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งานศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาความภักดีของนิสิตวิทยาลัย

นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อองคก์ร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีผลต่อความภกัดีต่อ
องค์กร และเพื่อศึกษาชื่อเสียงขององค์กรที่มีผลต่อความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 315 คน ผลการศึกษาวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสงัคม ชัน้ปีที่ 2 มีอายุ 20 ปี ชื่อเสียง และความพึงพอใจ สามารถ
ท านายความภกัดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั ชื่อเสียง ของวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบรกิารขององคก์ร ดา้นนวตักรรม ดา้นสถานท่ีท างาน ดา้นการก ากบัดแูล 
ดา้นความเป็นพลเมือง ดา้นความเป็นผูน้  า และดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน มีผลต่อความภกัดตีอ่
องคก์รของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยชื่อเสียงที่ส่งผลมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้  า คือ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคมมีผูน้  าองคก์รท่ีมีความรูค้วามสามารถ  และมีส่วน
รว่มในการพฒันาวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคมในเติบโตในระดบัประเทศ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นบุคลากร ดา้นกลยุทธ ์ดา้นทกัษะ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นระบบการ
ปฏิบัติงาน และดา้นรูปแบบการบริหารจัดการ ซึ่งความพึงพอใจที่ส่งผลมากที่สุดคือ  ด้านค่านิยมร่วม คือ 
คณาจารย ์เจา้หนา้ที่ และบคุลากรใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ ดว้ยความเต็มใจและวิทยาลยันวตักรรมส่ือสาร
สังคมมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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The purpose of this research is to study organizational loyalty of students in College of 

Social Communication Innovation at Srinakharinwirot University categorized by personal factors, and 
to study their reputation and satisfaction influencing the organizational loyalty. The results of study on 
315 students revealed that the majority of the respondents are 20 years old, female, sophomore 
students in the College of Social Communication Innovation. In conclusion, reputation and 
satisfaction are able to predict the organizational loyalty of students in College of Social 
Communication Innovation at Srinakharinwirot University, at the significant level of .05 and .01, 
respectively. Reputation influences the organizational loyalty of students in College of Social 
Communication Innovation at Srinakharinwirot University in the aspects of products and services of 
the organization, innovation, workplace, governance, citizenship, leadership, and business or 
operational performance. The factor with highest effect is leadership which implying that there exists 
a competent leader in College of Social Communication Innovation, who supports the development 
of the College at national level at statistically significant level of .05 . Satisfaction influences the 
organizational loyalty of students in College of Social Communication Innovation at Srinakharinwirot 
University in the aspects of shared value, staff, strategy, skills, structure, operation system, and forms 
of management. The factor with highest effect is shared value, implying that professors, staff, and 
personnel of the university are willing to cooperate, and existed activities in College of Social 
Communication Innovation which contribute to the society at statistically significant level of .01. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ จะส าเร็จไม่ได้หากผู้วิจัยไม่ได้รับความกรุณา  และความเมตตาจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ซึ่งเป็นผู้ชีแ้นะแนวทาง ช่วยเหลือ และ
ตรวจสอบสารนิพนธใ์หผ้่านลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ในการท าวิจยัครัง้นี ้นับตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์
เป็นสารนิพนธฉ์บบันี ้ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุอาจารยท์ี่ปรกึษาอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคณุผูบ้รหิาร วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่ไดอ้นญุาต
ให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาครั้งนี  ้
ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทรจ์ันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ผูบ้งัคบับญัชาที่เปิดโอกาสทางการศกึษาและสง่เสรมิการพฒันาความรูเ้สมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณประธานในการสอบนี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ ที่ให้
ค าแนะน าในการจัดท าและปรบัปรุงการแก้ไขสารนิพนธ์นี ้ และขอกราบขอบพระคุณกรรมการสอบสาร
นิพนธใ์นครัง้นี ้รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา 

คณุค่าและประโยชนข์องสารนิพนธฉ์บับนี ้ ผูวิ้จัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคณุอนัยิ่งใหญ่ของ
บิดาและมารดา ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศึกษาอย่างดีมาโดยตลอด รวมทัง้ผู้
อยู่เบือ้งหลงัของความส าเรจ็ในครัง้นีท้ี่คอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการกา้วผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ในการท าวิจยัครัง้นี ้

สุดทา้ยนีข้อขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ สาขาการ
จดัการ คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม รวมทัง้พี่ ๆ และเพื่อนๆ วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่คอยช่วยเหลือ 
และขอบคณุนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่เสียสละเวลาในการท าแบบสอบถามใหง้านวิจยัในครัง้นี ้
ส  าเรจ็ไปไดล้ลุว่งดว้ยดี 

  
  

อบุลวรรณ  บญุบ ารุง 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็น เรื่องที่ ส  าคัญ อีกประการหนึ่ ง  

และสถาบันการศึกษา ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ได้รับความสนใจในการเลือกเข้าศึกษา โดยแบ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงาน  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 154 แห่ง 
และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด จ านวน 9 แห่ง รวมทั้งสิน้ 163 แห่ง (ส านักงานปลดักระทรวง
การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม, 2561) ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาเหล่านีก้ระจายตัว
อยู่เกือบทั่วทุกพื ้นที่ของประเทศไทย ท าให้เกิดทางเลือกในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
และด้วยสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการแข่งขันทางสถาบันอุดมศึกษา 
รวมถึงชื่อเสียงของสถานศึกษามีผลในการตัดสินใจในการเขา้เรียนสถาบันอุดมศึกษาชื่อเสียง  
ขององคก์รมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานศกึษา 

 “ชื่อเสียง” หรือ “Reputation” เป็นแนวคิดที่ได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางในระดับ
สากลมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีนยัยะเชิงบวกซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นที่รูจ้กั อาจรวมไปถึงคณุค่า 
หรือคณุงามความดี ที่ผูค้นโดยทั่วไปทัง้ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้ม จะสามารถรบัรูห้รือสมัผสั
กับสิ่งที่กล่าวถึงนัน้ได้ โดยชื่อเสียงอาจเป็นเรื่องของบุคคล สถานที่ หรือองคก์ร รุ่งรตัน ์ชัยส าเร็จ 
(2558: 441) นอกจากชื่อเสียงในการเลือกสถานที่ศึกษาแลว้นัน้ ชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่สามารถท าให้
เกิดความภกัดีในองคก์รได ้ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม  (College of Social Communication Innovation) 
เป็นคณะที่ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 13 ปี 
ดว้ยเจตนารมณท์ี่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดต้ระหนกัในการขยายบทบาทการสรา้งดลุย
ภาพในดา้นการสื่อสารและเทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อสงัคมทัง้นีโ้ดยอาศยัมิติการบูรณาการศาสตร์
ดา้นการสื่อสารคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยี การจดัการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบและความสามารถ
ทางดา้นภาษาเขา้ เพื่อสรา้งมิติองคค์วามรูท้ี่ทันยุคสมัยมากยิ่งขึน้โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถ
สร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึน้ได้แล้ว  จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการ
สรา้งสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง มีการจัดการเรียนการสอนในแบบ 2 ภาษาคือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจะส่งผลใหน้ิสิตทางดา้นนีส้ามารถที่จะเรียนรูแ้ละติดต่อสื่อสารได้
กวา้งขึน้และหลากหลายในกระแสโลกาภิวตัน ์(วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม : สืบคน้เมื่อวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2562)  
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สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีมติใหว้ิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม เป็นส่วนงาน
ในก ากับของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และส านักต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั ในการนีว้ิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม ไดท้ าการแต่งตัง้รองศาสตราจารย์
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม มีการจัดตัง้หลกัสูตร
ปริญญาตรีจ านวน 3 หลกัสตูร คือ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขานวตักรรมสื่อสารสงัคม ศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิตอล และศิลปศาสตรบณัฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร และ
ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาจ านวน 2 หลกัสูตรคือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสาร
วิทยาศาสตรแ์ละสขุภาพ และศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ปัจจบุนัมีนิสิต
จ านวนกว่า 1,500 คน โดยเป็นคณะที่มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลากหลายสถาบัน 
แมจ้ะมีค่าเทอมที่ค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกบัหลกัสตูรอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยั 

 จากเหตผุลดงักล่าวนี ้ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะศึกษา ชื่อเสียง และความพึงพอใจที่ส่งผล
ต่อความภักดีต่อองคก์ร ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการวิทยาลัยนวัตกรรม 
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นแนวทางให้
หลกัสตูรต่าง ๆ ทราบถึงแนวทางและการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหน้ิสิต นกัศึกษาเกิดความพึง
พอใจสงูสดุ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนีผู้้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหวังไว้ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒที่มีต่อองคก์ร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒที่มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 

3. เพื่อศึกษาชื่อเสียงขององคก์ร ที่มีผลต่อความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพื่ อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
และกลุม่เปา้หมาย 
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 2. เพื่อน าขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร เพื่อสรา้งความพึงพอใจและความภกัดี
ของนิสิตปัจจบุนั และนิสิตที่จะเขา้มาศกึษาในอนาคตได ้

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษา ชื่อเสียง และความพึงพอใจ 

ที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กร ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ คือ นิสิตปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรม 

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 1,484 คน 
(ที่มา: ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สืบค้นเมื่อวันที่  11 กรกฎคม 2562) 
เนื่องจากวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมนัน้มีจ านวนนิสิตปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก โดยมีอตัรา
นิสิตที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเพิ่มจ านวนขึน้ทุกปี  (ที่มา: ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ คือ นิสิตปริญญาตรีที่ศึกษาวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
ผูว้ิจัยจึงท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane 
(Yamane, 1970: 580 -  581) ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขนาดตัวอย่างโดยตอ้งการให้เกิดความผิดพลาด
จากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ก าหนดความเชื่อมั่นที่  95% ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 315 คน และส ารอง 15 คน โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างรวมขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้จ านวน 330 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี ้
ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 

Sampling) โดยการแบ่งนิสิตวดัสดัสว่นตามจ านวนนิสิตชัน้ปีการศกึษาที่ 1 - 4  
ขั้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยการท าแบบสุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามให้กับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 สาขาวชิา 
1) สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 
2) สาขาวิชานวตักรรมการสื่อสาร 
3) สาขาวิชานวตักรรมสื่อสารสงัคม 

1.1.3. ชั้นปีทีศ่ึกษา 
1) ชัน้ปีที่ 1 
2) ชัน้ปีที่ 2 
3) ชัน้ปีที 3 
4) ชัน้ปีที่ 4 

1.2 ชื่อเสียงขององคก์ร 
1) ดา้นสินคา้และบรกิารขององคก์ร 
2) ดา้นนวตักรรม 
3) ดา้นสถานที่ท างาน 
4) ดา้นการก ากบัดแูล 
5) ดา้นความเป็นพลเมือง 
6) ดา้นความเป็นผูน้  า 
7) ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน 

1.3 ความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1) ดา้นโครงสรา้ง 
2) ดา้นกลยทุธ ์
3) ดา้นระบบการปฏิบติังาน 
4) ดา้นทกัษะ 
5) ดา้นค่านิยมร่วม 
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6) ดา้นรูปแบบการบรหิารจดัการ 
7) ดา้นบคุลากร 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. ชื่อเสียงขององคก์ร หมายถึง สิ่งที่นิสิตวิทยาลยันวัตกรรมเกิดการรบัรูแ้ละประเมินผล

ผ่านการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ขององคก์ร โดยมี 7 ดา้นดงันี ้
1.1 ดา้นสินคา้และบริการขององคก์ร หมายถึง สิ่งที่วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม

มีไวเ้พื่อใหบ้รกิารหรือจดัท าการเรียนการสอนใหก้บันิสิต 
1.2. ดา้นนวตักรรม หมายถึง สิ่งที่วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไดคิ้ดท าสิ่งใหม่ ๆ 

ในดา้นความทนัสมยัหรือดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเรียนการสอนหรือการบริหารจดัการ 
1.3. ด้านสถานที่ท างาน หมายถึง สถานที่ตั้งของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ส าหรบันิสิต บคุลากร รวมถึงบรรยากาศการท างานของบุคลากร 
1.4 ดา้นการก ากับดูแล หมายถึง การบริหารจัดการของผูบ้ริหารที่มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
1.5 ด้านความเป็นพลเมือง หมายถึง การให้บริการทางสังคมหรือการให้บริการ 

แก่ชมุชน  
1.6 ดา้นความเป็นผูน้  า หมายถึง การบริหารจัดการของผูบ้ริหารวิทยาลยันวตักรรม

สื่อสารสงัคม 
1.7 ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการด าเนินงาน ผลผลิต 

ศกัยภาพ และการเติบโตของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสงัคม 
 2. นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม หมายถึง นิสิตปรญิญาตรี ของวิทยาลยันวตักรรม

สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ตัง้แต่ชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ปีที่ 4 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกชอบ หรือพอใจหรือความประทับใจ ของนิสิต

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ซึ่งเป็นความพงึพอใจใน 7 ปัจจยั ดงันี ้
3.1 ด้านโครงสรา้ง หมายถึง โครงสรา้งและการท างานของวิทยาลัยนวัตกรรม 

สื่อสารสงัคม  
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3.2 ดา้นกลยุทธ์ หมายถึง แผนที่วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมก าหนดขึน้มาเพื่อ
สร้างหรือคงไว้ซึ่ งความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เพื่ อช่วยก าหนดแผนที่ จะช่วยให้บรรลุ 
ถึงพนัธกิจและเปา้หมาย  

3.3 ดา้นระบบการปฏิบติังาน หมายถึง กิจกรรมหรือขัน้ตอนการปฏิบติังานประจ าวนั
ที่บคุลากรจะตอ้งท าใหล้ลุว่งในการปฏิบติังานตามกลยทุธเ์พื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงค ์

3.4 ด้านทักษะ หมายถึง ทักษะความรูค้วามสามารถของบุคลากรของวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม  

3.5 ดา้นค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันของวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองคก์ร  

3.6 ดา้นรูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผูบ้รหิารของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 

3.7 ดา้นบคุลากร หมายถึง ทรพัยากรมนษุยข์องวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
 4. ชั้นปี หมายถึง ระดับชัน้ขณะที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในภาคปีการศกึษา 2562 ระดบัชัน้ปีที่ 1 ถึงชัน้ปีที่ 4 
 5. วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม หมายถึง คณะที่อยู่ในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 6. ความภกัดี หมายถึง การตอบสนองดา้นพฤติกรรมและเป็นหนา้ที่ของกระบวนการดา้น

จิตวิทยา 
 7. องคก์ร หมายถึง วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ชื่อเสียง และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กร 

ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สาขาวิชา 
3. ชัน้ปีที่ศกึษา 

ความพึงพอใจต่อองคก์ร  

 ชื่อเสียงขององคก์ร 

 

 

 

 

 

ความภักดีต่อองค์กร ของนิสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความภกัดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ชื่อเสียง และความพึงพอใจต่อองคก์รมีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร ของนิสิตวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  



 
 

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเอกสาร แนวความคิดทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิจยั และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชื่อเสียง 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคก์ร 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี 
6. ประวัติ  ความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ความหมายประชากรศาสตร ์

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2539) กล่าวว่า ปัจจยัต่าง ๆ ของประชากรศาสตร ์หมายถึง 
ลกัษณะแต่ละบุคคล โดยความแตกต่างกันของลกัษณะประชากรศาสตรน์ัน้ จะมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารกนั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคล นัน้ มีปัจจัยทางดา้นต่าง ๆ
ได้แก่  อายุ เพศ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา  
และรายไดต่้อเดือนของบุคคล ซึ่งเป็นลกัษณะที่ส  าคัญ และสถิติที่วัดไดข้องประชากรศาสตรน์ั้น
สามารถช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยา  
ที่ไดอ้ธิบายถึงความคิดและความรูส้กึ โดยขอ้มลูทางดา้นประชากรนัน้จะมีผลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมาย ซึ่งในทางทฤษฎี ได้อธิบายอีกว่าคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  
จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่าง ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสาร
ต่างกันหรือมีความคิดที่แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสาร  
โดยแตกต่างจากเพศชายที่ตอ้งการเพียงส่งและรบัข่าวสารเท่านั้น  แต่มีความตอ้งการที่จะสรา้ง
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ความสมัพันธอ์ันดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ดว้ย กิจกรรมและหนา้ที่ของคนทัง้สอง
เพศจึงมีลกัษณะที่แตกต่างกนั 

 2. อาย ุเป็นปัจจยัอีกดา้นหนึ่งที่ท าใหเ้กิดความแตกต่าง ในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม ส าหรบัผู้ที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมและมีความคิดที่แปลกใหม่ ยึดถือ
อดุมการณม์ากกว่าคนที่อายุมากกว่า เนื่องมาจากคนอายุนอ้ยกว่าไดม้ีการรบัรูไ้ม่เท่าคนที่มีอายุ
มากกว่า ในขณะที่คนอายมุากมกัจะมีความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงัมองโลก
ในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายุน้อย จากคนที่มีอายุมากกว่านั้นมีการผ่านประสบการณ์ในการใชช้ีวิต
รวมถึงการผ่านเหตุการณต่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความคิดที่แตกต่าง เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันจึงท า
ให้มีลักษณะการสื่อสารก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ 
มากกว่าความบนัเทิง โดยที่คนอายนุอ้ยกว่าจะมีการแสวงหาข่าวสารที่บนัเทิงมากกว่า 

 3. การศึกษา เป็นปัจจัย อีกด้านที่ ท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ  ค่านิยม  
และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาสงูจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารที่ดีเพราะ
เป็นผูม้ีความรูก้วา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ นอกจากนีก้ารศึกษา
ในบางครัง้ยงัสามารถก าหนดบทบาททางสงัคมอีกดว้ย  

 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่หมายถึง อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพทางสงัคม เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่
ต่างกนั ปัจจยับางอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูร้บัสารแต่ละคน เช่น ปัจจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะ
มีอิทธิพลต่อการรบัข่าวสาร และสถานะทางสงัคมก็สามารถเป็นตวัก าหนดในสงัคม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) ไดอ้ธิบายว่า ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
วงจรชีวิตในครอบครวั รายได ้การศึกษา มีความส าคญัต่อนักการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะดา้น
ประชากรศาสตร์นั้น  จะเก่ียวข้องกับอุปสงค์ (Demand) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรย์ังจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึน้ใหม่
ของตลาด  

ยุบล เบ็ญจรงคก์ิจ (2542) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวคิด ประชากรไวว้่า นีเ้ป็นทฤษฎีที่
ใชห้ลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกเป็น
แรงกระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน  จะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคลอ้งกับ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur & 
Ball-Rokeach (1996) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ซึ่งลักษณะ
เหล่านีส้ามารถอธิบายเป็นกลุม่ ๆ ไดคื้อบคุคลที่มีพฤติกรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุม่เดียวกนั 
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ดงันัน้ บุคคลที่อยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดียวกันจะเลือกรบัและตอบสนองเนือ้หาข่าวสารในแบบ
เดียวกันและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ผูร้บัสารที่มี
คณุลกัษณะที่แตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชื่อเสียง  
ความหมายของชื่อเสียง 

ชื่อเสียง ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Reputation มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาละติน  
2 ค าคือ “re” ซึ่งหมายถึงครัง้แล้วครัง้เล่าส่วน “putare” หมายถึงการคิดค านวณหรือคาดคะเน 
เมื่อน ามารวมกันเป็น “Reputation” จึงเป็นค าที่บ่งบอกถึงการคิดค านวณหรือประมาณการครัง้
แล้วครัง้เล่าเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  บุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้นในเชิงเห็นด้วย 
และ เห็ น แย้ง  (Pros and Cons) van Riel and BM (2013) แม้ว่ าชื่ อ เสี ย งขององค์ก รกับ
ภาพลกัษณข์ององคก์รจะเป็นแนวคิดสองเรื่องที่สมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ิดแต่ก็มิใช่สิ่งเดียวกนันิยาม
ของค าว่า “ชื่อเสียง” หรือ “กิตติศพัท”์ ไดร้บัการพฒันาบนพืน้ฐานเก่ียวกบัการรบัรูข้องกลุม่ผูม้ีสว่น
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งยังได้มีการให้ความหมายตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของการศึกษาเรื่องชื่อเสียงโดย 
Levit อธิบายไว้เมื่ อ  ค .ศ . 1965 (Aula Pekka & Mantere Saku, 2008 , :21) ว่ าชื่ อ เสี ย ง 
(Reputation) เป็นคุณลักษณะต่าง ๆ (A Number of Attributes) ที่ประกอบกันขึน้ในขอบเขตที่
ธุรกิจนั้นเป็นที่ รูจ้ัก (Well-Known) ดีหรือเลว (Good or Bad) เชื่อมั่นได้ (Reliable) น่าไวว้างใจ 
(Trustworthy) มีชื่อเสียง (Reputable) และเชื่อได ้(Believable) ซึ่งคลา้ยคลึงกบัมมุมองของ van 
Riel and BM (2013, 13) ที่อธิบายว่าการคิดค านวณหรือคาดคะเนครัง้แลว้ครัง้เล่าในเชิงเห็นดว้ย
และเห็นแยง้นั้นเป็นกระบวนการเชิงเหตุผล (Rational Process) ซึ่งมีองคป์ระกอบทางอารมณ ์
(Emotional Component) รวมอยู่ดว้ยโดยอธิบายว่าชื่อเสียงเป็นการรบัรู ้(Perception) เก่ียวกับ
ระดับของความยกย่องชื่นชม (Admiration) ความรูส้ึกเชิงบวก (Positive Feeling) และความ
เชื่อมั่นไวว้างใจ (Trust) ที่ปัจเจกบุคคลมีต่อบุคคล องคก์ร ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือแมก้ระทั่งต่อ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง 

(Fombrun CJ, 1996, 376) อ ธิบ ายความหมายของ  “ชื่ อ เสี ย งขององค์ก ร ” 
(Corporate -Reputation) ว่าเป็น “ผลรวมของภาพลกัษณต่์าง ๆ (Sum of images) ขององคก์รใด
องค์กรหนึ่งที่มีอยู่ในใจของกลุ่ม ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับองค์กร” เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการรับรู ้
(Perceptual Representation) เก่ียวกับการกระท าในอดีต (Past Action) และสิ่งที่คาดหวัง 
(Future Prospects) เก่ียวกับบริษัท ซึ่งบ่งชีถ้ึงความดึงดดูใจโดยรวม (Overall Appeal) ส าหรบัผู้
มีสว่นเก่ียวขอ้งกลุม่หลกั ๆ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ (Ibid :72) 
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ทางด้าน Dooley และ Garcia Helio (2007) นิยามความหมายของชื่อเสียงของ
องค์กรโดยพัฒนาจากที่  Fombrun เขียนเป็นสมการอย่างง่าย ๆไว้ดังนี ้Reputation = Sum of 
Images (Performance and Behavior) + Communications นิยามขา้งตน้ช่วยใหเ้ห็นไดช้ัดเจน
ว่า สมรรถนะขององคก์ร หรือการบรรลุผลส าเร็จขององคก์ร(Performance) และพฤติกรรมหรือ
การกระท าขององคก์ร (Behavior) รวมทัง้การสื่อสารต่าง ๆ ขององคก์ร (Communications) เป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคญัอย่างยิ่งยวดอนัจะน าไปสูช่ื่อเสียงขององคก์ร (Corporate Reputation) 

นอกจากนี ้Aula Pekka and Mantere Saku (2008) มองว่า ชื่อเสียง (Reputation) 
เป็นสิ่งที่สะทอ้นถึง “ทุนที่ไม่สามารถสัมผัสไดข้ององคก์ร” (Intangible Organizational Capital) 
อันเกิดขึน้จากพืน้ฐานแนวคิดที่เชื่อมโยงกันของความไวว้างใจ (Trust) ความเคารพ (Respect) 
และทุนทางสังคม (Social Capital) ขององค์กรนั้น ๆ (เช่น การร่วมมือร่วมใจกันขององค์กรกับ
ชุมชน) โดยที่เครือข่ายการสื่อสารภายในองคก์รซึ่งมีรากฐานจากความเชื่อถือไวว้างใจที่สมาชิกมี
ให้กัน (Trust) ทั้งนี ้ในแง่ของการพิจารณาเรื่องชื่อเสียงว่าเป็นต้นทุน  (Capital) หรือสินทรัพย ์
(Asset) อย่างหนึ่งขององคก์รนั้นสามารถอธิบายไดด้ว้ยผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่องคก์รมีโอกาสจะ
ไดร้บัเพิ่มพนูมากขึน้เมื่อองคก์รนัน้มีชื่อเสียงที่ดียิ่งขึน้กว่าเดิม 

Fombrun CJ (1996) ไดก้ลา่วถึงค าจ ากดัความของชื่อเสียงองคก์รในอีกมมุมองหนึ่ง
ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ ขององค์กร  (Company Identities/ corporate 
identities) และชื่อเสียงขององค์กร (Name) รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร  (Image) โดย
เอกลักษณ์องคก์รเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าขององคก์รในดา้นการด าเนินงาน พนักงาน ผูบ้ริหาร 
ดา้นสินคา้ขององคก์ร กลุ่มลูกคา้ขององคก์ร และนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียง (Reputation) 
เป็นสิ่งที่องคก์ร “ไดร้บั” จากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องมาในระยะเวลายาวนาน ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่
การรบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและชื่อเสียงนัน้จะแตกต่างจากภาพลกัษณ์ อย่างน้อยที่สุดในดา้น
ต่าง ๆ  Aula Pekka and Mantere Saku (2008) 

 1. ชื่อเสียง ประกอบด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์  (Symbolic Meaning) 
ซึ่งครอบคลุมขอบเขตที่กว้างขวาง เช่น ความเป็นมาและเรื่องราวขององค์กร เกร็ดเบ็ดเตล็ด
เก่ียวกบัองคก์รค าขวญัฯลฯ ขณะที่ภาพลกัษณน์ัน้ค่อนขา้งสื่อถึงลกัษณะของสิ่งต่าง ๆ ขององคก์ร
ที่ปรากฏออกไปให้เห็น (How Things Appear) เช่น ความทันสมัยทางเทคโนโลยี  การเป็น
ผูส้นบัสนนุกีฬาเยาวชน โดยที่แมว้่าชื่อเสียงและภาพลกัษณน์ัน้จะแตกต่างกนัแต่ก็มีบางแง่มมุของ
องคก์รที่คาบเก่ียวกนัหรือซอ้นทบักนัอยู่ดว้ย (Overlapping Aspects) 
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 2. ชื่อเสียงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ดงัที่ไดเ้ห็นจากนิยามต่าง ๆ ของค า
ว่า “ชื่อเสียง” ซึ่งบ่งชีถ้ึงการใหค้วามหมาย (Sense making) ที่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียหลากหลายกลุ่ม
(Stakeholders) ได้รูจ้ักองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ส่วนภาพลักษณ์นั้นถึงแม้จะ
พิจารณาว่ามีลกัษณะเป็นพลวตั แต่ก็ยงันอ้ยกว่าชื่อเสียงอยู่มากเนื่องจากมกัจะพิจารณาในกรอบ
ความหมายและในช่วงเวลาจ าเพาะที่แคบกว่าชื่อเสียง 

 3. ชื่อเสียงมีลักษณะที่ไม่รวมศูนย์ (Non-Centralized) ดว้ยเหตุที่ขึน้อยู่กับการ
มองและการใหน้ิยามโดยผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลากหลายกลุ่ม “ชื่อเสียง” จึงมีลกัษณะที่แยกย่อย
มากกว่าภาพลักษณ์  (More Fragmented) แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะรู้สึกอย่างไรในแง่มุมใด 
ดังนั้น ชื่อเสียงจึงได้รับอิทธิพลจากหลาย ๆ ฝ่ายอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่  “จัดการ” (Manage) และ 
“ควบคมุ” (Control) ไดย้ากกว่าภาพลกัษณ ์

 4. ชื่อเสียงเก่ียวขอ้งกับลกัษณะที่เป็นเนือ้แท้ (Authenticity) ขององคก์รมากกว่า
ภาพลกัษณ์ความจริงแทข้ององคก์รที่สะทอ้นผ่านทาง “ชื่อเสียง” นัน้จดัเป็นแนวคิดที่หยั่งรากลึก
อยู่ในภาษาทางศีลธรรม (Popular Moral Language) โดยเป็นค าเก่าแก่ซึ่งถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินบคุลิกภาพเชิงคณุธรรม (Moral Character) ของบคุคล 

ชื่อเสียง (Reputation) แตกต่างจากภาพลกัษณ์ (Image) เนื่องจากชื่อเสียงเป็นสิ่งที่
สะสมในช่วงเวลาที่ยาวนาน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่งชื่อเสียง (Reputation) 
แตกต่างจากอัตลักษณ์ (Identity) ชื่อเสียงเป็นผลที่เกิดจากองคก์ร ในขณะที่อัตลักษณ์นั้นเป็น
เพียงสิ่งที่ถูกสรา้งขึน้โดยกลุ่มภายในองคก์ร เช่น เมื่อบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผูก้  าหนดอตัลกัษณข์ึน้เอง 
เป็นที่น่าสังเกตว่าหากพิจารณาใน  2 แง่มุมต่อไปนี ้แล้วจะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันในอีก
ลกัษณะหนึ่ง ขณะที่ “ภาพลกัษณ”์ เป็นสิ่งที่องคก์รตอ้งสรา้งขึน้ (Is Built) และเป็นค่าใชจ้่ายอย่าง
หนึ่งที่องคก์รตอ้งลงทุน (Is a cost) แต่ “ชื่อเสียง” นัน้เป็นสิ่งที่องคก์รไดร้บั (Is Earned) จากสิ่งที่
สั่งสมกันมาเป็นช่วงเวลานานเปรียบเสมือนสินทรพัย์ (Is an Asset) ที่ส่งผลเก่ียวเนื่องโดยตรงกับ
รากฐานขององค์กรนั้นManagement Extra (2005: 1) ทั้งนี ้ Cornelissen Joep P (2008) ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการจดัการอตัลกัษณอ์งคก์รที่น าไปสูก่ารสรา้งชื่อเสียงใหเ้กิดในใจของกลุ่ม
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียโดยแสดงเป็นภาพดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัลกัษณอ์งคก์รกบัชื่อเสียงองคก์ร 

ที่มา : (Corporate Identity in relation to Corporate Reputation)(Cornelissen, 2014: 68) 

ซึ่งชื่อเสียงนั้นจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการรบัรูข้องกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด ซึ่งหมายถึง 
ทุก ๆ ฝ่ายเป็นส าคัญ  โดย Argenti Paul A (2009) ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
อตัลกัษณภ์าพลกัษณแ์ละชื่อเสียงขององคก์ร  
  

 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดเก่ียวกบัชื่อเสียงขององคก์ร 

ที่มา : Reputation Framework , Argenti (2009: 83) 

ผู้เชี่ยวชาญต านานการสื่อสารองค์กรอธิบายว่า  ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งขององค์กรมี
ความส าคญัอย่างยิ่งเนื่องจากเหตผุลต่อไปนี ้Argenti (2009: 83-84) 
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1. ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเชิงบวกช่วยดึงดูดความสนใจไดง้่าย และช่วยขยายโอกาส
ในการแข่งขันขององค์กรทุกด้าน  เป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดและรักษาทรัพยากรที่มี ค่า 
ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านลูกค้า คู่ค้า และอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนองค์กรให้เติบโตและประสบ
ความส าเรจ็ได ้

2. ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเชิงบวกช่วยใหอ้งคก์รรบัมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึน้ 
เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความรูส้ึกที่ดีต่อองคก์รเป็นพืน้ฐาน จึงมีแนวโนม้ที่จะท าความเขา้ใจและ
ใหโ้อกาสแก่องคก์รมากขึน้ 

3. สภาพแวดลอ้มหรือสงัคมภายนอกองคก์รที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรบัองค์กรประกอบธุรกิจ ซึ่งความส าเร็จของธุรกิจมีความเก่ียวพันกับชื่อเสียงของบริษัท
โดยตรง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสงัคมสมัยใหม่หลายดา้น ทั้งสภาพการเปิดกวา้งและความ
หลากหลายของสื่อและข่าวสารในสงัคมที่มีมากขึน้กว่าในอดีต การเรียกรอ้งตอ้งการเรื่องความ
โปร่งใสขององค์กรและการให้ความส าคัญ กับความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร  
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ล้วนส่งผลให้องค์กรต้องหันมาให้ความส าคัญกับการสรา้งชื่อเสียงที่
แข็งแกรง่อย่างจรงิจงั  

 ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ หันมายอมรับความส าคัญของการมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งกัน 
มากขึน้เรื่อย ๆ แต่องค์กรจะรู้ได้อย่างไรว่าชื่อเสียงของตนอยู่ตรงจุดไหน  เนื่องจากชื่อเสียง 
เกิดขึ ้นจากการรับ รู ้หลายอย่างของกลุ่มผู้เก่ียวข้องกับองค์กรกลุ่ม ต่าง ๆ (Perceptions- 
of Constituencies) ดังนั้น จึงจ าเป็นตอ้งคน้หาค าตอบใหไ้ดเ้ป็นอันดับแรกว่า การรบัรูเ้หล่านั้น
ของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีอะไรบา้ง จากนัน้ตอ้งตรวจสอบดูว่าการรบัรูเ้หล่านั้นสอดคลอ้งกัน
กบัอัตลกัษณแ์ละค่านิยมขององคก์รตามที่ก าหนดไวห้รือไม่  ทัง้นี ้จะสรุปไดว้่าองคก์รมีชื่อเสียงที่
แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อการรบัรูข้องกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตลักษณ์ขององค์กร 
Argenti Paul A (2009) 

 ชื่อเสียงขององคก์รนัน้คือธงชยัแห่งความส าเร็จของภารกิจการสื่อสารขององคก์รทัง้หมด 
ชื่อเสียงเปรียบไดก้ับตน้ทุนหรือสินทรพัยท์ี่มีคุณค่าและอาจมีมูลค่ามหาศาลก็เป็นได้ แมช้ื่อเสียง
เปรียบเสมือนเงินที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่คือกุญแจที่ช่วยไขความส าเร็จสู่เป้าหมาย 
ของทุก ๆ ประเภท น ามาซึ่งการรูจ้ัก การยอมรบั ความเชื่อมั่นไวว้างใจ ไปจนถึงการร่วมมือและ
การใหก้ารสนบัสนนุกลบัคืนแก่องคก์รในหลากหลายรูปแบบ รุง่รตัน ์ชยัส าเรจ็ (2558) 
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ภาพประกอบ 3 The Reputation Institute’s RepTrak® scorecard 

ที่ มา: Essentials of Corporate Communications, Cess B.M. van Riel and Charles J. 
Fombrun, 2007: 255 

รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) กล่าวถึงแนวทางการประเมินการวัดผลความมีชื่อเสียงของ
องค์ก ร  (Evaluating Methods of Reputation Measurement) เป็ น แน ว คิดของ  RepTrak® 
Scorecard Van Riel, Cees BM, Fombrun, and J (2007) ซึ่งชื่อเสียงขององคก์รนัน้เป็นสิ่งที่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียเกิดการรบัรูแ้ละประเมินผลผ่านการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ขององคก์ร โดยก าหนด
นิยามของปัจจยัทัง้ 7 ดา้นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดคณุลกัษณะใหส้อดคลอ้งกับสิ่งที่ตอ้งการ
ศกึษา ดงันี ้

1. ด้านสินค้าและบริการขององค์กร (Product and Service Factor) เป็นปัจจัยที่
สถาบันอุดมศึกษามีไว้ เพื่อใหบ้ริการหรือสอนนิสิต นักศึกษา (ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีหรือ
สถานที่  การมีสตูดิโอที่ทันสมัย มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ  ฯลฯ) 
เช่น คณาจารยม์ีความรูค้วามสามารถเป็นที่ยอมรบั มีคณุธรรมจริยธรรมเป็นตน้แบบของสงัคมได้
และหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ เป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อผลิตบณัฑิตเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation Factor) เป็นผู้ริเริ่มความทันสมัย สิ่งใหม่ ๆ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึน้ใหม่ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ความคิดริเริ่มดา้นหลักสูตรดา้นการ
เรียนการสอน หรือผลงานวิชาการที่สรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นตน้ 
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3. ดา้นสถานที่ท างาน (Workplace Factor) เป็นปัจจยัสถานที่ของถาบนัอดุมศึกษา
ส าหรับนิ สิ ต  นักศึกษา และบุคลากร รวมถึ งบ รรยากาศการท างานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เช่น ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เป็นระเบียบปลอดภัย การให้
ผลตอบแทนหรือสวสัดิการแก่บคุลากรอย่างเหมาะสม เป็นตน้ 

4. ด้านการก ากับดูแล (Governance Factor) เป็นปัจจัยธรรมาภิบาลคุณธรรม
จริยธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความยุติธรรมมี
คณุธรรมจรยิธรรม เป็นตน้ 

5. ดา้นความเป็นพลเมือง (Citizenship Factor) เป็นปัจจัยที่ให้บริการทางสังคม 
และบทบาททางสงัคมของ สถาบนัอดุมศึกษา เช่น การน าความรูท้างวิชาการมาใหค้ าปรกึษาแก่
สงัคม มีบทบาทเป็นผูช้ีน้  าสงัคม เป็นตน้ 

6. ดา้นความเป็นผูน้  า (Leadership Factor) เป็นปัจจัยการบริหารจัดการและการมี
คุณลักษณะของความเป็นผูน้  าในวงการสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีระบบการ
บรหิารจดัการท่ีมีคณุภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม เป็นตน้   

7. ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน (Performance Factor) เป็นปัจจยัผล
การด าเนินงาน ผลผลิต ศักยภาพและการเติบโตของสถาบนัอุดมศึกษา เช่น องคก์รมีการเติบโต
อย่างเขม้แข็งและต่อเนื่อง บณัฑิตที่ผลิตออกไปเป็นที่ยอมรบัในแวดวงวิชาการ ความสามารถใน
การหาทนุเพื่อการวิจยั หรือพฒันาสถาบนัในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

RepTrak® เป็นมาตรฐานการประเมินตวัแรกของโลก และเป็นการวบรวมเครื่องมือที่
ตรวจติดตามความมีชื่อเสียงขององคก์รในระดบันานาชาติ โดยสามารถสรุปใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ท าการประเมินทกุกลุ่ม บริษัทต่าง ๆ สามารถเลือกขอ้มลูใน RepTrak® และน ามาเปรียบเทียบกบั
การส ารวจการรบัรูด้ว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หาในสื่อ เช่น การส ารวจประชามติที่ไดเ้นินการทุกวนัทั่ว
โลกเพื่อใหบ้รษิัทต่าง ๆ เขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบัการรบัรูข้องผูโ้ภค นกัลงทนุ และพนกังานโดยตรง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจมีนักวิชาการหลากหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความ

พงึพอใจไวด้งัต่อไป  
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหค้วามหมายของค าว่า พึงพอใจ หมายถึง รกั, ชอบใจ

        สมพร ตัง้สะสม (2537) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพึงพอใจ เป็นความรูส้กึของผูม้า
รบับรกิารต่อสถานที่หรือไดร้บัการบริการ และตามประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการเขา้ไปติดต่อขอรบั
บรกิารจากสถานบรกิารนัน้ ๆ 
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วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจิตใจของมนษุย ์
ถา้คาดหวงัหรือมีความตัง้ใจมาก และไดร้บัการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพงึพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันขา้มอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสิ่งที่ตนตัง้ใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใด 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543) ได้อธิบายแนวคิดคือ ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
คือภาวการณ์แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซือ้และการใชส้ินคา้และบริการ
หรือหลงัจากการเขา้รบับริการ และยงัไดอ้ธิบายว่า เป็นการแสดงออกถึงความรูส้ึกในทางบวกจาก
การประเมินเปรียบเทียบประสบการณไ์ดร้บับรกิารที่ตรงกบัสิ่งที่ลกูคา้คาดหวงัหรือดีเกินกว่าความ
คาดหวงัของลกูคา้ 

วิภา นาคนิมิต รุ่ง  (2544 อ้างอิงจาก (Wolman Benjamin B, 1973) กล่าวว่า  
ความพึงพอใจ คือ สภาพความรูส้ึกของบุคคลที่มีความสุขความอ่ิมเอมใจเมื่อความตอ้งการหรือ
แรงจงูใจของตนไดร้บัการตอบสนองหรือการไดร้บัการตอยแทนในสิ่งนัน้ ๆ 

ปทุมวดี แสงสุข (2548, 10 อา้งอิงใน Shelly, 1975) ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ึก
ทางบวกและทางลบ กล่าวคือ เป็นความรูส้ึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีก  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่
สลบัซบัซอ้น และความสขุนีจ้ะสง่ผลต่อบคุคลมากกว่าความรูส้กึทางบวกอ่ืน ๆ ดงันี ้

 1. ความรูส้ึกทางลบ ความรูส้ึกทางบวก และความสุข ระบบความสมัพันธ์ของ
ความรูส้ึกทัง้ 3 นีเ้รียกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึน้เมื่อระบบความพึงใจมี
ความรูส้กึทางบวกมากกว่าความรูส้กึทางลบ 

  2. สิ่งที่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจของมนุษยไ์ดแ้ก่ ทรพัยากร (Resource) หรือสิ่ง
เรา้การวิเคราะหร์ะบบความพึงพอใจคือ การศึกษาว่าทรพัยากรหรือสิ่งเรา้แบบใดเป็นสิ่งที่ตอ้งการ 
ที่จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจและความสขุ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหอ์งคก์ร 
แนวคิดเกี่ยวกับ 7S Model 

เนื่องจากความตอ้งการทางสังคมและจิตวิทยาของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานในองคก์ร
ทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการเสริมสรา้งความเขา้ใจ เพื่อจะจูงใจตนเองปฏิบัติงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย ไม่เช่นนั้นความตอ้งการด้านดังกล่าวของบุคลากรก็จะขาดหายไปและ
น าไปสู่ความขดัแยง้ในหน่วยงานตามมา ดังนัน้ การสื่อสารภายในองคก์รที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรบัการจัดการในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการแข่งขันผลผลิตใหเ้กิดประโยชนต่์อการ
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานจะต้องมีกลยุทธ์ที่
หลากหลายส าหรบักระตุน้การปรบัเปลี่ยนพืน้ฐานองคก์ร (ซึ่งจะตอ้งมุ่งมั่นใชส้ไตลแ์บบแผนภาวะ
ผูน้  าเพื่อปรบัปรุงใหส้อดรบักบัวฒันธรรมองคก์รอย่างเหมาะสม Singh (2013 : 39) 

McKinsey’s 7S Model หรือ 7S Model เป็นเครื่องมือส าหรับวินิจฉัยองค์การ 
ซึ่ง McKinsey’s 7S Model คือกรอบ (Framework) ที่ ใช้ส  าหรับวินิจฉัยองค์การในลักษณะ 
องค์รวมซึ่ งช่วยให้สามารถค้นพบปัญหาขององค์การ  และเป็นแนวทางในการก าหนด 
และน ากลยุทธ์ที่ช่วยพัฒนาองค์การไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  McKinsey’s 7S Model 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ดา้นขององคก์ารที่  ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ดา้นโครงสรา้ง 
(Structure) ด้าน ระบบการปฏิ บั ติ งาน  (Systems) ด้าน รูป แบบการบริห ารงาน  (Style) 
ดา้นทกัษะ (Skills) ดา้นบคุลากร (Staff) และดา้นค่านิยมรว่ม (Shared Value)  
 

 

ภาพประกอบ 4 McKinsey’s 7S Model 

ที่มา: https://expertprogrammanagement.com/2018/11/mckinsey-7s-framework/ 

องค์ประกอบทั้ง 7 ด้านของ McKinsey’s 7S Model สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
Hard S และ Soft S และThe Hard S’s เป็นองค์ประกอบที่ปรากฏค่อนข้างชัดเจนในแผนก 
กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

ดา้นกลยทุธ ์(Strategy)  
ดา้นโครงสรา้ง (Structure)  
ดา้นระบบการปฏิบติังาน (Systems) 
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The Soft S’s เป็นองคป์ระกอบที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่สามารถส่งผลกระทบต่อ Hard S 

ไดแ้ก่ 
ดา้นรูปแบบการบรหิารงาน (Style Style)  
ดา้นทกัษะ (Skills)  
ดา้นบคุลากร (Staff)  
ดา้นค่านิยมรว่ม (Shared Value) 

 จิตติ รศัมีธรรมโชติ (2558) องคป์ระกอบแรกของ 7S Model ที่จะกล่าวถึงคือ ดา้นกลยุทธ ์
(Strategy) หมายถึง ขอบเขตธุรกิจและแนวทางในการสรา้งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
องค์การ โดยขอบเขตธุรกิจหมายถึงผลิตภัณฑ์ขององค์การ และตลาดที่จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์
เหลา่นัน้ซึ่งสามารถจ าแนกตามลกูคา้ เช่น ตลาดลกูคา้รายย่อย ลกูคา้องคก์าร ลกูคา้อตุสาหกรรม
หรือหน่วยราชการ เป็นตน้ โดยทั่วไปขอบเขตธุรกิจขององคก์ารหนึ่ง ๆ มักอยู่ในรูปของตลาดที่
ก าหนดขึน้ตามเกณฑ์ที่ประสมประสานกันมากกว่า 1 เกณฑ์ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเสือ้ผ้าสตรี 
ที่วางจ าหน่ายในประเทศไทยโดยมีสุภาพสตรีทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย หมายถึงตลาดที่จ  าหน่าย
เสื ้อผ้าสตรี  (ผลิตภัณฑ์) ในประเทศไทย (ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) ให้กับสุภาพสตรีทั่ ว  ๆ ไป  
(ลูกคา้รายย่อย) เป็นตน้ ส่วนแนวทางในการสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัขององคก์ารหมายถึง
กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ขององคก์าร ซึ่งปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การ
แข่งขนัที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย ม ี3 แนวคิด ไดแ้ก่  

กลยุทธ์การแข่งขันตามแนวคิดของ Michael E.Porter ซึ่งน าเสนอในหนังสือชื่อ 
“competitive strategy techniques for analyzing Industry and competitor”และ “competitive 
advantage Creating and Sustaining Superior Performance” ตีพิมพ์ในปี  1980 และ1985 
ตามล าดับกลยุทธ์การแข่งขันตามแนวคิดของ  Michael Leaders และ Fred Wiersema ซึ่ ง
น าเสนอในหนังสือชื่อ “The Discipline of Market Leader” ตีพิมพ์ครัง้แรกเมื่อปี 1995 กลยุทธ์
การแข่งขันตามแนวคิดของ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne หรือกลยุทธ์ Blue Ocean 
ซึ่งน าเสนอในหนงัสือชื่อ “Blue Ocean Strategy” ตีพิมพใ์นปี 2005 

ด้านค่านิยมร่วม  (Shared Values) คือที่ ด  ารงอยู่ภายในองค์กร  ซึ่ งหมายถึง 
สิ่งที่สมาชิกองค์การเห็นร่วมกันว่าดี  ค่านิยมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ 
ที่สามารถครอบง าความเชื่อและชีน้  าพฤติกรรมการท างานของสมาชิกองคก์าร และมกัเกิดจากการ
ปลูกฝังต่อ ๆ กันมาของผูน้  าองคก์ารนั้น ๆ ค่านิยมมีความส าคัญต่อองคก์าร เนื่องจากเป็นสิ่งที่
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สามารถชีน้  าพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ดังนั้น หากค่านิยมขององคก์ารหล่อหลอมให้
พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างาน ที่สอดคลอ้งกับแนวทางการสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขัน
ขององคก์ารในหวัขอ้ ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนจะมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกนัและช่วยสง่เสรมิความส าเรจ็ของการแข่งขนัตามแนวทางดงักลา่ว 

ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) ของ 7S Model หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
องคก์ารออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ และการประสานงานกิจกรรมของหน่วยย่อยเหล่านัน้ โดยทั่วไป
หน่วยย่อยขององค์การมักประกอบด้วยหน่วยที่ เก่ียวข้องกับการผลิต  การตลาด การขาย 
การบริการหลงัการขาย งานดา้นบญัชี งานธุรการ ฯลฯ งานของหน่วยงานดังกล่าวจะครอบคลุม
หนา้ที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกิจกรรมทัง้หมดขององคก์าร และเมื่อประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
เขา้ดว้ยกันจะท าใหอ้งคก์ารสามารถผลิตสินคา้และบริการ ด าเนินการสินคา้และบริการไปอยู่ใน
ความครอบครองของลกูคา้ ตลอดจนท าใหล้กูคา้สามารถใชส้ินคา้และบรกิารขององคก์ารไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ  

การวินิจฉัยด้านโครงสรา้งองค์การ (Structure) ของ 7S Model เป็นการวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งระหว่างโครงสรา้งที่เป็นทางการขององคก์ารกบัลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละตลาด
ของผลิตภัณฑ์ขององค์การ การวิเคราะห์วิธีการท างาน (Job) ในแต่ละหน่วยในผังโครงสรา้ง
องคก์าร รวมทัง้การวิเคราะหก์ารรวมศนูยแ์ละการกระจายอ านาจในโครงสรา้งองคก์าร  โดยทั่วไป
โครงสรา้งองคก์ารท่ีเป็นทางการอาจอยู่ในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ้

โครงสรา้งแบบง่าย (Simple Structure) เป็นโครงสรา้งที่มีเพียง 2 ระดับ คือระดับ
ผูบ้งัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ โดยระดบัผูบ้งัคบัผูบ้ญัชามีเพียง 1 ต าแหน่ง คือเจา้ของกิจการ
หรือผู้จัดการ ส่วนพนักงานอยู่ ในระดับปฏิบัติการ  เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการ จึงเป็น
ผู้บังคับบัญ ชาของพนักงาน  นอกจากนี ้ โครงสร้างแบบง่ายไม่ ได้จ าแนกหน้าที่ ต่ าง  ๆ  
เช่น งานดา้นบญัชี งานดา้นการขาย งานดา้นทรพัยากรมนษุย ์เป็นตน้ ออกจากกนั พนกังานแต่ละ
คนจึงอาจท างานซ า้ซ้อนกัน ข้อดีของโครงสรา้งแบบง่ายคือ มีความยืดหยุ่นสูง รวมทั้งท าให้
องคก์ารสามารถสื่อสารและตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเรว็ โครงสรา้งนีเ้หมาะส าหรบักิจการที่เพิ่งก่อตัง้
หรือกิจการขนาดเล็กที่มีพนักงานจ านวนน้อย ส่วนข้อเสียคือ เมื่อองค์การมีพนักงานจ านวน 
มากขึน้ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ัดการเพียงคนเดียวจะไม่สามารถบงัคับบญัชาพนักงานทัง้หมดได้
ทั่วถึง 
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ภาพประกอบ 5 โครงสรา้งแบบง่าย (Simple Structure) 

ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Simple-Organizational-Structure_fig3_323695129 

 โครงสรา้งที่แบ่งตามหน้าที่  (Functional Structure) เป็นโครงสรา้งที่แยกงานหรือหน้าที่
ต่าง ๆ ออกจากกัน โครงสรา้งองคก์ารแบบนีจ้ึงประกอบดว้ยหน่วยย่อย ๆ ที่รบัผิดชอบงานเฉพาะ
ดา้น เช่น แผนกบัญชี แผนกขาย แผนกทรพัยากรมนุษย์ เป็นตน้ ขอ้ดีของโครงสรา้งที่แบ่งตาม
หนา้ที่คือ บุคลากรในแต่ละหน่วยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น การปฏิบติังานจึงเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด นอกจากนี ้ การจัดโครงสรา้งในลักษณะนี ้ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีคุณค่า
เนื่องจากไม่เกิดความซ ้าซ้อนของงานด้านต่าง  ๆ ส่วนข้อเสียคือ อาจท าให้เกิดปัญหาการ
ประสานงานขา้มหน่วย เนื่องจากแต่ละหน่วยมุ่งปฏิบติังานในความรบัผิดชอบใหบ้รรลเุป้าหมาย
ของหน่วยตน อีกทัง้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอาจไม่เขา้ใจและไม่ใหค้วามร่วมมือกบั
หน่วยอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 

 
 

ภาพประกอบ 6 โครงสรา้งที่แบ่งตามหนา้ที่ (Functional Structure) 

ที่ ม า : https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/common-
organizational-structures/ 

 โครงสร้างที่แบ่งตามผลิตภัณฑ์ /ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์/ลูกค้า (Divisional Structure) 
เป็นโครงสรา้งที่ประกอบดว้ยหน่วยย่อย ๆ ที่แบ่งตามผลิตภัณฑ์ เช่น แผนกเครื่องถ่ายเอกสาร
แผนกแสกนเนอร์ แผนกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ฯลฯ หรือแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร ์
เช่น สาขากรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่  สาขาภูเก็ต เป็นต้น หรือแบ่งตามประเภทของลูกค้า 
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เช่น แผนกลกูคา้อุตสาหกรรม แผนกลกูคา้องคก์าร แผนกลกูคา้รายย่อย เป็นตน้ โดยแต่ละหน่วย
จะประกอบบคุลกรที่ปฏิบติัหนา้ที่ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นของหน่วยงานนัน้ ๆ เช่น แผนกเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกอบด้วยบุคคลปฏิบัติงานด้านบัญชี  ด้านการขายและด้านทรัพยากรมนุษย์ที่รบัผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร ในขณะที่ แผนกแสกนเนอร์ และแผนก
คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จะประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีด้านการขาย และด้าน
ทรพัยากรมนุษยท์ี่จ  าเป็นส าหรบัธุรกิจของหน่วยงานนัน้ ๆ เช่นกนั โครงสรา้งที่แบ่งตามภูมิศาสตร์
และโครงสรา้งที่แบ่งตามประเภทของลูกคา้ก็อยู่ในลกัษณะเดียวกนั ขอ้ดีของโครงสรา้งที่แบ่งตาม
ผลิตภัณฑ์/ที่ตั้งทางภูมิศาสตร/์ลูกค้า คือช่วยปัญหาที่เกิดจากการประสานงานขา้มหน่วยงาน 
ส่วนขอ้เสียคือ เกิดความสิน้เปลืองในการใชท้รพัยากร เนื่องจากทุกหน่วยประกอบดว้ยบุคลากรที่
ปฏิบติังานเหมือนกนั 

 ดา้นระบบการปฏิบติังาน (Systems) หรือระบบต่าง ๆ ขององคก์ารคือการรวบรวมขอ้มูล
และพิจารณาผลงานของหน่วยต่าง  ๆ ตามที่ปรากฏในผังโครงสร้างองค์การทีละหน่วย 
เช่น แผนกบญัชี แผนกทรพัยากรมนษุย ์แผนกผลิต เป็นตน้ ในประเด็นดงัต่อไปนี ้

หน่วยงานนัน้ ๆ ปฏิบัติงานในความรบัผิดชอบครบถว้นหรือไม่ เช่น แผนกบรรจุหีบ
ห่อซึ่งมีหนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ส าเร็จรูปก่อนที่จะบรรจุสินคา้ลงในหีบห่อ ตรวจสอบ
คณุภาพของสินคา้ทุกชิน้ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือไม่คุณภาพผลงานของหน่วยนัน้  ๆ สอดคลอ้ง
กับความคาดหวังขององค์การหรือไม่ เช่น แผนกทรพัยากรมนุษยส์ามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรไดท้นักบัความตอ้งการขององคก์ารหรือไม่  ปริมาณของเสียในฝ่ายผลิตสงูเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่ เป็นตน้ วิธีปฏิบติัต่าง ๆ ในหน่วย ๆ หนึ่ง ก่อใหเ้กิดหรือจะเกิดปัญหากบัองคก์าร
หรือไม่เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้เกณฑ์ที่สามารถสะท้อนผลงานที่แท้จริงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่  และใหร้างวัลพนักงานตามคุณภาพของผลงาน
หรือไม่ 

 ดา้นรูปแบบการบริหารงาน (Style) หรือ ดา้นรูปแบบการบริหารจัดการของผูบ้ริหารการ
วินิจฉัยพฤติกรรมผูน้  าของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร เพื่อคน้หาว่าพฤติกรรมหลักของผูบ้ริหาร
ดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสูงสุดมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งบรรยากาศการท างานภายใน
องคก์าร โดยพฤติกรรผูน้  าทัง้ 4 แบบ ไดแ้ก่ 

พ ฤ ติ ก รรม มุ่ ง ง าน /สั่ ง  (Task Performance Behavior/Directive Leadership) 
คือพฤติกรรมที่ก ากับดูแลและบังคับผูใ้ตบ้งัคับบญัชาอย่างใกลช้ิด เนื่องจากผูน้  าตอ้งการใหง้าน
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ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีคณุภาพดี มีปริมาณมากและเสรจ็ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว รวมทัง้ตอ้งการ
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารอย่างเครง่ครดั 

พฤ ติ ก รรมมุ่ งคน /ให้สนั บ สนุ น  (Group Maintenance Behavior/Supportive 
Leadership) คือ พฤติกรรมที่ไดใ้หค้วามส าคัญกบัความรูส้ึกสบายใจ รวมทัง้การลดความเครียด
ของผู้ใตบ้ังคับบัญชา พฤติกรรมมุ่งคน/ให้สนับสนุนจึงแสดงออกในลักษณะของการช่วยเหลือ
ผูใ้ตบ้งัคับบัญชาแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้ับผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเพื่อใหง้าน 
ของเขาประสบความส าเร็จ นอกจากนีพ้ฤติกรรมมุ่งคน/ใหส้นับสนุนยงัเก่ียวขอ้งกบัการพยายาม
กระท าในสิ่งที่ท าให้สมาชิกขององค์การมีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน  เพื่อให้องค์การมีความเป็น
เอกภาพ 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participation in Decision 
Making/Participative Leadership) เป็นพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการที่ผูน้  าใชใ้นการตัดสินใจ 
กล่าวคือ ผูน้  าเปิดหรือไม่เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งวัดไดจ้าก
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้น าว่าเป็นแบบเผด็จการ  (Autocratic) หรือแบบประชาธิปไตย 
(Democratic) โดยผูน้  าแบบเผด็จการจะตดัสินใจดว้ยตนเองก่อน แลว้จึงแจง้ใหส้มาชิกในกลุ่มน า
ผลการตัดสินใจดังกล่าวไปปฏิบั ติ  ส่วนผู้น าแบบประชาธิปไตย  จะรวบรวมข้อมูลจาก
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาดว้ยการขอขอ้มูล ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคับบญัชารวมทัง้ใช้
มติที่เป็นเอกฉนัท ์(Consensus) หรือเสียงขา้งมาก (Majority Vote) ของที่ประชมุในการตดัสินใจ 

พฤติกรรมตั้งเป้าหมาย (Achievement-oriented Leadership) เป็นพฤติกรรมที่ให้
ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการจูงใจด้วยวิธีการต่าง  ๆ  
เช่น การตัง้เป้าหมายที่ทา้ทายและใหร้างวัลตอบแทนผลงานที่ ดี เป็นตน้ พฤติกรรมตัง้เป้าหมาย
แสดงออกดว้ยการที่ผูน้  าเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของเขา
รวมทั้งให้อิสระผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่  ในการสร้างผลงานตามที่ ได้รับมอบหมาย 
โดยผูน้  าจะไม่กา้วก่ายการท างานของผูใ้ตบ้ังคับบญัชา แต่จะรอประเมินผลงานดังกล่าว เมื่อถึง
ก าหนดเวลา อย่างไรก็ตามผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะก าหนดการประชุมร่วมกัน  
1 – 2 ครั้ง ในระหว่างที่ยังไม่ถึงก าหนดเวลาเพื่อพิจารณาความคืบหน้าของผลงานและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ 

 ด้านทักษะ  (Skills) คือความเชี่ยวชาญหลักหรือความสามารถโดยรวม (Distinctive 
Capabilities) ที่องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีจึงจะสามารถแข่งขันและเติบโตในอุตสาหกรรมที่องคก์าร
ด าเนินธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั Skills ขององคก์ารไม่สามารถว่าจา้งบคุคลอื่น
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ท าในลักษณะของการรบัเหมาช่วงหรือ (Outsourcing) ความเชี่ยวชาญหลกัดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่
องค์การท าได้ดีที่สุด หรือ Core Competency ขององค์การ และด้านทักษะคือ การวิเคราะห ์
ความเชี่ยวชาญหลักดังกล่าวขององค์การ ซึ่งสามารถพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจกลยุทธ์ 
การแข่งขนั ลกูคา้ ตลาด ฯลฯ เป็นตน้ 

 ด้านบุคลากร (Staff) ขององค์การว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
หรือไม่  ซึ่ งก็ คือการวิ เคราะห์ว่าบุคลากรมี  Competency ตามที่ องค์การคาดหวังหรือไม่ 
โดย 7S Model ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ Competency ของบุคลากรเปรียบเทียบกับ 
ดา้นทกัษะ (Skills) ขององคก์ารเนื่องจาก Competency ดงักลา่ว จ าเป็นส าหรบักิจกรรมที่องคก์าร
ไม่สามารถว่าจา้งผูอ่ื้นท าในลกัษณะของการรบัเหมาช่วง Competency ของบุคลากรคือ ความรู ้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ  (Attitude) ที่ จ  าเป็นส าหรับการท างานในความ
รบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องคก์ารคาดหวงั การวินิจฉยัดา้นบคุลากร 
(Staff) จึงเป็นการวิเคราะหว์่าบุคลากรมีความรู ้ทกัษะ และทศันคติที่ท าใหส้ามารถสรา้งผลลพัธท์ี่
เก่ียวข้องกับทักษะขององค์การหรือไม่  โดยทั่ วไปหากองค์การไม่ได้บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Competency-based HRM การวิเคราะห์ Competency ของบุคลากรก็สามารถพิจารณาจาก
พืน้ฐานการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน อายงุาน ทศันคติสว่นตวั เป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักด ี
 รอบบินส ์Hunt Nigel and Robbins Ian (2001) กล่าวว่าความภักดีคือ ความมีชีวิตชีวา

ในตัวบุคคลและมี เสน่ห์หรือความสุขสบายของการท างาน  ซึ่ ง เป็นแกนร่วมของชุมชน 
ความปรารถนาที่จะสมัพนัธติ์ดต่อกบับุคลอื่นและเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนนัน้ ๆ 

 ดา้นทัศนคติ (Attitude) คือความ รูส้ึกของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์อย่างถาวรต่อวัตถุ
หรือประสบการณ์จากการบริโภคสินค้า ความภักดีในด้านทัศนคติของผู้บริโภคเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะการที่ผูบ้รโิภคมีทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้ ย่อมจะน าไปสู่พฤติกรรมการซือ้ซ  า้ ซึ่งถือเป็นความ
ภัก ดี ต่อตราสินค้าที่ แท้จริง  (Oliver, 1980  as cited in García Gómez Blanca, Gutiérrez 
Arranz Ana, and Gutiérrez Cillán Jesús (2006) ทศันคติเกิดจาก 3 องคป์ระกอบ คือ 1)การรบัรู ้
2) ความรูส้ึก และ 3) พฤติกรรมที่แสดงออก โดยฮอย และรีส Hoy Wayne K and Rees Richard 
(1974) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความภกัดีประกอบดว้ย 3 มิติเช่นกนั ดงันี ้

พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) คือผลจากการที่บุคคลมีความรูส้ึก
ขัน้ตน้จึงตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ทศันคติอาจเป็นผลของการ
แสดงพฤติกรรมเมื่อแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแลว้ บุคคลนัน้จะมีทศันคติทางบวกต่อสิ่งที่
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ตนเองไดก้ระท าถึงแมว้่าสิ่งที่กระท าไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติในตอนแรก เมื่อกระท าไปแลว้คนเราก็
จะท าการเปลี่ยนแปลงทศันคติใหเ้ป็นไปในทางที่ดีเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดขึน้ได ้ 

ความรูส้ึก (Affective Aspect) คืออารมณ์ ที่ เกิดจากการประเมินความรูส้ึกชอบ  
ไม่ชอบ ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความรกัที่จะท างานกับองค์กร หรือความพึงพอใจใน
องคก์ร 

การรับรู ้ (Cognitive Aspect) คือ ค่านิยม ความเชื่อที่บุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือ
สถานการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่บุคคลรบัรูแ้ละกระท า เช่น ความเชื่อมั่นและวางใจองคก์รความ
เชื่อถือในองคก์ร 

 
 

ภาพประกอบ 7 ความภกัดีประกอบดว้ย 3 มิต ิ(Hoy & Ress, 1974) 

Breckler Steven J (1984)โดย Kim Jooyoung, Morris Jon D, and Swait Joffre 2008) 
ไดก้ลา่วว่า ความแข็งแกร่งของทศันคติ (Attitude Strength) ไดส้ะทอ้นออกมาใน 5 ลกัษณะไดแ้ก่ 
1) ความสุดขีด (Extremity) คือ การประเมินความชอบหรือความไม่ชอบของแต่ละคนที่มีต่อวัตถุ
หรือสิ่งของ 2) การเอาจริงเอาจัง (Intensity) คือ ความรูส้ึกที่แข็งแกร่งของแต่ละบุคคลที่มีต่อวตัถุ
หรือสิ่งของ 3) ความแน่นอน (Certainty) คือ ความถูกต้องของทัศนคติในแต่ละบุคคล 4) 
ความส าคัญ  (Importance) คือ ทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญส่วนบุคคล  และ 5) การเกิดความรู ้
(Knowledge) คือ ขอ้มูลของวัตถุหรือสิ่งของที่ไดส้ะสมไวจ้ากงานวิจยัของ Johnson Michael D, 
Herrmann Andreas, and Huber Frank (2006) พบว่ามีทัศนคติอยู่ 2 ประเภทที่เป็นตัวกลางท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าและความตั้งใจ คือ ความผูกพันทางความรูส้ึก (Affective 
Commitment) และคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) โดยความผูกพันทางความรูส้ึกเป็นปัจจัยที่
สรา้งความสมัพนัธใ์หม้ีความเหนียวแน่น ส าหรบัคณุค่าตราสินคา้นัน้เป็นปัจจยัที่ไดร้บัอิทธิพลจาก
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ปัจจยัต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมซือ้ซ  า้ ความพึงพอใจในตราสินคา้การบอกต่อและเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของตราสินคา้ เป็นตน้ 

 ความภักดีต่อตราสินค้า  (Brand Loyalty) ในความหมายเชิงพฤติกรรมในการซื ้อ 
(Purchase Behavior) และในมุมมองเชิงจิตวิทยา (Phycological) มีผูใ้หค้วามหมายSchiffman 
and Kanuk (1994: 658) กล่าวว่าความจงรกัภักดี หมายถึง ความพึงพอใจที่สม ่าเสมอ หรือการ
ซือ้ตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง Jacoby Jacob and Kyner David B 
(1972) ได้กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) หมายถึง การตอบสนองด้าน
พฤติกรรมและเป็นหนา้ที่ของกระบวนการดา้นจิตวิทยา  

ประวัติวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม (College of Social communication Innovation) ก่อตัง้

ขึน้เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคมพ.ศ. 2549 ที่จะขยายทางดลุยภาพในเรื่องการสื่อสาร (Communication 
and Media) ในสังคมตลอดจนการสรา้งและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสงัคมและชีวิตทัง้นี ้ โดยอาศัยมิติคิดที่ต่าง และ
จะเป็นองค์กรด้านการศึกษาและวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ ด้านการสื่อสาร
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะเขา้ดว้ยกัน เพื่อสรา้งมิติองคค์วามรูท้ี่ทัน 
ส าหรบัยุคสมัยมากยิ่งขึน้ โดยเหตุที่เชื่อว่าหากเราสามารถสรา้งสมดลุและบูรณาการใหเ้กิดขึน้ได้
แล้วเราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสรา้งสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้
มากมาย อีกทั้งยังสามารถเป็นองคก์รส าคัญที่ช่วยผลกัดันใหป้ระทศชาติและสังคมไทยเท่าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เขา้มามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึน้  การจดัการเรียนการสอนของ 
“วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม” จะเป็นการจดัการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณา
การสรรพความรูใ้นสังคมองค์ความรูจ้ากสถาบัน ส านักต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งบูรณาการคาท างาน
ร่วมกนัของผูม้ีความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นในสงัคมและในมหาวิทยาลยั เชื่อมโยงกับองคก์ร
สื่อสารสงัคมเอกชนที่เก่ียวขอ้งโดยวางเป้าหมายใหเ้ป็นหอ้งทดลองในเชิงปฏิบติัการ Laboratory) 
เป็นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มีการลงนามในความร่วมมือทาง
วิชาการกบัภาคเอกชนและมหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร 
ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปรแ์ละฮ่องกงนอกจากนีว้ิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมยังไดม้ีจัดการ
เรียนการสอนแบบสองภาษา คือ ภาษไทยและภาษาองักฤษซึ่งส่งผลใหน้ิสิตทางดา้นนีเ้รียนรูแ้ละ
ติดต่อสื่อสารไดก้วา้งและหลากหลายในกระแสโลกาภิวตันแ์ละทอ้งถิ่นภิวฒันใ์นปัจจบุนั ประกอบ
กับการไดศ้ึกษาวิชาแกนในเรื่องวฒันธรรม ศิลปะธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม ผูท้ี่ศึกษาทางดา้นนีห้รือ
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บัณฑิตย่อมสามารถพัฒนาอุดมการณ์และความดีงามส าหรบัสังคมสมัยใหม่  ซึ่งอุดมการณ์
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่การสื่อสารสังคมที่บัณฑิตเหล่านี ้ จะมีบทบาทส าคัญใน
สงัคมในโลกของการสื่อสารในอนาคต 

 โดยในวันที่  7 กรกฎาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ 
ที่ 5/2549 อนุมติัใหจ้ดัตัง้ขึน้ในวาระของอธิการบดี ศาสตราจารย ์ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ มีมติเห็นชอบ
ใหว้ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่ากับ
คณะ สถาบัน และส านักต่าง ๆ ในการนี ้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 
เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปัจจุบันผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล 
อินทรจ์ันทร ์ด ารงต าแหน่งคณบดี โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีหลักสูตรปริญญาตรี 
3 หลักสูตร กล่าวคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิตอล และศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต สาขานวตักรรมการสื่อสาร มีหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตรแ์ละ
สขุภาพ และศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบสองภาษา(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ประกอบไปดว้ย 3 สาขาและ 9 วิชาเอกดังนี ้
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (นวตักรรมสื่อสารสงัคม) ใชถ้ึงปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
เปลี่ยนเป็นหลกัสตูรดงันี ้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมส่ือสารสังคม) 
 1. วิชาเอกคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร (Computer for Communication) 
 2. วิชาเอกการจดัการธุรกิจไซเบอร ์(Cyber Business Management) 
 3. วิชาเอกการออกแบบปฏิสมัพันธแ์ละมลัติมีเดีย(Interactive and Multimedia 

Design) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตรแ์ละส่ือดิจิทัล) 

 1. วิชาเอกการแสดงและก ากบัการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media) 
 2. วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media 

Production) 
 3. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร ์(Production Design) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการส่ือสาร) เปิดรับปีการศึกษา 2554 
1. วิชาเอกการสื่อสารเพื่ อการจัดการนวัตกรรม  (Innovation Management 

Communication) 
2. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสขุภาพ (Health Communication) 
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3. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)  
วิสัยทัศน ์(Vision)  
เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศไทยด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักใน

คณุธรรมและสงัคม 
พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิต สรา้งงานวิชาการ งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ มุ่งสู่สากลบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยค านึงถึงคณุภาพ ตระหนกัในคณุธรรม บรหิารจดัการภายใตก้ารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

ค่านิยมของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
1. Morality: คณุธรรมและจรยิธรรม  
2. Thainess:  ความเป็นไทย 
3. Digital Literacy: รูท้นัดิจิทลั  
4. Modern: ทนัสมยั 
5. Creativity: ความคิดสรา้งสรรค ์

สีประจ าวิทยาลัย คือ สีเงินเมทัลลิค 
สญัลกัษณ์ คือ กราฟฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียล (Exponential Function) โดยดึง

มาจากสว่นหนึ่งของตราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยั 
หน่วยงานในวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ส านกังานคณบดี 
2. สาขานวตักรรมการสื่อสาร 
3. สาขาคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียและธุรกิจไซเบอร ์
4. สาขาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 
5. ศนูยน์วตักรรมและวิทยบรกิาร 

สถานทีเ่รียน 
ในปีการศึกษา 2550 - 2554 ในช่วง 5 ปีแรกนั้น  นิสิตในชั้น ปีที่  1  เรียนที่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒองครกัษ์ อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก นิสิตชัน้ปีที่ 2 - 4 เรียนที่ 
ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นิสิตทุกชั้นปีของวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคมเรียนที่มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  
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สถานทีต่ั้ง 
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114  

ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส าหรบันิสิตที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป ทางวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีการการปรบัปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม 
(สว่นนิสิตที่ก าลงัศกึษาอยู่นัน้ ยงัคงเป็นค่าธรรมเนียมการศกึษาตามเดิม)  

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละส่ือดิจิทัล : 50,000 บาท ต่อภาคเรียน 
วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 
วิชาเอกการแสดงและก ากบัการแสดงภาพยนตร ์
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสาร, สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม : 45,000 บาท 
ต่อภาคเรียน 

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมัพนัธแ์ละมลัติมีเดีย 
วิชาเอกการจดัการธุรกิจไซเบอร ์
วิชาเอกคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจดัการนวตักรรม 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสขุภาพ 

 
การับเข้าศึกษาในระบบ TCAS  

TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบที่ ใช้คัดเลือก
บคุคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาล่าสดุ (อา้งอิง: https://www.enttrong.com/tcas) ซึ่งรอบที่ 
1 จะเป็นการคัดเลือกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 โดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ไม่มีการสอบขอ้เขียนและไม่ได้เป็นการรบัทั่วไป แต่ทางมหาวิทยาลัยหรือคณะที่มีการรบัจะดู
ผลงานและความสามารถเป็นหลกัของนักเรียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลยัจะคดัเลือกนักเรียนจ านวน
หนึ่งอาจจะมีการสมัภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทางโดยวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมนัน้
สถิ ติผู้สมัครโดยในรอบที่  1 (Portfolio) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2561 มีอตัราผูเ้ขา้สมคัรสงูสดุถึง 1: 32 ในสาขาการผลิตภาพยนตร์
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และสื่อดิจิทัลและสาขาการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ ที่ไดร้บัความสนใจในการสมัคร
สอบเป็นจ านวนมากดงัตารางต่อไปนี ้

 

 

ภาพประกอบ 8 สถิติผูส้มคัร TCAS62 รอบที่ 1 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่ ม า  https://www.facebook.com/cosciswunews/photos/a.722102901153908 
/2175537719143745/?type=3&theater 

ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบันทีม่ีชื่อเสียง 
 

ชื่อ อาชีพ สาขา วิชาเอก จบการศึกษา 

โฟกสั  
จีระกลุ 

นกัแสดง ภาพยนตรแ์ละสื่อ 
ดิจิทลั 

เอ ก ก า ร ผ ลิ ต เพื่ อ ง า น
ภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ปี พ.ศ. 2557 

ณฐัสิทธิ์ นกัแสดง ภาพยนตรแ์ละสื่อ เอกการออกแบบเพื่องาน ปี พ.ศ. 2557 
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โกฏิมนสัวนิชย ์ ดิจิทลั ภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 

ฐานฐัพ ์
โลห่ค์ณุสมบติั 

นกัแสดง การสื่อสารเพื่ อการ
จดัการนวตักรรม 

เอกการสื่ อสารเพื่ อการ
จดัการนวตักรรม 

ปี พ.ศ. 2557 

ยมูิโกะ  
สชุิยะ 

พิธีกร/ 
นกัแสดง 

การสื่อสารเพื่ อการ
จดัการนวตักรรม 

เอกการสื่ อสารเพื่ อการ
จดัการนวตักรรม 

ปี พ.ศ. 2557 

พิชฌพฒัน ์ 
ตนัทา 

นกัแสดง ก า ร สื่ อ ส า ร เพื่ อ
สขุภาพ 

เอกการสื่อสารเพื่อสขุภาพ ปี พ.ศ. 2557 

กรวิชญ ์ 
สงูกิจบลูย ์

นกัแสดง ภาพยนตรแ์ละสื่อ 
ดิจิทลั 

เอกการแสดงและก ากับ
การแสดงภาพยนตร ์

ปี พ.ศ. 2558 

จิราย ุ 
ละอองมณี 

นั ก แ ส ด ง /
นกัรอ้ง 

ภาพยนตรแ์ละสื่อ  
ดิจิทลั 

เอกการแสดงและก ากับ
การแสดงภาพยนตร ์

ปี พ.ศ. 2559 

กร  
คณุาธิปอภิสิร ิ

นกัแสดง ภาพยนตร์และสื่ อ
ดิจิทลั 

เอกการแสดงและก ากับ
การแสดงภาพยนตร ์

ปี พ.ศ. 2559 

ปณิชา  
เมธาวิชิตชยั 

นกัแสดง ก า ร สื่ อ ส า ร เพื่ อ
สขุภาพ 

เอกการสื่อสารเพื่อสขุภาพ ปี พ.ศ. 2559 

กณิศ  
วิเชียรวนิชกลุ 

นกัแสดง ภาพยนตรแ์ละสื่อ 
ดิจิทลั 

เอกการแสดงและก ากับ
การแสดงภาพยนตร ์

ปี พ.ศ. 2562 

อนงคน์าถ  
ยสูานนท ์

นกัแสดง ภาพยนตร์และสื่ อ
ดิจิทลั 

เอกการแสดงและก ากับ
การแสดงภาพยนตร ์

ปี พ.ศ. 2562 

 
จ านวนนิสิต  

ในปัจจุบัน  นิสิตปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินวิโรฒปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 1,484 คน (ที่มา: ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม สืบคน้เมื่อวนัที่ 11 กรกฎคม 2562) 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กิตติชัย เกษมศานติ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ หรือ ชื่อเสียงที่ ดีของ

มหาวิทยาลยัที่มีผลต่อความภักดีต่อมหาวิทยาลยัของนักศึกษา: กรณีศึกษา กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยกลุ่มตัวอย่างครัง้นีไ้ดแ้ก่ นักศึกษา
ชัน้ปีที่ 1 และ 2 ของกลุ่มวิชานิเทศศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
ทัง้ 3 สาขา (นิเทศศิลป์ ภาพยนตร ์และการถ่ายภาพ) จ านวนแบบสอบถามที่ไดร้บักลบัมา 120 
ชุ ด  แ ล ะผ ล ก า รวิ จั ย ส รุป ได้ ว่ า ก า รส ร้า งแ บ รน ด์  แ ล ะ ชื่ อ เสี ย งข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย 
คือตัวแปรที่ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความภักดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05  

 กฤชณัท แสนทวี, รุ่งนภา พิตรปรีชา (2013) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียง
องค์กรและการจัดการชื่อเสียงองค์กรธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทางการจัดการชื่อเสียงองค์กรธุรกิจใน  
ประเทศไทย พบว่าการสง่เสรมิสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจดัการ
ชื่อเสียงองค์กรธุรกิจที่ปรากฏเฉพาะในบริบทสังคมไทย ส่วนที่สองการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มพนักงานในองคก์รธุรกิจจ านวน 327 คนและกลุ่มลูกคา้จ านวน 600 
คน รวม 927คน พบว่าเมื่อปรบัแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียง
องค์กรและทุนทางชื่อเสียงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ชื่อเสียงองค์กรในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบสมดุล  สามารถอธิบายการวัด
ชื่อเสียงองค์กรไดม้ากที่สุดรอ้ยละ 76 ดา้นความจริงใจ และด้านการจัดการประเด็นและภาวะ
วิกฤตไดเ้ท่ากันรอ้ยละ 73 ชื่อเสียงองคก์รธุรกิจสามารถอธิบายทุนทางชื่อเสียงไดร้อ้ยละ 14 ทัง้นี ้
แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์จากมุมมองของพนักงานและลูกค้าเป็นแบบจ าลองที่
แปรเปลี่ยนตามกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มพนักงานใหค้วามส าคัญต่ออิทธิพลของชื่อเสียงองคก์รที่
สง่ผลต่อทนุทางชื่อเสียงมากกว่ากลุม่ลกูคา้ 

 รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) ได้ศึกษาเรื่องตัวชี ้วัดชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาใน 
ประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินการวัดผลความมีชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) อธิการบดี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิรัชกิจ (การต่างประเทศ) และอาจารย์ที่มีหน้าที่
รบัผิดชอบดา้นความมีชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่านอกจากนี ้ ในประเด็น
ตวัชีว้ดัความมีชื่อเสียงสถาบนัอดุมศกึษาไทยที่ถูกให้ความส าคญัมากที่สดุ คือ การผลิตบณัฑิตให้
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มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการส่วนตัวชี ้วัดที่มีความส าคัญรองลงมา ได้แก่ 
คณุภาพหลกัสตูรการศกึษา คณุภาพอาจารยผ์ูส้อน และคณุภาพงานวิจยั เป็นตน้ ซึ่งผูว้ิจยัใหก้ลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผูแ้ทนจากสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชนเปรียบเทียบ 7 ปัจจัย ที่ตัวชีว้ัด
ชื่อเสียงดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ตามแนวคิดของ RepTrak® Scorecard พบว่า สถาบนัอดุมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการขององค์กรมี
ความส าคญัมากที่สดุ เพราะการมีหลกัสตูรที่มีคณุภาพ จะท าใหส้ามารถผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ
ซึ่ ง เป็นหัวใจส าคัญ ในการสร้างชื่ อ เสียงให้สถาบัน  ส่ วน ปัจจัย  ที่ ส  าคัญ รองลงมานั้น
สถาบนัอุดมศึกษาภาครฐัและเอกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยสถาบนัอุดมศึกษาภาครฐัมี
ความคิดเห็นว่า ปัจจัยดา้นนวัตกรรมและปัจจัยดา้นการก ากับดูแลมีความส าคัญ เพราะการจะ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ตอ้งมีชื่อเสียง มีนวัตกรรม และน าสังคมได้ อีกทั้ง การไม่มี
ชื่อเสียงในทางลบย่อมถือเป็นเรื่องที่ดีขององค์กร และองคก์รควรอยู่ไดด้ว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม
ในขณะที่สถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยดา้นวามเป็นผูน้  ามีความส าคัญ 
เพราะสถาบนัอดุมศึกษาตอ้งเป็นขุมพลงัที่น าสงัคม ตอ้งพฒันาผูน้  าสงัคมทางดา้นต่างๆ และการ
มีผูน้  าที่มีวิสยัทัศนดี์ท าใหอ้งคก์รทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีภาพลกัษณ์ที่ดีส  าหรบัปัจจยัดา้น
ผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน เป็นปัจจยัที่ถูกยกใหส้  าคญัมากที่สดุและนอ้ยที่สดุในเวลา
เดียวกนั 

 นภาพร ขันธนภา, มนตรี พิริยะกุล , เกรียงศักดิ์  ขันธนภา, สุมาลี  รามนัฎ (2559) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง อิทธิพลคณุค่าตราสถาบนัในฐานะปัจจยัตวัแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงความมีชื่อเสียง 
ต่อผลกระทบดา้นพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า
ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคป์ระกอบ
ชื่อเสียงของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นรายดา้น ทัง้นีด้า้นวิสยัทศันแ์ละภาวะผูน้  า มีค่าเฉลี่ยสงู
ที่สุด ส่วนตัวแปรคุณค่าตราสถาบันมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส าหรับความตั้งใจเข้าศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยมีความยินดีจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัแห่งนีม้ีค่าเฉลี่ยสงูสดุ และดา้นพฤติกรรมการเลือกเขา้ศกึษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่ อแยกพิ จารณารายข้อ  พบว่า  มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากทุกประเด็น 
โดยที่มหาวิทยาลยัมีเงินกองทุนรฐับาลใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ และความตัง้ใจเขา้
ศึกษา (purchase intention) ของนักศึกษาไดร้บัอิทธิพลจากคุณค่าตราสถาบัน (Brand equity) 
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โดยการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ (services quality) เป็นปัจจยัที่เขา้มาเปลี่ยนความสมัพันธร์ะหว่าง
คณุค่าตราสถาบนักบัความตัง้ใจเขา้ศกึษา 

 กฤชณัท แสนทวี (2017) ไดศ้ึกษาเรื่องอิทธิพลของชื่อเสียงองคก์รต่อความภักดีแบรนด์
โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีในแบรนด์ (Brand) บริษัทผู้ผลิตตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือในประเด็น
อนัดบัแรก เรื่อง มีความพึงพอใจต่อการใชเ้ครื่องโทรศัพทม์ือถือแบรนดปั์จจุบนัที่ใชอ้ยู่  และความ
ภักดีในแบรนด์ของสินค้าประเภทซิมการ์ดที่ มีความเก่ียวพันต ่ าในประเด็นอันดับแรก  
เรื่อง ผูใ้หบ้ริการรายนีท้ี่ท่านใชบ้ริการไม่เป็นผูใ้หบ้ริการที่ฉวยโอกาสทางการคา้นัน้  สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ Zhang (2009) พบว่า ชื่อเสียงองคก์รมีอิทธิพลในทางบวกต่อความภกัดีของผูบ้รโิภค
ซึ่งองคป์ระกอบด้านความชื่นชอบ ชื่นชมและความพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภค 
ในระดับที่สงูกว่าองคป์ระกอบดา้นศกัยภาพขององคก์ร จึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารองคก์รควรมี
การจดัการชื่อเสียงที่ดีใหเ้กิดขึน้อยู่ตลอดเวลาจะสามารถช่วยผลกัดันใหลู้กคา้เกิดความภักดีต่อ
องคก์รเพิ่มมากขึน้นอกจากนี ้ผลการวิจยัของ Zhang ซึ่งมีขอ้คน้พบที่สอดคลอ้งกบัการวิจยัในครัง้
นีอี้กประเด็นหนึ่งคือ พบว่า คุณลักษณะต่าง ๆ ขององคป์ระกอบของชื่อเสียงองคก์รในดา้นการ
แสดงออกถึงผลประกอบการ (Performance) ในภาพรวมส่งผลต่ออิทธิพลในทางบวกสูงกว่า
องคป์ระกอบในดา้นอ่ืน ใชก้ารสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กรคือการจัดการประเด็นและภาวะวิกฤตและสินค้า
บริการที่หลากหลายสามารถพยากรณ์ความภักดีในแบรนดส์ินคา้ที่มีความเก่ียวพันสูงประเภท
เครื่องโทรศพัทม์ือถือไดร้อ้ยละ 23 ส่วนปัจจยัดา้นชื่อเสียงองคก์รคือ การจดัการประเด็นและภาวะ
วิกฤตและสินค้าบริการที่ หลากหลายสามารถพยากรณ์ความภักดีในแบรนด์สินค้าที่ มี  
ความเก่ียวพนัต ่าประเภทซิมการด์เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือไดร้อ้ยละ 22  

 พันธ์ศักดิ์ พลสารมัย ์(2017) ไดศ้ึกษาเรื่องการปฏิบัติที่เป็นเลิศดา้นการจัดการชื่อเสียง
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผลการวิจัยพบว่า ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัเกิดขึน้
จากผลการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยผ่านการรับรูห้รือซึมซับเก่ียวกับ
พฤติกรรมหรือการกระท าของมหาวิทยาลยัว่าเป็นไปตามที่ใหส้ญัญาเอาไวห้รือไม่  หรือสอดคลอ้ง
กบัความหวงัหรือไม่ ถา้มหาวิทยาลยัสามารถท าตามสญัญาหรือความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียกับมหาวิทยาลัยได้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอก็จะส่งผลให้
มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงที่ดีอย่างคงทนต่อไป ทัง้นีช้ื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลยัตอ้งอาศยัเวลาก่อตวั 
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(Formation) นานกว่าภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัท าใหช้ื่อเสียงมหาวิทยาลยัมีความคงทนกว่าและ
สามารถสะทอ้นความเป็นจรงิหรือตวัตนของมหาวิทยาลยัไดดี้และมากกว่า  

 ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, สิรินธร สินจินดาวงศ์, ชารี มณีศรี (2017) ไดศ้ึกษาเรื่อง
ปัจจยัในการสรา้งความภักดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัย
สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้ปกครองและนักศึกษาไดค้วามภักดีของ
นักศึกษาก็จะเกิดขึน้ ถึงแมว้่าผูป้กครองของนักศึกษาจะไม่ไดเ้ป็นผูร้บับริการทางการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัโดยตรง แต่ในสงัคมไทยนัน้ผูป้กครองยงัคงเป็นผูม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกคณะ 
หลักสูตร และสถานศึกษาของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อความภักดีต่อมหาวิทยาลยัเกิดขึน้
แลว้ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมความภักดีให้เห็นได้ใน  4 ด้าน คือ 1) ความ
ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ในมหาวิทยาลยัแห่งเดิม 2) การคงอยู่ของนกัศึกษา ซึ่งนกัศึกษา
จะไม่มีความตอ้งการยา้ยไปเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน 3) การบอกต่อและการแนะน าบุคคล
อ่ืนใหเ้ขา้มาเรียนในหลกัสูตรหรือมหาวิทยาลยัเอกชนที่ตนหรือบุตรหลานศึกษาอยู่  และ 4) การ
ช่วยรกัษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยพบว่าผูป้กครองและศิษยเ์ก่าที่มีความภักดีพรอ้มที่จะ
ปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหากมีคนพูดถึงในดา้นลบหรือมีความเขา้ใจที่ไม่ถูกตอ้ง โดย
ความภกัดีต่อสถาบนัอดุมศึกษาเกิดจากปัจจยัหลกั 3 ดา้นคือ 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษา 2) 
คณุภาพการบรกิารของมหาวิทยาลยัและ 3) ภาพลกัษณม์หาวิทยาลยั  

 จากการศึกษา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2550) ที่กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตรร์วมถึง เพศ อายุ วงจรชีวิตครอบครวั การศึกษามาใช้
เป็นแนวคิดเพื่อก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษาและอายุ
นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดน้ าแนวคิดของ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) เก่ียวกับชื่อเสียงขององคก์ร 7 ดา้น 
ประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม ด้านสถานที่ท างาน ด้านการก ากับดูแล 
ด้านความเป็นพลเมือง ด้านความเป็นผู้น า และด้านผลการด าเนินการ และน าแนวคิด 
ความพึงพอใจของ สมพร ตัง้สะสม (2537) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกของผูม้ารบั
บริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเขา้ไปติดต่อขอรบับริการจากสถานบริการ 
และน าแนวคิดของ McKinsey’s มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่ เหมาะสมและได้รับความนิยมในการวิเคราะห์องค์กร  เพื่ อพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านโครงสรา้ง (Structure) ด้านระบบการ
ปฏิบติังาน (Systems) ดา้นรูปแบบการบรหิารงาน (Style) ดา้นทกัษะ (Skills) ดา้นบคุลากร(Staff) 
และ ด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) ส่วนความภักดีต่อองค์กรนั้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 
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Jacoby & Kyner (1972) ที่กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) หมายถึงการ
ตอบสนองดา้นพฤติกรรม และเป็นหนา้ที่ของกระบวนการดา้นจิตวิทยา ดังนัน้จึงมีองคป์ระกอบ
ดา้นทศันคติและพฤติกรรมมาใชใ้นงานวิจยั 

 นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของกิตติชยั เกษมศานติ์ (2553) เก่ียวกบัเรื่องของการสรา้ง
แบรนดแ์ละชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัเป็นตวัแปรที่ส  าคญัทางดา้นการวางกลยทุธข์องมหาวิทยาลยั
หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพราะสามารถสรา้งความแตกต่างและท าใหไ้ดน้กัศึกษาที่มีคณุภาพ
กฤชณัท แสนทวี (2555) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงองคก์รในดา้นการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์แบบสมดุล สามารถอธิบายการวัดชื่อเสียงองค์กรที่ส่งผลต่อทุนทางชื่อเสียง 
ตลอดจนกฤชณัท แสนทวี (2560) ที่กล่าวว่า ชื่อเสียงองคก์รมีอิทธิพลในทางบวกต่อความภักดี
ของผูบ้รโิภค ซึ่งองคป์ระกอบดา้นความชื่นชอบ ชื่นชมและความพอใจมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในระดับที่สูงกว่าองค์ประกอบด้านศักยภาพขององค์กร จึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหาร
องค์กรควรมีการจัดการชื่อเสียงที่ ดีให้เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาจะสามารถช่วยผลักดันให้ลูกค้า  
เกิดความภักดีต่อองคก์รเพิ่มมากขึน้ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) ในประเด็นตัวชีว้ดัความมีชื่อเสียง
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูแ้ทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครฐั 
และเอกชนเปรียบเทียบ 7 ปัจจัยที่ตัวชี ้วัดชื่อเสียงด้านต่างๆ ขององค์กร ตามแนวคิดของ 
RepTrak® Scorecard ได้แก่ ปัจจัยดา้นสินค้าบริการ ปัจจัยด้านนวัตกรรม ปัจจัยดา้นสถานที่
ท างาน ปัจจัยด้านการก ากับดูแล ปัจจัยด้านความเป็นพลเมือง ปัจจัยด้านความเป็นผู้น า 
และปัจจยัดา้นผลประกอบการ นภาพร ขนัธนภา มนตรี พิริยะกลุ เกรียงศกัดิ์ ขนัธนภา และสมุาลี 
รามนฎั (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลคณุค่าตราสถาบนัในฐานะปัจจยัตวัแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยง
ความมีชื่อเสียง ต่อผลกระทบด้านพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
นงคล์กัษณ ์โชติวิทยธานินทร ์อรุณี หงษ์ศิริวฒัน,์ และพันธศ์ักดิ์ พลสารมัย ์(2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง
การปฏิบั ติที่ เป็น เลิศด้านการจัดการชื่ อ เสียงของสถาบันอุดมศึกษาที่ มี ชื่ อ เสียงระดับ 
ถา้มหาวิทยาลยัสามารถท าตามสญัญาหรือความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัมหาวิทยาลยั
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอก็จะส่งผลใหม้หาวิทยาลยัมีชื่อเสียงที่ดี
อย่างคงทนต่อไป  ทั้งนี ้ชื่ อ เสียงที่ ดีของมหาวิทยาลัยต้องอาศัยเวลาก่อตัว  (Formation) 
 นานกว่าภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท าให้ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, 
สิรินธร สินจินดาวงศ์ และชารี มณีศรี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการสรา้งความภักดีต่อ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทย การช่วยรกัษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั โดยพบว่าผูป้กครองและ
ศิษยเ์ก่าที่มีความภกัดีพรอ้มที่จะปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัหากมีคนพดูถึงในดา้นลบหรือมี
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ความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้อง โดยความภักดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเกิดจากปัจจัยหลัก  3 ด้าน 
คือ 1) ความพึงพอใจของนักศึกษา 2) คุณภาพการบริการของมหาวิทยาลยัและ 3) ภาพลกัษณ์
มหาวิทยาลยั 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

 การวิจยัเรื่องชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร ของนิสิตวิทยาลยั
นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการศึกษาคน้ควา้
ดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
3. การเก็บรวบรวม 
4. การจดัท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ไดแ้ก่ นิสิตปริญญาตรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ของวิทยาลยั
นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้แต่นิสิตชัน้ปีการศึกษาที่ 1 ถึงนิสิตชัน้ปี
การศึกษาที่ 4 จ านวนประชากร 1,484 คน (ที่มา: ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สืบคน้เมื่อวนัที่ 11 กรกฎคม 2562) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เนื่องจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด

ขนาดตวัอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดตวัอย่างจากสตูร Taro Yamane (Yamane, 1970: 580 - 
81) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยต้องการให้เกิดความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อน 
ของการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรือ 0.05 ก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน
315 คน และส ารอง 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างรวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ ้น 
330 คน 

 สูตรค านวณ 

   n =  
n

1+N(e)2 

 เมื่อ   n = จ านวนประชากรกลุม่ตวัอย่าง 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ตวัอย่าง 
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 ค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยแทนค่าในสตูรดงันี ้

   n = 
1,484

(1+(1,484)x (0.052))
 

   n = 315 
 ดงันัน้ผลการค านวณ จึงไดเ้ท่ากบั 315 ตวัอย่าง และเพิ่มจ านวนประชากรอีก 15 ตวัอย่าง

รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 330 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 

Sampling) โดยการแบ่งนิสิตวดัสดัสว่นตามจ านวนนิสิตชัน้ปีการศกึษาที่ 1 - 4  
ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 
 

ประชากร จ านวนนิสิต 
ชัน้ปีที่ 1  400 ชัน้ปีที่ 1  89 
ชัน้ปีที่ 2 380 ชัน้ปีที่ 2 84 
ชัน้ปีที่ 3 360 ชัน้ปีที่ 3 80 
ชัน้ปีที่ 4 344 ชัน้ปีที่ 4 77 
รวมทัง้สิน้ 1,484        330 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ

ท าแบบสุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามใหก้ับนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้  ผู ้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) 

เพื่อศึกษา ชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสงัคมจ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้



  41 

ขอ้ที่  1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous Question) เป็นขอ้มูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสขุศิริ 2540 
: 36) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

ข้อที่  2 สาขาวิชา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดโดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

1.สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 
2. สาขาวิชานวตักรรมการสื่อสาร 
3. สาขาวิชานวตักรรมสื่อสารสงัคม 

ขอ้ที่ 3 ชัน้ปีที่ศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1. ชัน้ปีที่ 1 
2. ชัน้ปีที่ 2 
3.ชัน้ปีที 3 
4. ชัน้ปีที่ 4 

ขอ้ที่ 4 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับชื่อเสียงขององค์กร ของวิทยาลัยนวัตกรรม 
สื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่  ด้านสินค้าและบริการขององค์กร 
ดา้นนวตักรรม ดา้นสถานที่ท างาน ดา้นการก ากบัดแูล ดา้นความเป็นพลเมือง ดา้นความเป็นผูน้  า 
และดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน ใชแ้บบสอบถามประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) ม ี5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปรผลคะแนนใน 
แต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

 ระดับการรับรู้   คะแนน 
  มากที่สดุ       5 
  มาก        4 
  ปานกลาง       3 
  นอ้ย        2 
  นอ้ยที่สดุ       1 
 ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ

กวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 
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  Interval (I) = 
Range (R)

Class (C)
 

        =  
5−1

 5
 

        = 0.80 
 เมื่อ  R แทนคะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  
  C แทน จ านวนชัน้ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยแบบสากลการวดัระดบัการรบัรูช้ื่อเสียงขององคก์รโดยหาค่า

จากสตูร (มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 
 ค่าเฉล่ีย   ระดับความมีชื่อเสียง 

  4.21 – 5.00   มีชื่อเสียงขององคก์รอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
  3.41 – 4.20   มีชื่อเสียงขององคก์รอยู่ในระดบัมาก 
  2.61 – 3.40  มีชื่อเสียงขององคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60  มีชื่อเสียงขององคก์รอยู่ในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.80   มีชื่อเสียงขององคก์รอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

สว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น ด้านโครงสรา้ง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน ด้านทักษะ ด้านค่านิยมร่วม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร 
ใชแ้บบสอบถามประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ
การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปรผลคะแนนในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

 ระดับความคิดเหน็  คะแนน 
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง       5 
  เห็นดว้ย        4 
  ไม่แน่ใจ        3 
  ไม่เห็นดว้ย       2 
  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง      1 
 ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ

กวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 
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  Interval (I) = 
Range (R)

Class (C)
 

       =  
5−1

 5
 

       = 0.80 
เมื่อ  R แทนคะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  
 C แทน จ านวนชัน้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยแบบสากลการวัดระดับความพึงพอใจโดยหาค่าจากสูตร 

(มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 
 ค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ 

  4.21 – 5.00   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
  3.41 – 4.20   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
  2.61 – 3.40  ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60  ความพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.80   ความพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ซึ่งตอ้งวดัในดา้นทศันคติของนิสิต   

 ระดับความคิดเหน็  คะแนน 
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง       5 
  เห็นดว้ย        4 
  ไม่แน่ใจ        3 
  ไม่เห็นดว้ย       2 
  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง      1 
 ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ

กวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 

  Interval (I) = 
Range (R)

Class (C)
 

        =  
5−1

 5
 

        = 0.80 
เมื่อ  R แทนคะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  
 C แทน จ านวนชัน้ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยแบบสากลการวดัระดบัการรบัรูช้ื่อเสียงขององคก์รโดยหาค่า
จากสตูร (มลัลิกา บนุนาค 2537: 29) 

 ค่าเฉล่ีย   ระดับความภักดี 
  4.21 – 5.00   มีความภกัดีในระดบัมากท่ีสดุ 
  3.41 – 4.20   มีความภกัดีในระดบัมาก 
  2.61 – 3.40  มีความภกัดีในระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60  มีความภกัดีในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.80   มีความภกัดีในระดบันอ้ยที่สดุ 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาจากเอกสารต ารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

3. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
ของเนือ้หา จากนัน้จึงน ามาปรบัปรุงใหม้ีความถกูตอ้งก่อนน าไปทดลองใช ้

4. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสิตวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน 40 ชุด แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น

(Reliability) โดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า (α- Coefficient) โดยใช้วิธีการค านวณของ

Cronbach (กัลยา วานิชยบ์ัญชา 2549 : 449) ถ้าไดค่้าความเชื่อมั่น ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 < α <1 
ค่าใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง โดยใชเ้กณฑย์อมรบัที่ค่ามากกว่า 
0.7 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอ 

กลุ่มตัวอย่าง จากการทดสอบแบบสอบถามของการวิจัยครัง้นีไ้ดค่้าความเชื่อมั่น 
ดงันี ้

ชื่อเสียงขององคก์ร 
1. ดา้นสินคา้และบรกิารขององคก์ร      .725 
2. ดา้นนวตักรรม       .722 
3. ดา้นสถานที่ท างาน      .748 
4. ดา้นการก ากบัดแูล      .829 
5. ดา้นความเป็นพลเมือง       .808 
6. ดา้นความเป็นผูน้  า       .794 
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7. ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน    .792 
ความพึงพอใจ 
1. ดา้นโครงสรา้ง        .779 
2. ดา้นกลยทุธ ์       .740 
3. ดา้นระบบการปฏิบติังาน       .804 
4. ดา้นทกัษะ        .826 
5. ดา้นค่านิยมรว่ม        .811 
6. ดา้นรูปแบบการบรหิารจดัการ      .785 
7. ดา้นบคุลากร       .771 
ความภักดี        .822 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามกบันิสิตที่ก าลงั

ศกึษาใหเ้กิดการกระจายของขอ้มลูไปยงักลุ่มตวัอย่างหลาย ๆ กลุม่ ผูว้ิจยัไดม้ีการสุ่มเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในวนัที่มีการเรียนการสอน โดยการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดม้ีการอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการ
ท าวิจยัตลอดจนลกัษณะของแบบสอบถามใหก้บักลุม่ตัวอย่างทราบ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
แลว้จึงท าการตอบแบบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามท าการกรอกขอ้มลูดว้ยตนเอง 

การจัดท าและวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดจ้ดัท าและด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มลูดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบรูณข์องการตอบแบบสอบถาม โดยท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
2. ลงรหสั (Coding) น าเสนอแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามที่ได้

ก าหนดรหสัไวล้ว่งหนา้ 
3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้น ามาท าการบันทึกโดย

ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการประมวลผลขอ้มูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดงันี ้



  46 

แบบสอบถามส่วนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา และอายุโดยใช้ค่าสถิติความถ่ี (Frequencies)  
รอ้ยละ (Percentage)  

แบบสอบถามส่วนที่  2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับชื่อเสียงขององค์กร  7 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้และบรกิารขององคก์ร ดา้นนวตักรรม ดา้นสถานที่ท างาน ดา้นการก ากับ
ดแูล ดา้นความเป็นพลเมือง ดา้นความเป็นผูน้  า และดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน
โดยใช ้(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่  3 วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวความพึงพอใจโดยใช้ (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 4 ความภกัดีต่อองคก์ร โดยใชค่้าสถิติการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  1 ความภักดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา และอายุต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แตกต่างกัน ทดสอบไดโ้ดยใชส้ถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรบัตัวแปรดา้นเพศ ใชส้ถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ส  าหรบัชัน้สาขาวิชาและชัน้ปีที่ศกึษา  

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  2 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร 
ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

การก าหนดสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  

1. การหาค่าความถ่ี (Frequencies) คือ การจ าแนกขอ้มูลตามลกัษณะหรือตามค่า
ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือหลาย ๆ ตัวแปรไปพรอ้ม ๆ กัน โดยท าเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 
(กลัยา วานิชนบ์ญัชา 2538:119 ) 

2. ค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) (อภินนัท ์จนัตะนี 2538:75) 

     P =
f∗100

n
 

 เมื่อ  P แทน ค่ารอ้ยละ 
  f แทน ความถ่ีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
  n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
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3. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2548: 48) 

   x̅ =
∑ x1

n
  

 เมื่อ x̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 

  ∑ x1 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

4. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2548: 49) 

  S. D.  = √
n ∑ x2−(∑ x2)

n(n−1)
 

 เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ตวัยกก าลงัสอง 

           (∑ x2)แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  n  แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามF 

สถิติทีใ่ช้หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การทดสอบความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์อัลฟ่ า 

(Coefficient) ของครอนบดั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2548 : 449-450) 

   α =
k  Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k−1) Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 เมื่อ   α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสว่นที่ก าหนด 
   k แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

   Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่างๆ 

    Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 ผลลพัธค่์าสมัประสิทธิ์อัลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี

ค่าระหว่าง 0< α<1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

1. สถิติ t-test (Independent t-test) ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (ชูศรี วงศร์ตันะ 2544: 178) โดยมีสตูรในการหาค่า t 
ดงันี ้
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 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั s1
2 ≠ s2

2 

  ใชส้ตูร   t = 
x̅1−x̅2

√
s1

2

n1
+

s2
2

n2

 

  โดยที่   df= 
(

s1
2

n1
−

s2
2

n2
)

(
s1

2

n1
)

n1−1
+

(
s2

2

n2
)

n2−1

 

  กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั S1
2 = S2

2 

  ใชส้ตูร t = 
x̅1− x̅2

√
(n1−1)s1

2+(n2−1)s2
2

n1+n2−2
(

1

n1
+

1

n2
)

    

   
 โดยที่  df  แทน n1+n2-2  
 เมื่อ  t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t- distribution 

  x̅1 แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  x̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  s1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
  s2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  n1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  
  n2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  df แทน ขัน้แห่งความเป็นอิสระ 
 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance: 
ANOVA) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า  2 กลุ่ม (กัลยา  
วานิชยบ์ญัชา 2546:144) เพื่อทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่1 ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  มีสูตรดังนี ้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ใช้ใน

กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั มีสตูรดงันี ้
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แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว่างกลุม่ k - 1 SSb MSb = 

ssb

k−1
  

 MSb

MSw
 

ภายในกลุม่ n - k SSw MSw = 
ssw

n−k
 

 
รวม n -1  SSt   

   
  โดยที่  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

  MSb แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
  MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  MSb แทน SSb/(k-1) 
  MSw แทน SSw/(n-k) 
  k แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
  n แทน จ านวนตวัอย่าง 
  dfb แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
  dfw แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  

 สูตรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (β) ใชใ้นกรณีที่มีความ
แปรปรวนแตกต่างกนั (Hartung 2001: 300) มีสตูรดงันี ้

   β = 
MSb

MSw
     

 โดยค่า        Msw = ∑ (1 −
n1

N
)k

i=0 s1
2 

 เมื่อ β แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน  Brown – Forsythe 
  MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
  MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Brown – Forsythe 
  k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
  n1 แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  S แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
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 และถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้จึงท าการทดสอบ  

เป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญ 𝛼 = 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% ต่อไป โดยใช้วิธี Fisher’s 
least significant difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์
บญัชา 2546 : 2558) มีสตูรดงันี ้ 

   

   LSD = t 1-a/2, n-k √ MSE [
1

ni
+

1

nj
]   

   โดยที่ ni ≠ nj 
 เมื่อแทนค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมันที่ 95% และชัน้

แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k k-n/2-1tα  
  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
  MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  ni แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 
  nj แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ J 

  α แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
 สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่  Dunnett’s T3 (Keppel 1992: 153-155) มีสูตร

ดงันี ้

   d̅D = 
qD√ 2(MSS/A)

√S
 

 เมื่อ  d̅D  แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett’s Test 
  qD แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett’s Test 
  MSS/A แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  S แทน ขนาดของกลุม่ภายในกลุม่ 

3. การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression analysis)  
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม  (Y) และตัวแปรอิสระ (X) 

ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (  + 1X + 2 X +…+  k X k ... ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย

ไดน้ี ้เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error: ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคูณ

จะเป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์  และ 1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณ 
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โดยกลุม่ ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห ์คือ ค่าสมัประสิทธิ์ท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งเป็นค่าสมัประสิทธิ์

ที่ท าให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square: OLS)  

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

   Y =   + 1X1+  2X2+…+  KXK+   
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง  
  Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ... + bk XK  
โดยที่  X คือ ตวัแปรอิสระ  
  Y คือ ตวัแปรตาม 
  K คือ จา้นวนตวัแปรอิสระ  

เมื่อ  และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปร 

อิสระทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน  และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression 
coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y)  
เมื่อตัวแปรอิสระนั้น เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีค่าคงที่ โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a
และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้

  a  = Y- b1 X1 + b2 X2 - ... - bk XK 

  bi  = 
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖−∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝐼
2−(∑ 𝑋𝑖)2  

 
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคูณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญัคือ 

1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั  
 

 

 

  

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวนทัง้สิน้ 330 ชุด ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมาวิเคราะหด์ว้ย
วิธีทางสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การวิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับชื่ อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง  

X̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t  แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-Distribution  
F  แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-Distribution  
Sig.  แทน  ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ(Significance) 
p  แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ (Probability)  
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  
MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
df  แทน  องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  
r  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) 
H0 แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis)  
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
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*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที ่1. การวิเคราะหข์้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มลูลกัษณะขององคก์ร จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ 

ชาย 102 30.9 
หญิง 228 69.1 

รวม 330 100.0 
2. สาขาวิชา 

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 75 22.7 
สาขาวิชานวตักรรมการสื่อสาร 127 38.5 
สาขาวิชานวตักรรมสื่อสารสงัคม 128 38.8 

รวม 330 100.0 
3. ชัน้ปีที่ศกึษา 

ชัน้ปีที่ 1 87 26.4 
ชัน้ปีที่ 2 92 27.9 
ชัน้ปีที 3 87 26.4 
ชัน้ปีที่ 4 64 19.3 

รวม 330 100.0 
4. อายุ 

18 ปี 55 16.7 
19 ปี 64 19.4 
20 ปี 81 24.5 
21 ปี 80 24.2 
22 ปี 50 15.2 

รวม 330 100.0 
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จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 330 คน สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
69.1 และเพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 ตามล าดบั 

สาขาวิชา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร
สงัคม จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมา คือ สาขาวิชานวตักรรมการสื่อสาร จ านวน 
127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.5 และสาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.7 ตามล าดบั 

ชั้นปีที่ศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  2 จ านวน 92 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 27.9 รองลงมา คือ ชัน้ปีที่ 1 และ ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 และชัน้
ปีที่ 4 จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.3 ตามล าดบั 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 
รองลงมา คือ อาย ุ21 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 อาย ุ19 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.4 อาย ุ18 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.7 และอายุ 22 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 15.2 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกับชื่อเสียงของวิทยาลยันวัตกรรม
สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม X̅ S. D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

1. ดา้นสินคา้และบรกิารขององคก์ร (Product and 
Service) 

4.32 0.395 มากที่สดุ 

    1.1 หลกัสตูรมีการเรียนการสอนที่ไดค้ณุภาพ 4.35 0.575 มากที่สดุ 
    1.2 คณาจารยม์ีความรูค้วามสามารถเป็นที่ยอมรบั 
และมีคณุธรรมจรยิธรรม 

4.35 0.595 มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม X̅ S. D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

    1.3 หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมี
ความหลากหลาย 

4.27 0.635 มากที่สดุ 

2. ดา้นนวตักรรม (Innovation) 4.34 0.402 มากที่สดุ 
    2.1 หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
ทนัสมยั 

4.34 0.563 มากที่สดุ 

    2.2 หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมี
การปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ใหท้นักบั
กระแสในปัจจุบนั 

4.38 0.632 มากที่สดุ 

    2.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการใชส้ื่อ 
เทคโนโลยี และอปุกรณต่์าง ๆ ที่ทนัสมยัในการเรียน
การสอน 

4.32 0.607 มากที่สดุ 

3. ดา้นสถานที่ท างาน (Workplace) 4.13 0.521 มาก 
    3.1 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีภมูิทศันแ์ละ
สภาพแวดลอ้มที่ดี  

4.03 0.665 มาก 

    3.2 สถานที่ของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
สวยงาม เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 

4.23 0.693 มากที่สดุ 

    3.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการจดัสรร
พืน้ที่การใชง้านไดอ้ย่างลงตวัและเหมาะสม 

4.12 0.710 มาก 

4. ดา้นการก ากบัดแูล (Governance) 4.26 0.441 มากที่สดุ 
    4.1 มีการบรหิารงานอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม 4.20 0.582 มาก 
    4.2 มีการด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส เปิดเผย
ขอ้มลูและสามารถตรวจสอบได ้

4.27 0.622 มากที่สดุ 

    4.3 มีการวางระบบบริหารจดัการความคมุความเสี่ยง
ที่มีคณุภาพ และรดักุมในเรื่องของการเรียนการสอน 

4.31 0.624 มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม X̅ S. D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

5. ดา้นความเป็นพลเมือง (Citizenship) 4.32 0.482 มากที่สดุ 
    5.1 มีการกิจกรรมที่สง่ผลดีต่อสงัคมและการท า
กิจกรรม (CSR) อย่างเหมาะสม 

4.24 0.615 มากที่สดุ 

    5.2 มีสว่นช่วยในการแกปั้ญหาส าหรบันิสิตที่มี
ความเดือดรอ้น 

4.44 0.650 มากที่สดุ 

    5.3 มีการน าความรูท้างวิชาการมาใหค้ าปรกึษาแก่
สงัคมมีบทบาทเป็นผูช้ีน้  าสงัคม 

4.28 0.682 มากที่สดุ 

6. ดา้นความเป็นผูน้  า (Leadership) 4.35 0.445 มากที่สดุ 
    6.1 ผูน้  าของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมเป็นผูม้ี
วิสยัทศันก์า้วไกล ในการพฒันาวิทยาลยั 

4.28 0.571 มากที่สดุ 

    6.2 ผูน้  าของวิทยาลยัมีความวางตวัเป็นกลาง มี
คณุธรรมและจรยิธรรม 

4.38 0.648 มากที่สดุ 

    6.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีผูน้  าองคก์รที่
มีความรูค้วามสามารถ และมีสว่นรว่มในการพฒันา
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมในเติบโตใน
ระดบัประเทศ 

4.37 0.612 มากที่สดุ 

7. ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน 
(Performance) 

4.31 0.439 มากที่สดุ 

    7.1 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการพฒันาอาคาร สถานที่
อยู่เสมอ 

4.29 0.568 มากที่สดุ 

    7.2 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีสง่ผลใหม้ีงบประมาณมาพฒันาและ
บรหิารสื่อในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.630 มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม X̅ S. D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

    7.3 องคก์รมีการเติบโตอย่างเขม้แข็งและต่อเนื่อง 
และผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ 

4.35 0.600 มากที่สดุ 

ชื่อเสียงของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมโดยรวม 4.29 0.326 มากที่สดุ 
 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัชื่อเสียงของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 330 คน โดยจากการ
วิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ชื่อเสียงของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมโดยรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับ

มากที่สุด  (X̅ = 4.29) เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านความเป็นผู้น า  (Leadership)  

มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดและอยู่ ในระดับมากที่ สุด  (X̅ = 4 .35) รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรม 

(Innovation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.34) ด้านสินค้าและบริการขององค์กร 
(Product and Service) และดา้นความเป็นพลเมือง (Citizenship) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

(X̅ = 4.32) ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน (Performance) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด (X̅ = 4.31) ดา้นการก ากับดูแล (Governance) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.26) 

และดา้นสถานที่ท างาน (Workplace) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.13) ตามล าดบั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ด้านสิ น ค้ าแล ะบ ริก า รขององค์ก ร  (Product and Service) ข้อ ที่ ผู ้ ต อบ

แบบสอบถามมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับมากที่สุด คือ หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ไดคุ้ณภาพ และ
คณาจารยม์ีความรูค้วามสามารถเป็นที่ยอมรบัและมีคณุธรรมจรยิธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ (X̅ = 4.35) รองลงมา คือ หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีความหลากหลาย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.27) ตามล าดบั 
ดา้นนวัตกรรม (Innovation) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับมาก

ที่สดุ คือ หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใหท้นักบักระแสในปัจจุบนั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 4.38) รองลงมา คือ หลกัสตูรของ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.34) และวิทยาลยั
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นวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการใชส้ื่อ เทคโนโลยี และอปุกรณต่์าง ๆ ที่ทนัสมยัในการเรียนการสอน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.32) ตามล าดบั 
ดา้นสถานที่ท างาน (Workplace) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับ

มากที่สุด คือ สถานที่ของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม สวยงาม เหมาะสมกบัการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 4.23) รองลงมา คือ วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม

มีการจัดสรรพืน้ที่การใชง้านไดอ้ย่างลงตัวและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12) 

และวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีภมูิทศันแ์ละสภาพแวดลอ้มที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ 
= 4.03) ตามล าดบั 

ด้านการก ากับดูแล (Governance) ข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรูอ้ยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ มีการวางระบบบริหารจัดการความคุมความเสี่ยงที่มีคุณภาพ และรดักุมใน

เรื่องของการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.31) รองลงมา คือ มีการ
ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.27) และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.20) ตามล าดบั 

ดา้นความเป็นพลเมือง (Citizenship) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหม้ีการรบัรูอ้ยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาส าหรบันิสิตที่มีความเดือดรอ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.44) รองลงมา คือ มีการน าความรูท้างวิชาการมาใหค้ าปรกึษาแก่สงัคมมี

บทบาทเป็นผูช้ีน้  าสงัคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.28) และมีการกิจกรรมที่สง่ผลดีต่อ

สังคมและ การท ากิจกรรม (CSR) อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.24) 
ตามล าดบั 

ดา้นความเป็นผูน้  า (Leadership) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับ
มากที่สดุ คือ ผูน้  าของวิทยาลยัมีความวางตวัเป็นกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ (X̅ = 4.38) รองลงมา คือ วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีผูน้  าองคก์รที่มีความรู้
ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในเติบโตใน

ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.37) และผูน้  าของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร

สงัคมเป็นผูม้ีวิสยัทศันก์า้วไกล ในการพฒันาวิทยาลยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.28) 
ตามล าดบั 

ด้านผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน  (Performance) ข้อที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับมากที่สุด คือ องคก์รมีการเติบโตอย่างเขม้แข็งและต่อเนื่อง 
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และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.35) รองลงมา คือ วิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคมมีผลก าการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการพฒันาอาคาร สถานที่อยู่
เสมอ และวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มีผลก าการด าเนินงานที่ดีส่งผลใหม้ีงบประมาณมา

พฒันาและบรหิารสื่อในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 4.29) 
ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อองคก์ร X̅ S. D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

1. ดา้นโครงสรา้ง (Structure)  4.30 0.421 มากที่สดุ 
    1.1 รายวิชา และการเรียนการสอน เหมาะสมกบั
หลกัสตูร 

4.30 0.550 มากที่สดุ 

    1.2 การเรียนของแต่ละสาขามีความแตกต่างและ
ชดัเจน 

4.40 0.631 มากที่สดุ 

    1.3 จ านวนของบคุลากรมีเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของนิสิต 

4.19 0.714 มาก 

2. ดา้นกลยทุธ ์(Strategy) 4.33 0.413 มากที่สดุ 
    2.1 หลกัสตูรไดม้าตรฐาน 4.24 0.566 มากที่สดุ 
    2.2 มีระบบการคดัเลือกนิสิตที่เขา้มาศกึษาอย่าง
เหมาะสม ยติุธรรม  

4.41 0.613 มากที่สดุ 

    2.3 ผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ พฒันาศกัยภาพทาง
วิชาการคณุธรรม สิ่งแวดลอ้ม และสรา้งจิตส านึก
สาธารณะ 

4.34 0.577 มากที่สดุ 

3. ดา้นระบบการปฏิบติังาน (Systems) 4.23 0.478 มากที่สดุ 
    3.1 คณุภาพของหอ้งเรียนและอปุกรณเ์ป็นไปตามที่
คาดหวงั 

4.08 0.677 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อองคก์ร X̅ S. D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

    3.2 มีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัวิชาที่
เรียน 

4.28 0.686 มากที่สดุ 

3.3 สง่เสรมิ สนบัสนนุการท างานวิจยัและงาน
วิชาการของบุคลากร 

4.33 0.554 มากที่สดุ 

4. ดา้นทกัษะ (Skills) 4.32 0.427 มากที่สดุ 
    4.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู ้ความเขา้ใจ และความ
เชี่ยวชาญ 

4.38 0.557 มากที่สดุ 

    4.2 เจา้หนา้ที่ และบคุลากร มีความรู ้ความเขา้ใจใน
การใหข้อ้มลูแก่นิสิต 

4.33 0.641 มากที่สดุ 

    4.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการจดัสรรใน
ดา้นการเรียนการสอนของนิสิตไดอ้ย่างลงตวั 

4.25 0.593 มากที่สดุ 

5. ดา้นค่านิยมรว่ม (Shared Value) 4.37 0.386 มากที่สดุ 
5.1 สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิตเขา้รว่มและ
ด าเนินจดักิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 

4.29 0.539 มากที่สดุ 

    5.2 คณาจารย ์เจา้หนา้ที่ และบคุลากรใหค้วาม
รว่มมือในดา้นต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจ 

4.41 0.589 มากที่สดุ 

    5.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการจดั
กิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม 

4.41 0.598 มากที่สดุ 

6. ดา้นรูปแบบการบรหิารจดัการ (Style)  4.30 0.402 มากที่สดุ 
   6.1 ผูน้  ามีการบริหารงานและจดัการองคก์รไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

4.21 0.509 มากที่สดุ 

6.2 มีการพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพผูบ้รหิารดา้น
การบริหารจดัการและแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4.39 0.590 มากที่สดุ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อองคก์ร X̅ S. D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

6.3 สรา้งและปรบัปรุงระบบการวางแผนและบรหิาร
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4.30 0.598 มากที่สดุ 

7. ดา้นบคุลากร (Staff) 4.35 0.441 มากที่สดุ 
    7.1 เจา้หนา้ที่มีความสภุาพเป็นกนัเอง 4.30 0.567 มากที่สดุ 
    7.2 เจา้หนา้ที่มีความกระตือรือรน้ คอยใหบ้รกิาร
เป็นอย่างดี 

4.35 0.623 มากที่สดุ 

    7.3 เจา้หนา้ที่มีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการของท่านได ้

4.40 0.581 มากที่สดุ 

ความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อองคก์รโดยรวม 4.31 0.301 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยั

นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 330 คน 
โดยจากการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่านิยมร่วม 

(Shared Value) มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดและอยู่ ในระดับมากที่ สุด  (X̅ = 4 .37) รองลงมา คือ 

ด้านบุคลากร (Staff) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.35) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 4.33) ดา้นทกัษะ (Skills) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 
4.32) ด้านโครงสรา้ง (Structure) และด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.30) และดา้นระบบการปฏิบัติงาน (Systems) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ (X̅ = 4.23) ตามล าดบั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ดา้นโครงสรา้ง (Structure) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สดุ คือ 

การเรียนของแต่ละสาขามีความแตกต่างและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.40) 
รองลงมา คือ รายวิชา และการเรียนการสอน เหมาะสมกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด (X̅ = 4.30) และจ านวนของบุคลากรมีเพียงพอกับความตอ้งการของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก (X̅ = 4.19) ตามล าดบั 
ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สุด คือ มี

ระบบการคัดเลือกนิสิตที่เขา้มาศึกษาอย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅ 
= 4.41) รองลงมา คือ ผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ พฒันาศกัยภาพทางวิชาการ คณุธรรม สิ่งแวดลอ้ม 

และสร้างจิตส านึกสาธารณะ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.34) และหลักสูตรได้

มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.24) ตามล าดบั 
ดา้นระบบการปฏิบัติงาน (Systems) ขอ้ที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

มากที่สุด คือ ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.33) รองลงมา คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.28) และคุณภาพของห้องเรียนและอุปกรณ์เป็นไปตามที่

คาดหวงั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.08) ตามล าดบั 
ดา้นทกัษะ (Skills) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สดุ คือ อาจารย์

ผู ้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.38) 
รองลงมา คือ เจา้หนา้ที่ และบุคลากร มีความรู ้ความเขา้ใจในการใหข้อ้มูลแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.33) และวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัดสรรในดา้นการเรียน

การสอนของนิสิตไดอ้ย่างลงตวั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.25) ตามล าดบั 
ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญมาก

ที่สุด คือ คณาจารย ์เจา้หน้าที่ และบุคลากรใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ และ
วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.41) รองลงมา คือ สนับสนุนใหบุ้คลากรและนิสิตเขา้ร่วมและด าเนินจดักิจกรรม

ทางดา้นวฒันธรรมและศิลปะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.29) ตามล าดบั 
ดา้นรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญ

มากที่สุด คือ มีการพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพผู้บริหารดา้นการบริหารจัดการและแนวทางการ

พฒันาคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.39) รองลงมา คือ 
สรา้งและปรบัปรุงระบบการวางแผนและบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.30) และผูน้  ามีการบริหารงานและจัดการองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.21) ตามล าดบั 
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ดา้นบุคลากร (Staff) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญมากที่สุด คือ เจา้

หนา้มีการใหบ้รกิารที่ถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการของท่านได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 
4.40) รองลงมา คือ เจา้หนา้ทีมีความกระตือรือรน้ คอยใหบ้รกิารเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั

มากที่สุด (X̅ = 4.35) และเจา้หนา้ที่มีความสภุาพเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅ = 
4.30) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ความภักดีทีม่ีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม X̅ S. D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

1. ขา้พเจา้มีความภมูิใจในการบอกผูอ่ื้นว่าเป็นนิสิตของ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  

4.44 0.532 มากที่สดุ 

2. ขา้พเจา้พรอ้มที่จะมีสว่นในการรกัษาชื่อเสียงของ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  

4.44 0.582 มากที่สดุ 

3. ขา้พเจา้จะชกัชวนบุคคลที่รูจ้กัใหม้าศึกษาต่อยงั
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 

4.18 0.661 มาก 

ความภกัดีที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมโดยรวม 4.35 0.405 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัความภักดีของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรม

สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 330 คน โดยจากการ
วิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ (X̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สดุ 
คือ ขา้พเจา้มีความภูมิใจในการบอกผูอ่ื้นว่าเป็นนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  และ
ขา้พเจา้พรอ้มที่จะมีส่วนในการรกัษาชื่อเสียงของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.44) และข้าพเจ้าจะชักชวนบุคคลที่ รู ้จักให้มาศึกษาต่อยังวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.18) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5. การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ดี1 ความภักดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สาขาวิชา 

ชัน้ปีการศกึษา และอาย ุ
1.1 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อวิทยาลยั

นวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดดี้ดงันี ้
H0 : นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกนั 
H1 : นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่าง ประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-
test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า .05 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ผูว้ิจัยใชก้ารทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ย  ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง  2 กลุ่ม เป็นอิสระจากกัน 
(Independent Sample test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า .05 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .05) ก็จะ
ใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรบัผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
บริการของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง  2 กลุ่ม
แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า .05) ก็จะใชค่้า Equal Variances not Assumed ส าหรบัผล
การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มเพศทัง้  2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใชส้ถิติ Levene's test แสดงดงั
ตาราง 6 
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ตาราง 6 การทดสอบค่าความแปรปรวนของความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนก
ตามเพศ 
 

ตวัแปร 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม .406 .525 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของความภักดีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s  
test พบว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม มีค่า Sig. เท่ากบั .525 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชผ้ล t-test กรณี Equal variances assumed 

ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
จ าแนกตามเพศ 
 

ตวัแปร 
t-test for Equality of Means 

เพศ n X̅ S. D. t df 
Sig. (2-
tailed) 

ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม 

ชาย 102 4.35 0.400 -0.48 328 .962 
หญิง 228 4.36 0.408    

 
จากตาราง 7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบความแตกต่างของความ

ภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ Independent t-test ในการ
ทดสอบพบว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .962 ซึ่ง
มากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า 
นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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1.2 นิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดดี้ดงันี ้
H0 : นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกนั 
H1 : นิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
สถิติที่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มก่อน 

โดยใช้วิธี  Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า  Sig. มากกว่า .05 ซึ่ง
หมายถึงค่าความแปรปรวนเท่ากนั จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ One Way ANOVA 
แต่หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ซึ่งหมายถึงค่าความแปรปรวนไม่
เท่ากัน จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติดี Brown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้
ค่าสถิติ Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จะท าการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ดีที่ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานดีมีดงันี ้

ตาราง 8 การทดสอบค่าความแปรปรวนของความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนก
ตามสาขาวิชา 
 

ตัวแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 0.440 2 327 .644 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของของความภักดีต่อวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนกตามสาขาวิชาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบ Levene 
Statistic Test พบว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่า Sig. เท่ากบั .644 ซึ่งมีค่า
มากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนกตามสาขาวิชา 
มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test 
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ตาราง 9 การทดสอบความแตกต่างของความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนกตาม
สาขาวิชา โดยใชส้ถิติ F-test 
 

ตัวแปร SS df MS F Sig. 
ความภกัดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม 

Between Groups 0.394 2 0.197 1.202 .302 
Within Groups 57.569 327 0.164     
Total 57.963 329       

 
จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม จ าแนกตามสาขาวิชา โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ .302 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีสาขาวิชา
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

1.3 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกนั มีความภกัดี
ต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้
H0 : นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีชัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มีความภกัดี

ต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกนั 
H1 : นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกนัมีความภกัดี

ต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
สถิติที่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มก่อน 

โดยใช้วิธี  Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า  Sig. มากกว่า .05 ซึ่ง
หมายถึงค่าความแปรปรวนเท่ากนั จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ One Way ANOVA 
แต่หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ซึ่งหมายถึงค่าความแปรปรวนไม่
เท่ากัน จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ Brown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้
ค่าสถิติ Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จะท าการ



  68 

เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ  Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่  ที่ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 10 การทดสอบค่าความแปรปรวนของความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
จ าแนกตามชัน้ปีการศกึษา 
 

ตัวแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 1.306 3 326 .255 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของของความภักดีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนกตามชัน้ปีการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบ 
Levene Statistic Test พบว่า ความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 
.255 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า ความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนก
ตามชัน้ปีการศกึษา มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test 

ตาราง 11 การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนก
ตามชัน้ปีการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test 
 

ตัวแปร SS df MS F Sig. 
ความภกัดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม 

Between Groups 0.345 3 0.115 0.698 .554 
Within Groups 53.618 326 0.164     
Total 53.963 329       

 
จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรม

สื่อสารสังคม จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา โดยใช้สถิติ  F-test พบว่า ความภักดีต่อวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่า Sig. เท่ากบั .554 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีชั้นปี
การศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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1.4 นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้
H0 : นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกนั 
H1 : นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
สถิติที่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มก่อน 

โดยใช้วิธี  Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า  Sig. มากกว่า .05 ซึ่ง
หมายถึง ค่าความแปรปรวนเท่ากัน  จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  One Way 
ANOVA แต่หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ซึ่งหมายถึงค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติดี Brown-Forsythe หากผลการ
ทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ในกรณี ค่าความแปรปรวนเท่ากัน  จะท าการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดีที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานดีมีดงันี ้

ตาราง 12 การทดสอบค่าความแปรปรวนของความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม .586 4 325 .673 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของของความภักดีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ Levene 
Statistic Test พบว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีค่า Sig. เท่ากบั .673 ซึ่งมีค่า
มากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม จ าแนกตามอายุ มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test 
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 
 

ตัวแปร SS df MS F Sig. 
ความภกัดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม 

Between Groups 1.325 4 0.331 2.046 .088 
Within Groups 52.637 325 0.162     
Total 53.963 329       

จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรม
สื่อสารสงัคม จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ความภักดีต่อวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มีค่า Sig. เท่ากับ .088 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05 

สมมติฐานที่ 2 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดดี้ดงันี ้
H0 : ชื่อเสียง และความพึงพอใจไม่มีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
H1 : ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ตาราง 14 การวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร SS df MS F Sig. 
ความภกัดีต่อ
วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคม 

Regression 14.780 2 7.390 61.672** .000 
Residual 39.183 327 0.120   
Total 53.963 329    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ ชื่อเสียง และความพึงพอใจมี
ผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ดงันี ้

ตาราง 15 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรม
สื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.307 0.277   4.722** .000 
ชื่อเสียงของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 0.288 0.110 .232 2.616* .009 
ความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อองคก์าร 0.420 0.120 .312 3.507** .001 
r = 0.544         R2 = 0.296         Adjusted R2 = 0.292         SE = 0.354 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูเพื่อทดสอบสมมติฐานชื่อเสียง และความ
พึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัย  
ศรีนครนิทรวิโรฒ พบว่า  

ชื่อเสียง และความพึงพอใจ สามารถท านายความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยั
นวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยชื่อเสียง และความพึงพอใจสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีต่อองคก์ร
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ร ้อยละ 26.9 
(Adjusted R2 = .269) จึ งปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัย
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นวัตกรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

เมื่อพิจารณาในแต่ละตวัแปร สามารถอธิบายไดด้งันี ้
ชื่อเสียง มีค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรเท่ากับ .288 (B = .288) และมี

ค่า Sig. เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ชื่อเสียง มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 หมายความว่า เมื่อชื่อเสียง
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพิ่มขึน้ .288 หน่วย 

ความพึงพอใจ มีค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรเท่ากับ .420 (B = .420)  
และมีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มขึน้ ภ/จ หน่วย 

โดยเขียนสมการได ้ดงันี ้
ความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ สามารถเขียนในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้ 
Ŷ= 1.307 + .288 (ชื่อเสียง) + .420 (ความพงึพอใจ) 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 16 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ความภกัดีต่อองคก์ร
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ สาขาวิชา ชัน้ปีการศกึษา ต่างกนั 
มีความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 
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ตาราง16 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.1 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดี
ต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
แตกต่างกนั 

t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.2 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกนั มีความ
ภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมแตกต่างกนั 

F-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

1.3 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

F-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.4 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร
สงัคมที่มีอายุแตกต่างกนั มีความภกัดี
ต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
แตกต่างกนั 

F-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ชื่อเสียง และความพงึ
พอใจมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของ
นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ชื่อเสียง 
- ความพงึพอใจ 

Multiple Regression 
Analysis 

 
 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ชื่อเสียง และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของ
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจัยน าผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูประเด็นส าคัญที่จะน ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยัตามล าดับ
ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหวงัไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒที่มีต่อองคก์ร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยั 

ศรีนครนิทรวิโรฒที่มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 
3. เพื่อศึกษาชื่อเสียงขององค์กร ที่มีผลต่อความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม 

สื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
และกลุม่เปา้หมาย 

2. เพื่อน าขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร เพื่อสรา้งความพึงพอใจและความ
ภกัดีของนิสิตปัจจบุนั และนิสิตที่จะเขา้มาศกึษาในอนาคตได ้

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความภกัดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ชื่อเสียง และความพึงพอใจต่อองค์กรมีผลต่อความภักดีต่อองค์กร ของนิสิต

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ คือ นิสิตปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรม 
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 1,484 คน  
(ที่มา: ฝ่ายวิชาการวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม สืบคน้เมื่อวนัที่ 11 กรกฎคม 2562) เนื่องจาก
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมนัน้มีจ านวนนิสิตปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก และมีอตัรานิสิตที่เขา้
มาศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเพิ่มจ านวนขึน้ทุกปี  (ที่มา: ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคม) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ คือ นิสิตปริญญาตรีที่ศึกษาวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (Yamane, 1970: 
580 -  581) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยต้องการให้เกิดความผิดพลาดจากความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 5 หรือ 0.05 ก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ก าหนดขนาด
ตัวอย่างจ านวน 315 คน และส ารอง 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างรวมขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้สิน้ 330 คน  

ขั้นตอนการสุ่มตัวออย่าง 
ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 

Sampling) โดยการแบ่งนิสิตวดัสดัสว่นตามจ านวนนิสิตชัน้ปีการศกึษาที่ 1 - 4  
ขั้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยการท าแบบสุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามให้กับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามกบันิสิตที่

ก าลงัศึกษาใหเ้กิดการกระจายของขอ้มูลไปยังกลุ่มตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่ม ผูว้ิจัยไดม้ีการสุ่มเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในวนัที่มีการเรียนการสอน โดยการเก็บขอ้มลูผูว้ิจัยไดม้ีการอธิบายถึงวตัถุประสงค์
ของการท าวิจัยตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกัน แลว้จึงท าการตอบแบบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามท าการกรอกขอ้มูลดว้ย
ตนเอง 
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การจัดท าและวิเคราะหข์้อมูล  
หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอ้ยแล้ว ผู้วิจัยได้จัดท าและด าเนินการ

วิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบรูณข์องการตอบแบบสอบถาม โดยท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
2. ลงรหสั (Coding) น าเสนอแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามที่ได้

ก าหนดรหสัไวล้ว่งหนา้ 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วน ามาท าการบันทึก 

โดยใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อท าการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดงันี ้

แบบสอบถามส่วนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ สาขาวิชา ชัน้ปีการศึกษา อายุ โดยใชค่้าสถิติความถ่ี (Frequencies) รอ้ยละ 
(Percentage)  

แบบสอบถามส่วนที่  2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับชื่อเสียงขององค์กร  7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม ด้านสถานที่ท างาน ด้านการก ากับดูแล 
ดา้นความเป็นพลเมือง ดา้นความเป็นผูน้  า และดา้นผลการประกอบการหรือผลการด าเนินงาน 
โดยใช(้Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่  3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านค่านิยมร่วม ด้านบุคลากร ดา้นกลยุทธ์ ด้านทักษะ ด้านโครงสรา้งและดา้น
รูปแบบการบรหิารจดัการ โดยใช ้(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 4 ความภกัดีต่อองคก์ร โดยใชค่้าสถิติการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  1 ความภักดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา อายุต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
แตกต่างกัน ทดสอบไดโ้ดยใชส้ถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรบัตัวแปรดา้นเพศ ใชส้ถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ส  าหรบัสาขาวิชา ชัน้ปีที่ศกึษา และอาย ุ
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  2 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร 
ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาเรื่องชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจยัขอสรุปผลอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหล์ักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

69.1 และเพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 
สาขาวิชา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร

สงัคม จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมา คือ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จ านวน 
127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.5 และสาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.7 ตามล าดบั 

ชั้นปีที่ศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  2 จ านวน 92 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 27.9 รองลงมา คือ ชัน้ปีที่ 1 และ ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 และชัน้
ปีที่ 4 จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.3 ตามล าดบั 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 
รองลงมา คือ อายุ 21 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 อายุ 19 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 19.4 อายุ 18 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.7 และอายุ 22 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 15.2 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นผูน้  า 
(Leadership) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา  
คือ ดา้นนวตักรรม (Innovation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 ดา้นสินคา้
และบริการขององค์กร  (Product and Service) และด้านความเป็นพลเมือง  (Citizenship)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ดา้นผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน 
(Performance) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านการก ากับดูแล 
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(Governance) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และด้านสถานที่ท างาน 
(Workplace) มี ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 ตามล าดับ เมื่ อพิจารณา 
เป็นรายขอ้ พบว่า 

ด้านสินค้าและบริการขององค์กร  (Product and Service) ข้อที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด  คือ หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ ได้คุณภาพและ
คณาจารยม์ีความรูค้วามสามารถเป็นที่ยอมรบัและมีคณุธรรมจรยิธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา คือ หลักสูตรของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีความ
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2) ตามล าดบั 

ด้านนวัตกรรม (Innovation) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สุด  
คือ หลกัสตูรของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ใหท้นั
กับกระแสในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมา คือ 
หลกัสูตรของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคมทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ทนัสมยัในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ตามล าดบั 

ด้านสถานที่ท างาน (Workplace) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก
ที่สุด คือ สถานที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สวยงาม เหมาะสมกับการจัดการเรียน 
การสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมา คือ วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคมมีการจดัสรรพืน้ที่การใชง้านไดอ้ย่างลงตัวและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.03 ตามล าดบั 

ด้านการก ากับดูแล (Governance) ข้อที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
มากที่สดุ คือ มีการวางระบบบริหารจดัการความคมุความเสี่ยงที่มีคณุภาพ และรดักุมในเรื่องของ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ มีการ
ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได ้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และการบริหารงานอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 ตามล าดบั 

ด้านความเป็นพลเมือง (Citizenship) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญ
มากที่สดุ คือ มีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาส าหรบันิสิตที่มีความเดือดรอ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมา คือ มีการน าความรูท้างวิชาการมาใหค้ าปรึกษาแก่สงัคม 
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มีบทบาทเป็นผู้ชีน้  าสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และมีการ
กิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสงัคมและ การท ากิจกรรม (CSR) อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 ตามล าดบั 

ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก
ที่สดุ คือ ผูน้  าของวิทยาลยัมีความวางตวัเป็นกลาง มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมา คือ วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีผูน้  าองคก์รที่มี
ความรูค้วามสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคมในเติบโตใน
ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และผู้น าของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการพัฒนาวิทยาลัย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ตามล าดบั 

ด้านผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน (Performance) ข้อที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากที่สดุ คือ องคก์รมีการเติบโตอย่างเขม้แข็งและต่อเนื่อง และผลิต
บณัฑิตที่มีคณุภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 รองลงมา คือ วิทยาลยั
นวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาอาคารสถานที่อยู่
เสมอ และวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มีผลการด าเนินงานที่ดีส่งผลใหม้ีงบประมาณมาพฒันา
และบริหารสื่อในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  
4.29 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยจากการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร (Staff) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ดา้นทักษะ 
(Skills) มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านโครงสร้าง  (Structure)  
และดา้นรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 
และดา้นระบบการปฏิบติังาน (Systems) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
ตามล าดบั 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ด้านโครงสร้าง (Structure) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญมากที่สุด  

คือ การเรียนของแต่ละสาขามีความแตกต่างและชดัเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.40 รองลงมา คือ รายวิชา และการเรียนการสอน เหมาะสมกบัหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และจ านวนของบุคลากรมีเพียงพอกับความต้องการ 
ของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 ตามล าดบั 

ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด 
คือ มีระบบการคัดเลือกนิสิตที่เขา้มาศึกษาอย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาศกัยภาพทางวิชาการ
คุณธรรม สิ่งแวดลอ้ม และสรา้งจิตส านึกสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และหลักสูตรได้มาตรฐาน มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 ตามล าดบั 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญ
มากที่สุด คือ ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) รองลงมา คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และคณุภาพของหอ้งเรียนและ
อปุกรณเ์ป็นไปตามที่คาดหวงั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 ตามล าดบั 

ด้านทักษะ (Skills) ข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด  คือ
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 รองลงมา คือ เจา้หนา้ที่ และบคุลากร มีความรู ้ความเขา้ใจในการใหข้อ้มลู
แก่นิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สงัคมมีการจดัสรรในดา้นการเรียนการสอนของนิสิตไดอ้ย่างลงตวั มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 ตามล าดบั 

ด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก
ที่สุด คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และบุคลากรให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ  
และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 รองลงมา คือ สนับสนุนใหบุ้คลากรและนิสิตเขา้ร่วมและ
ด าเนินจดักิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมและศิลปะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 ตามล าดบั 
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ด้ าน รูปแบบการบ ริหารจัดการ (Style) ข้อที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากที่สดุ คือ มีการพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพผูบ้รหิารดา้นการบรหิารจดัการและแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.39 รองลงมา คือ สร้างและปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และผูน้  ามีการบรหิารงานและจดัการองคก์ร
ไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร (Staff) ข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ 
เจา้หนา้ที่มีการใหบ้ริการที่ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของท่านได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือรน้ คอยให้บริการเป็นอย่างดี 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และเจา้หน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเอง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความภักดีที่มีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคัญมากที่สุด คือ ขา้พเจา้มีความภูมิใจในการบอกผูอ่ื้นว่าเป็นนิสิตของ
วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม และขา้พเจา้พรอ้มที่จะมีส่วนในการรกัษาชื่อเสียงของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมา 
คือ ขา้พเจา้จะชกัชวนบุคคลที่รูจ้กัใหม้าศึกษาต่อยงัวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 

ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ความภักดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สาขาวิชา 

ชัน้ปีการศกึษา อาย ุ 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีเพศแตกต่างกนั มีความ

ภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน  ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกนัมี
ความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน  มีความภักดีต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีชัน้ปีการศึกษาแตกต่าง
กนัมีความภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน  มีความภักดี 

ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีอายุแตกต่างกนั มีความ
ภกัดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยชื่อเสียง และความพึงพอใจ สามารถท านายความภักดีต่อองคก์รของ
นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ.01 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า 
เมื่อชื่อเสียงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร
สงัคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพิ่มขึน้ .288 หน่วย ความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีต่อ
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องคก์รของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อความภักดีต่อ
องคก์รของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มขึน้ .420 หน่วย
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร 

ของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ อภิปรายผลไดด้งันี ้
 สมมติฐานที่ 1 ความภักดีต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สาขาวิชา 

ชัน้ปีการศกึษา และอาย ุจากการวิจยัพบว่า 
 เพศ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัย

นวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กนั เพศไม่ใช่
ปัจจัยหลักที่จะแสดงให้เห็นว่านิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มีความภักดีแตกต่างกัน 
เนื่องจากวิทยาลยัไดเ้ปิดกวา้งทางความคิดและใหก้ารยอมรบัในเรื่องเพศของนิสิต จึงท าใหน้ิสิต
ทัง้เพศชายและเพศหญิง มีความคิดในการตัดสินใจ และทางวิทยาลยัก็มีการใหบ้ริการนิสิตอย่าง
เท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรุางค ์โคว้ตระกูล (2533) กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่าง
เพศเป็นสิ่งที่สงัคมสรา้งความคาดหวงั แต่ความแตกต่างจรงิ ๆ นัน้มีนอ้ยมาก  

 สาขาวิชา นิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมที่มีสาขาวิชาแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อ
วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี 3 หลักสูตรในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทัล) และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) และตอ้งมีการศึกษาแกนเหมือนกันทุกชัน้ปี 
จึงท าให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ไม่มีความคิดเห็นด้านความภักดีต่อองค์กร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา เพิ่มสิน (2546)  
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบในโครงการความร่วมมือ  
ของโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสิตทีมี
สาขาวิชาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 

 ชั้นปีการศึกษา นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความภักดีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนื่องจากวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการปฏิบัติต่อนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม
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อย่างเท่าเทียมกัน มีการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือกับนิสิตในทุกชัน้ปี 
ตัง้แต่ปีที่ 1 - ปีที่ 4 จึงท าใหน้ิสิตเกิดความภักดีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั อมรเทพ 
สีนวนสูง (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนราชมงคลกรุงเทพ ที่พบว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ชัน้ปีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนกัศกึษา ไม่แตกต่างกนัในการเขา้รว่มกิจกรรม  

 อายุ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อวิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาจจะเป็นเพราะนิสิต
ไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั และนิสิตมีอายใุกลเ้คียงกนัตลอดจนใกลช้ิดกนัมาก เนื่องจากมี
การเรียนภาคปฏิบติัแลว้ท ารายงานตลอดจนลงพืน้ที่  ก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนทางทศันคติและมี
ความใกล้ชิดกันมาก จึงท าให้ความภักดีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณักษ์ กุลิสร,์ ภัทราพร จิตสรา้งบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการให้บริการ และความคุม้ค่าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนิสิตปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พบว่า นิสิตปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตไม่
แตกต่างกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา และอายุ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นเป็นองค์กรที่เน้นในการสรา้งและ
พฒันาบุคลากร และเป็นคณะที่มีการสอบแข่งขนัจากนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมาจากหลาย
สถาบันมาเป็นอันดับหนึ่ง แมจ้ะมีค่าเทอมค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย จึงท าให้นิสิตไม่เกิดความรู้สึกแตกต่างในด้านเพศ สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา  
และอายุ เนื่องจากทุกคนคิดว่าตนเองนัน้เป็นนิสิตของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมเหมือนกัน  
มีปัจจยัสว่นบคุคลต่างกนั มีความภกัดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิต
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 
ด้านสินค้าและบริการขององค์กร ด้านนวัตกรรม ด้านสถานที่ท างาน ด้านการก ากับดูแล  
ด้านความเป็นพลเมือง ด้านความเป็นผู้น า และด้านผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน  
มีผลต่อความภักดีต่อองคก์รของนิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยชื่อเสียงที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้  า  
เป็นปัจจัยที่ เก่ียวกับการบริหารจัดการและการมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าในวงการ
สถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) ไดก้ล่าวว่า ปัจจัยดา้นความเป็น
ผูน้  านัน้มีความส าคญั เพราะสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเป็นขุมพลงัที่น าสงัคม ตอ้งพัฒนาผูน้  าสงัคม 
ทางด้าน ต่าง ๆ  และการมี ผู้น าที่ มี วิสัยทัศน์ ดีจะท าให้องค์กรทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง  
และมีภาพลกัษณ์ที่ดีจะท าใหว้ิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมเท่าทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมอยู่ เสมอ  และยังสอดคล้องกับ  Elliott & Healy (2001) และ  Schreiner (2009)  
ที่กลา่วว่าความพงึพอใจของนกัศกึษาจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อนกัศกึษาไดร้บัประโยชนแ์ละรบัรูค้ณุค่า
ของข้อเสนอต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้  และสอดคล้องกับ  Blanton (2007)  
และ Lang (2005) ที่ กล่าวว่า ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ ดีที่ สั่ งสมมาอย่างยาวนานนั้น  
มีความส าคญัต่อการเลือกของนกัศกึษาเป็นอย่างมาก เพราะว่านกัศกึษาส่วนใหญ่มองว่าการที่จะ
ประสบความส าเรจ็ในหนา้ที่การงานนัน้ ตวัแปรส าคญัคือชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั  

 ความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ด้านค่านิยมร่วม ด้านบุคลากร ด้านกลยุทธ์ ด้านทักษะ 
ดา้นโครงสรา้ง ดา้นระบบการปฏิบติังาน และดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ โดยความพึงพอใจที่
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดา้นค่านิยมร่วม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปัณฑารีย ์ฟองแพร (2559) 
ที่ศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองคก์รใหม้ีศกัยภาพการท างานสงู : กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านนิยมร่วมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ 
การท างานสูงของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารยูโอบี  และสอดคลอ้งกับ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ 
(2546) โดยค่านิยมร่วมเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานหรือคุณค่าที่องค์กรนั้นคาดหวังหรือต้องการจะให้เป็น
จนเกิดเป็นค่านิยมและบรรทัดฐานที่สมาชิกขององคก์รยึดถือร่วมกัน จนกลายเป็นรากฐานของ
ระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบ้ริหารภายในองคก์ร เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน
องคก์รใหด้ าเนินต่อไปและเป็นสิ่งส าคญัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขนั ซึ่งความพึงพอใจ
มีผลต่อความภักดี ต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งชื่อเสียง และความพึงพอใจมีผลต่อ
ความภักดีต่อองค์กรของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับ สมพร ตั้งสะสม (2537) ที่ กล่าวว่า  
ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกของผูม้ารบับริการต่อสถานบริการตามประสบการณท์ี่ไดจ้ากการเขา้
ไปติดต่อขอรบับริการจากสถานบริการและสอดคลอ้งกับแนวคิด ของ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2547) 
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เรื่อง ความพึงพอใจสามารถเชื่อมโยงถึงความภักดี  กล่าวว่า ความภักดีของลูกค้า หมายถึง  
ความเก่ียวขอ้ง การนึกถึง หรือความเชื่อมโยงที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิต หรือการบริการบน
พืน้ฐานของทศันคติที่ชอบพอจนเกิดความพงึพอใจ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากกการวิจัย 
 1. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ควรให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของนิสิต 

ที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในดา้นดงัต่อไปนี ้
1.1 ดา้นระบบการปฏิบติังาน (Systems) แมว้่าจะมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดแต่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกด้าน ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงห้องเรียน 
และอปุกรณเ์นื่องจากคณุภาพของหอ้งเรียนและอปุกรณน์ัน้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั ซึ่งอปุกรณท์ี่
ใช้ในการเรียนการสอนไม่ เพียงพอต่อนิสิตในการใช้งาน  ท าให้บางครั้งนิสิตพลาดโอกาส 
หรือไม่สามารถพัฒนาทักษะความรูไ้ด้ตามความคาดหมาย จึงควรปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กบัความตอ้งการของนิสิต  

1.2 ดา้นโครงสรา้ง (Structure) จ านวนของบคุลากรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
นิสิต เนื่องมาจากบุคลากรนักวิชาการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้น  มีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต ดังนั้นผู้บริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ควรเปิดรบับคุลากรเขา้มาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนนิสิตทีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุปี 

 2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมควรให้ความส าคัญเก่ียวกับชื่อเสียงของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านสถานที่ท างาน (Workplace)  
ในเรื่องของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี และวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัดสรรพื ้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัวและเหมาะสม  เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดแมว้่าจะมีค่าเฉลี่ยในระดับมากก็ตาม เนื่องมาจากพืน้ที่ค่อนขา้งจ ากัดและเป็น
คณะใหม่ อีกทัง้ในปัจจุบันดา้นสถานที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีการพัฒนาและอยู่
ในช่วงของการปรับปรุงอาคาร ซึ่งมองว่าองค์กรสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้  เพื่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มต่อการใชง้านตลอดจนนิสิต บุคลากร และอาจารยส์ามารถใชพ้ืน้ที่ในการท างาน 
การท ากิจกรรม และการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาไปยังคณะและวิทยาลยัต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หรือขยายผลการศึกษาไปยังมหาวิทยาชั้นน าอ่ืน ๆ ในประเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง 
และพฒันาองคก์ร และสรา้งความพงึพอใจแก่นิสิตท่ีจะเขา้มาศกึษาในอนาคตได ้

 2. ควรจะมีการศึกษาภาพลักษณ์และความภักดีต่อองค์กรของนิสิต  หรือจะเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม  ให้ เห็ นในอีกมุมมองหนึ่ ง  
เพื่อที่จะสามารถน าผลจากการศกึษามาพฒันาองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
เร่ือง : ชื่อเสียง และความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองคก์ร ของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบสอบถามฉบับนี ้จัดท าขึน้เพื่อประกอบการท าสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อสอบถามถึงชื่อเสียง 
และความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กร ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามมีจ านวนทัง้หมด 4 สว่น ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัชื่อเสียงของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีของนิสิตวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความตอ้งการของท่านมากที่สดุ 
1. เพศ 
(  ) ชาย   (  ) หญิง 

2. สาขาวิชา  
(  ) สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั 
(  ) สาขาวิชานวตักรรมการสื่อสาร 
(  ) สาขาวิชานวตักรรมสื่อสารสงัคม 

3. ชั้นปีทีศ่ึกษา 
(  ) ชัน้ปีที่ 1 
(  ) ชัน้ปีที่ 2 
(  ) ชัน้ปีที 3 
(  ) ชัน้ปีที่ 4 

4. อายุ.....................ปี 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ ยวกับชื่ อ เสียงของวิทยาลัยนวัตกรรม ส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องขอ้ความที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

 
 

ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
 

ระดับการรับรู้ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 (5) (4) (3) (2) (1) 
1. ด้านสินค้าและบริการขององคก์ร (Product and Service) 
    1.1 หลกัสตูรมกีารเรียนการสอนที่ไดค้ณุภาพ      
    1.2 คณาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรบัและมีคณุธรรมจรยิธรรม 

     

    1.3 หลกัสูตรของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม
มีความหลากหลาย 

     

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
    2.1 หลกัสูตรของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม
ทนัสมยั 

     

    2.2 หลกัสูตรของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม
มีการปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใหท้นักบั
กระแสในปัจจบุนั 

     

    2.3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการใชส้ื่อ 
เทคโนโลยี และอุปกรณต่์าง ๆ ที่ทันสมัยในการเรียน
การสอน 

     

3. ด้านสถานทีท่ างาน (Workplace) 
    3.1 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมภีมูิทศันแ์ละ
สภาพแวดลอ้มที่ดี  

     

    3.2 สถานที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สวยงาม เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 

     

    3.3 วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมมีการจัดสรร
พืน้ที่การใชง้านไดอ้ย่างลงตวัและเหมาะสม 
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ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
 

ระดับการรับรู้ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 (5) (4) (3) (2) (1) 
4. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
    4.1 มีการบรหิารงานอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม      
    4.2 มีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผย
ขอ้มลูและสามารถตรวจสอบได ้

     

    4.3 มีการวางระบบบริหารจัดการความคุมความ
เสี่ยงที่มีคณุภาพและรดักุมในเรื่องของการเรียนการ
สอน 

     

5. ด้านความเป็นพลเมือง (Citizenship) 
    5.1 มีการกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสังคมและการท า
กิจกรรม (CSR) อย่างเหมาะสม 

     

    5.2 มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาส าหรบันิสิตที่มี
ความเดือดรอ้น 

     

    5.3 มีการน าความรูท้างวิชาการมาใหค้ าปรึกษา
แก่สงัคมมีบทบาทเป็นผูช้ีน้  าสงัคม 

     

6. ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) 
    6.1 ผูน้  าของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมเป็น
ผูม้ีวิสยัทศันก์า้วไกลในการพฒันาวิทยาลยั 

     

    6.2 ผู้น าของวิทยาลัยมีความวางตัวเป็นกลาง  
มีคณุธรรมและจรยิธรรม 

     

    6.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีผูน้  าองคก์ร
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมในเติบโตใน
ระดบัประเทศ 
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ชื่อเสียงของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

ระดับการรับรู้ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 (5) (4) (3) (2) (1) 
7. ด้านผลประกอบการหรือผลการด าเนินงาน (Performance) 
    7.1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการพฒันาอาคาร 
สถานที่อยู่เสมอ 

     

    7.2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีส่งผลใหม้ีงบประมาณมาพัฒนาและ
บรหิารสื่อในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

    7.3 องค์กรมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง  
และผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องขอ้ความที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

 
 

 
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อองคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

 (5) (4) (3) (2) (1) 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure)  

    1.1 รายวิชา และการเรียนการสอน เหมาะสมกับ
หลกัสตูร 

     

    1.2 การเรียนของแต่ละสาขามีความแตกต่างและ
ชดัเจน 

     

    1.3 จ านวนของบุคลากรมี เพี ยงพอกับความ
ตอ้งการของนิสิต 

     

2. ด้านกลยุทธ ์(Strategy) 

    2.1 หลกัสตูรไดม้าตรฐาน      

    2.2 มีระบบการคัดเลือกนิสิตที่ เข้ามาศึกษาอย่าง
เหมาะสม ยติุธรรม  

     

    2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

     

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems) 

    3.1 คุณภาพของหอ้งเรียนและอุปกรณ์เป็นไปตาม 
ที่คาดหวงั 

     

    3.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวิชา 
ที่เรียน 
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ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อองคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 
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อย่
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ยิ่ง
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้วย
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้วย
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าง
ยิ่ง

 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

    3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัยและงาน
วิชาการของบคุลากร 

     

4. ด้านทักษะ (Skills) 

    4.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู ้ความเขา้ใจ และความ
เชี่ยวชาญ 

     

    4.2 เจา้หน้าที่ และบุคลากร มีความรู ้ความเขา้ใจ
ในการใหข้อ้มลูแก่นิสิต 

     

    4.3 วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมมีการจดัสรรใน
ดา้นการเรียนการสอนของนิสิตไดอ้ย่างลงตวั 

     

5. ด้านค่านิยมองคก์ร (Shared Value) 

    5.1 สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมและ
ด าเนินการจดักิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 

     

    5.2 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และบุคลากรให้ความ
รว่มมือในดา้นต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจ 

     

    5.3  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม 

     

6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  

    6.1 ผูน้  ามีการบรหิารงานและจดัการองคก์รไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

    6.2 มีการพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพผูบ้ริหารดา้น
การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ 
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ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อองคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

    6.3 สรา้งและปรบัปรุงระบบการวางแผนและบรหิาร
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

     

7. ด้านบุคลากร (Staff) 

    7.1 เจา้หนา้ที่มีความสภุาพเป็นกนัเอง      

    7.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือรน้ คอยให้บริการ
เป็นอย่างดี 

     

    7.3 เจา้หนา้ที่มีการใหบ้ริการที่ถูกตอ้งตรงกับความ
ตอ้งการของท่านได ้
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องขอ้ความที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 
 
 
 

ความภักด ี
ทีม่ีต่อวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

1. ขา้พเจา้มีความภูมิใจในการบอกผูอ่ื้นว่าเป็น
นิสิตของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  

     

2. ขา้พเจา้พรอ้มที่จะมีส่วนในการรกัษาชื่อเสียง
ของวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  

     

3. ขา้พเจา้จะชกัชวนบุคคลที่รูจ้กัใหม้าศึกษาต่อ
ยงัวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 

     

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

  รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 รายชื่อ        ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ    ประธานหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
         คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยั 
         ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. รองศาสตราจารยส์พุาดา สิรกิตุตา     อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาธุรกิจเพื่อสงัคม 
         คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยั 
         ศรีนครนิทรวิโรฒ 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอบุลวรรณ บญุบ ารุง 
วัน เดือน ปี เกิด 12 พฤศจิกายน 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย        

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ        
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 34/179 หมู่บา้น The connect เฉลิมพระเกียรติร.๙ ซอย 67 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชื่อเสียง
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี
	ประวัติวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
	การกำหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากกการวิจัย
	ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ประวัติผู้เขียน

