค์ประกอบในด้านกิจกรรมสังคม (Social Activities) คือการดูแลเอา
ใจใส่ สังคม ร่ วมกิจกรรมการกุศล หรื อสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. การรับรู ้ข่าวสารจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีความถี่
ในการรับรู้ ข่าวสารมากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ วิทยุ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และหนังสื อพิมพ์
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ตามลําดับ ส่ วนสื่ อประเภท โบร์ ชวั ร์ แผ่นพับ ใบปลิว การจัดกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ และฝ่ าย
แนะแนว ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามถี่ ใ นการรั บ รู้ น้อ ยกว่า สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ ฉะนั้น ผู้บ ริ ห ารควรมุ่ ง ให้
ความสํ า คัญ และนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าปรั บ ปรุ งวางแผนโดยการทํา การสื่ อ สารในด้า นต่ า งๆ ทั้ง
องค์ประกอบ 6 ได้แก่ ด้านความมีชื่อเสี ยง การผลิ ตบัณฑิต งานวิจยั ทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ความเป็ นเอกลัก ษณะเฉพาะ โดยมี ก ารดํา เนิ นการอย่า งต่ อ เนื่ องและ
หลากหลายช่องทาง เพื่อให้เป็ นที่รับรู ้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2. การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต พบว่า ประชาชนจังหวัดภูเก็ต
รับรู้ภาพลักษณ์ ในด้านงานวิจยั น้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพลักษณ์ดา้ นอื่นๆ ผูบ้ ริ หารรวมถึง
คณาจารย์ควรตระหนักและให้ความสําคัญในการสร้างสรรค์งานวิจยั และเผยแพร่ สู่สาธารณะชน
เพื่อให้ประชาชนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ กษาภาพลัก ษณ์ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยนํา แนวคิ ดการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เข้ามาศึกษาร่ วมด้วย
2. ควรมีการวิจยั ต่อเนื่องเพื่อผลการวิจยั ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งภาพลักษณ์ในด้านที่ยงั
เป็ นจุดด้อยให้เป็ นที่รับรู ้มากยิง่ ขั้น
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แบบสอบถาม
ภาพลักษณ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
ในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
คําถามในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง

ท่านรู ้จกั วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต หรื อไม่
[ ] รู ้จกั
[ ] ไม่รู้จกั (ยกเลิกการสัมภาษณ์)
คําชี้แจง : โปรดใส่ เครื่ องหมาย √ ในคําตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

2. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
[ ] 1. ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

[ ] 2. ปริ ญญาตรี

[ ] 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี

3. อาชีพ
[ ] 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ [ ] 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน

[ ] 3. นักเรี ยน/นักศึกษา

[ ] 4. ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
4. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
[ ] 1. ไม่เกิน 10,000 บาท

[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท

[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท

[ ] 4. 30,001 – 40,000 บาท

[ ] 5. 40,001 บาทขึ้นไป
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5. อายุ
[ ] 1. ไม่เกิน 25 ปี

[ ] 2. 25 – 35 ปี

[ ] 3. 36 – 45 ปี

[ ] 4. 46 ปี ขึ้นไป

[ ] 2. อําเภอกะทู้

[ ] 3. อําเภอถลาง

6. ที่พกั อาศัย
[ ] 1. อําเภอเมือง

ตอนที่ 2 การรับรู้ ข่าวสารจากทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ ภูเก็ต
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์ มากน้อยเพียงใด เกณฑ์การให้
คะแนนมีดงั นี้
5 = บ่อยมากที่สุด 4 = บ่อย 3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ไม่เคย
ความถี่ของการได้ รับสื่ อ
ประเภทสื่ อ
1. วิทยุ
2. หนังสื อพิมพ์
3. ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
4. ฝ่ ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ
5. โบรชัวร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว
6. จากบุคคล เช่น เพื่อน ญาติ พี่นอ้ ง เป็ นต้น
7. การจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย
8. อินเทอร์ เน็ต
9. ข้อความจาก SMS

บ่ อย
ทีส่ ุ ด
5

บ่ อย
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย

ไม่ เคย

2

1
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ตอนที่ 3 การรับรู้ ภาพลักษณ์ วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
ระดับการรับรู ้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน
น้ อย
น้ อย
ประเภทสื่ อ
ทีส่ ุ ด 4 กลาง
2
ทีส่ ุ ด
5
3
1
1. ด้ านความมีชื่อเสียง
1.1 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต เป็ นสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ของสังคม
1.2 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
1.3 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสม
อยูใ่ จกลางเมืองภูเก็ต สะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บรรยากาศของมหาวิทยาลัยมีความอบอุ่นและเอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของนิสิต
1.5 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต มีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง
1.6 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต เป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู ้
ยุคใหม่
2. ด้ านการผลิตบัณฑิต
2.1 บัณฑิตที่จบมีคุณภาพ สูง้ าน ทํางานได้และเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม
2.2 นักศึกษามีทกั ษะ สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
2.3 นักศึกษาและบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
ไม่สร้างปั ญหาให้กบั สังคม
2.4 หลักสูตรที่เปิ ดสอนมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและสังคม
3. ด้ านงานวิจยั
3.1 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศุนย์ภูเก็ต มีผลงานวิจยั สู่สาธารณะชน
3.2 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต มีผลงานวิจยั ที่สามารถ
นําไปใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์แก่สงั คม
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ประเภทสื่อ
4. ด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 วิทยาลัยมีการดําเนินงานกิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
4.2 ส่งเสริ มสนับสนุนประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับการรับรู้
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
4
2
3

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

5. ด้ านการบริการวิชาการ
5.1 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้และส่งเสริ มอาชีพให้กบั
ชุมชน
5.2 การมีส่วนร่ วมรณรงค์ในการพัฒนาสังคม
5.3 บุคลากรวิทยาลัยมีบทบาทในการบริ การวิชาการกับชุมชน
5.4 ให้บริ การวิชาการที่ดีมีคุณภาพแก่สงั คมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
6.ด้ านความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ
3.1 ผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศุนย์ภูเก็ต
เป็ นบัณฑิตนักปฎิบตั ิที่สูง้ าน สร้างงาน ทํางานได้จริ ง
3.2 ผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศุนย์ภูเก็ต
เป็ นบัณฑิตที่มีประสิ ทธิภาพได้รับการยอมรับจากสังคม

ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอบคุณครับ
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การกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
Sample Size (n) ที่ ระดับความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ
Size of
Population(N)
500

±1%

±2%

±3%

±4%

±5%

±10%

B

B

B

B

222

83

1,000

B

B

B

385

206

91

1,500

B

B

938

441

316

94

2,000

B

B

714

476

333

95

2,500

B

1,250

769

500

345

96

3,000

B

1,364

811

517

353

97

3,500

B

1,458

843

530

359

97

4,000

B

1,538

870

541

364

98

4,500

B

1,607

891

549

367

98

5,000

B

1,667

909

556

370

98

6,000

B

1,765

938

566

375

98

7,000

B

1,842

959

574

378

99

8,000

B

1,905

976

580

381

99

9,000

B

1,957

989

584

383

99

10,000

5,000

2,000

1,000

588

385

99

15,000

6,000

2,143

1,034

600

390

99

20,000

6,667

2,222

1,053

606

392

100

25,000

7,143

2,273

1,064

610

394

100

50,000

8,333

2,381

1,087

617

397

100

100,000

9,001

2,439

1,099

621

398

100

∞

10,000

2,500

1,111

625

400

100
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ

นายรณชัย คงกะพันธ์

สถานทีท่ าํ งาน

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ตําแหน่ ง

อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท สาขาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ผลงานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรี ยน
สายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งในจังหวัดภูเก็ตและ
พังงา

บทความวิจัยทีเ่ ผยแพร่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของ
นักเรี ยนสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งในจังหวัดภูเก็ต
และพังงา
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 5
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“วลัยลักษณ์วจิ ยั ” ครั้งที่ 5
เบอร์ โทรศัพท์
087-8834466
Email

rkongkaphan@gmail.com

