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บทคดัย่อ 
 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรืBอง “ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” 
วตัถุประสงคห์ลกัดงันีO 1.เพืBอเขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามทีBมีต่อนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลยัสยาม2.เพืBอเขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามทีBมีต่อนกัเรียน
สายสามญัและสายวชิาชีพ 

ผลวิจยัพบวา่นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสยามและนกัเรียนสายสามญัและสายวิชาชีพเห็นดว้ยกบั
ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ อยูใ่นระดบัดีมากแต่นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสยามเห็นดว้ยนอ้ยสุด
กับคณะนิเทศศาสตร์มีห้องปฏิบัติการและสืBอการเรียนการสอนทีBครบถว้นและทันสมยั ผลวิจยัทีBได้นีO
สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางประกอบ การพฒันาแกไ้ขปรับปรุงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ให้ดี
ยิBงขึOนไป 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้รับประสบการณ์ในการ
ทาํงานดา้นการประสานงานและการทาํวิจยั เพืBอให้มีความรอบครอบแม่นยาํ ในการทาํงานดา้นการทาํวิจยั 
เราตอ้งมีความรอบครอบในการเช็คและตรวจสอบคุณภาพของงานและแบบสอบถามให้ละเอียดทุกครัO ง 
เพราะ เป็นการนาํเอาขอ้มูลทีBไดม้าใชจ้ริงถา้ไม่มีความรอบครอบในการทาํงาน ก็อาจจะทาํให้ผลการวิจยั
ออกมาคาดเคลืBอนไม่สมบูรณ์ได ้
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พ.ศ. 2561 ถึง  31 สิงหาคม พ.ศ.  2561 ขา้พเจา้ไดช่้วยงานในดา้นเอกสารและช่วยงานอาจารยใ์นคณะ

นิเทศศาสตร์ ส่งผลให้ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้เพิEมนอกจากในห้องเรียน  ความรับผิดชอบต่องานและความ

ตรงต่อเวลาในการทาํงาน  รวมทัAงความรู้ในดา้นของการทาํวจิยัประสบการณ์เหล่านีA มีคุณค่าในการออกไป

ทาํงานเมืEอเขา้สาํเร็จการศึกษาและสามารถนาํมาเก็บรวบรวมเป็นเล่มวิจยัสหกิจ  ฉบบันีAสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี

จากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายๆฝ่ายดงันีA  
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 และขอขอบคุณอาจารยที์Eคณะนิเทศศาสตร์ท่านอืEนๆทีEไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านทีEคอยดูแลและให้

ความรู้และแนะนาํช่วยเหลือในการช่วงเวลาการทาํงานและการทาํวจิยั 

 ข้าพเจ้านายปริญญา จันทร์แก้ว  นางสาววไลพร มณีวงษ์ และนางสาวสะแกวัลย์ อ้นติEง  

ขอขอบพระคุณ   ผูที้Eมีส่วนเกีEยวขอ้งทุกท่านในการใหข้อ้มูล   และทีEปรึกษาในการทาํโครงงานวิจยัฉบบันีA

จนเสร็จสมบูรณ์และและนาํกบัชีวิตในการทาํงานเพืEอไปใชป้ระโยชน์จริงในวนัขา้งหนา้ ขา้พเจา้ขอขอบ 

พระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีEนีAดว้ย 
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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเอกชนที4มีการแข่งขนักนัสูงมาก มหาวิทยาลยับางแห่งใชง้บประมาณสูง

กว่า 25 ลา้นบาทในการทาํโฆษณาโทรทศัน์จากจาํนวนมหาวิทยาลยัเอกชนที4มีในตลาดกว่า 140 แห่ง 

แต่ละรายจึงตอ้งการตลาดเชิงรุกแยง่ชิงลูกคา้กนัตรงๆ (Positioning magazine พฤษภาคม, 2548) ปัจจยั

หนึ4งที4ช่วยใหส้ามารถแข่งขนัได ้นัVนกคื็อ “ภาพลกัษณ์” ซึ4 งถือวา่ไดมี้วา่สาํคญั และเป็นปัจจยัที4ขาดมิได้

ของทุกองค ์เพราะภาพลกัษณ์ช่วยให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นในเรื4องของ

ธุรกิจ ความเชื4อมั4น ความไวว้างใจ และสุดทา้ยที4ตามมากคื็อความภกัดีที4จะใหก้บัองคก์รอยา่งย ั4งยนื 

 ภาพลกัษณ์เป็นปัจจยัพืVนฐานที4องคก์รขนาดใหญ่ทุกแห่งตอ้งให้ความสาํคญัเพราะภาพลกัษณ์

เป็นเรื4องของการสร้างสรรค ์ที4ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างอยา่งยาวนานและต่อเนื4อง เพื4อให้บุคคล

เก็บเป็นภาพประทบัใจ จากการไดรั้บรู้ ไดเ้ห็น ไดมี้ประสบการณ์ในเรื4องต่างๆ และเก็บสะสมไวเ้ป็น

ภาพที4ดี เป็นความรู้สึกที4ดี ดังนัV นสิ4 งที4ปรากฏให้เห็นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะตัวขององค์กร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ4งเมื4อภาพลกัษณ์นัVนมีความสมัพนัธ์อยา่งต่อเนื4องและลึกซึV งกบัพฤติกรรม อนัส่งผลต่อ

การบริหาร การดาํเนินธุรกิจนั4นเอง (ปาริชาติ นวลฉว,ี 2547) 

 “ภาพลกัษณ์องคก์าร” (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทัVงหมดขององคก์ารที4บุคคลรับรู้

จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทบัใจ ตลอดจนความรู้สึกที4มีต่อหน่วยงานหรือสถาบนัโดย

การกระทาํหรือพฤติกรรมองคก์าร การบริหาร และการประชาสมัพนัธ์จะเขา้มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์

องค์การดว้ย องค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถปล่อยให้เกิดภาพลกัษณ์ขึVนเองได ้เพราะภาพลกัษณ์ที4

เกิดขึVนนัVนอาจไม่เป็นไปตามลกัษณะที4แทจ้ริงหรือครบถว้นองคก์รจึงตอ้งมีการดาํเนินงานเพื4อสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นไปตามที4ตอ้งการ 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2529) กล่าวไวว้่า หน่วยงานหรือองคก์ารสถาบนัใดก็ตามหากมีภาพลกัษณ์

เป็นไปในทางเสื4อมเสีย หน่วยงานสถาบนันัVนย่อมไม่ไดรั้บความรับความเชื4อถือหรือไวว้างใจจาก
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ประชาชน ประชาชนอาจไม่ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนหน่วยงานหรือองคก์รการสถาบนัมีภาพลกัษณ์มี

ภาพลกัษณ์ที4ดี ภาพที4เกิดขึVนในจิตใจของประชาชนที4มีต่อหน่วยงานสถาบนันัVนยอ่มเป็นภาพที4บรรเจิด

สวยงดงาม นัV นคือภาพของหน่วยงานสถาบันเป็นไปในทางที4ดี มีความน่าเชื4อถือศรัทธา สมควร

ไวว้างใจหรือน่าคบคา้สมาคมดว้ย 

 พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2539) ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์วา่ไดมี้พฒันาการมาตัVงแต่

การสื4อสารโนม้นา้วใจซึ4 งเป็นการสื4อสารทิศทางเดียวกนั มาสู่การสื4อสารแบบสองทางซึ4 งเนน้ในเรื4อง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากขึVน และในยุคปัจจุบนักา้วเขา้สู่การสื4อสาร

ประชาสัมพนัธ์โดยเนน้ภาพลกัษณ์ (Image) สามารถเกิดขึVนได ้2 ทางคือ เกิดขึVนเองโดยธรรมชาติ และ

เกิดขึVนจากการปรุงแต่งหรือสื4อสารเพื4อสร้างภาพลกัษณ์เป็นความหมายสูงสุดของการประชาสัมพนัธ์

  

 มหาวิทยาลยัสยาม เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 

2508 ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผูก่้อตัV งได้มีดาํริให้เปิดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึVน และได้รับการ

สถาปนาอย่างเป็นทางการ ภายใตชื้4อ “วิทยาลยัเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 

ไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยั ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัสยามภายใตชื้4อ “มหาวิทยาลยั

สยาม” ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสยามเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนที4ไดรั้บการรับรองวิทยาฐานะสถาบนัให้

สามารถจดัการเรียนการสอนไดทุ้กระดบั คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วตัถุประสงคใ์น

สถาปนาแห่งนีV คือ เพื4อสนองความต้องการของชาติในการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื4อผลิต

ทรัพยากรบุคคล ที4เพียบพร้อมดว้ยความเป็นเลิศทางวชิาการ มีทกัษะขัVนสูงในการประกอบอาชีพ  

 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสยามไดจ้ดัการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆทัVงสิVน 50 หลกัสูตร โดยแบ่ง

ออกเป็น 13 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะ

นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัศิลปินแห่งเอเชีย คณะแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั ไดผ้ลิตผูส้ําเร็จ

การศึกษาไปแลว้กว่า 70,000 คน อีกทัVงมีการพฒันาวิชาการและงานดา้นต่างๆ เพื4อเพิ4มศกัยภาพการ
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แข่งขนัของตนเอง ซึ4 งในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีการแข่งขนัสูงในดา้นต่างๆไม่วา่จะการเปิด

หลกัสูตรใหม่ที4เป็นที4ตอ้งการของผูเ้รียน หรือเพื4อเพิ4มจาํนวนนกัศึกษา     

 คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ก่อตัV งขึV นเมื4อปี พ.ศ. 2532 เป็นคณะลาํดับที4 6 ของ

มหาวทิยาลยัสยาม โดยมี อาจารยป์ระธาน รังสิมาภรณ์ เป็นคณบดี 

 เปิดสอนทัVงสิVน 6 สาขาวชิา ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพแ์ละสิ4งพิมพ,์ การประชาสมัพนัธ์, การโฆษณา, 

สื4 อดิจิทัล , วิทยุ โทรทัศน์  ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียน  ซึ4 ง

ประกอบดว้ยวิชาหลกัต่างๆ จาํนวน 141 หน่วยกิต และวิชาเสรีจาํนวน 3 หน่วยกิต และตอ้งผ่านการ

ฝึกงานติดต่อกนัไม่ตํ4ากว่า 200 ชั4งโมง จึงจะสําเร็จหลกัสูตร ใชเ้วลาเรียน 4 ปี ต่อมามี รศ.ดร. จาํนง 

วิบูลยศ์รี เป็นคณบดี โดยดาํรงตาํแหน่งมาตัVงแต่ปี พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2551 ปัจจุบนั มี รองศาสตราจารย ์ศิ

ริชยั ศิริกายะ ดาํรงตาํแหน่งคณบดี ตั4งแต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั         

โดยในที4 นีV ผูจ้ ัดทําได้เข้ามาสหกิจศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามซึ4 งเป็น

มหาวิทยาลยั ที4ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาอยู ่ และไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานวิจยัในหวัขอ้ ‘ภาพลกัษณ์ของคณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม’  ดว้ยปัจจยัดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจที4จะศึกษาขัVนตอนการทาํ

วิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื4อที4จะนาํไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

1.2 ปัญหาการนําวจิยั 

1.2.1 ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัสยามเป็น

อยา่งไร 

1.2.2 ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัเรียนสายสามญัและสายวชิาชีพเป็น

อยา่งไร 

1.3วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.3.1 เพื4อเขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัศึกษาภายใน

มหาวทิยาลยัสยาม 
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1.3.2 เพื4อเขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัเรียนสายสามญัและ

สายวชิาชีพ 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

ในการศึกษาครัV งนีVจะศึกษาในขอบเขตดงันีV  

 การศึกษานีV ศึกษาเฉพาะนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสยามและนักเรียนสายสามญัและสาย

วิชาชีพเกี4ยวกบัภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลยัสยาม กลุ่มประชากรที4ตอ้งการศึกษา

จะเป็นทัVงบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัสยาม โดยวิธีการศึกษาจะใช้แบบสอบถาม

ทัVงหมด 428 ชุด โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสยาม 215ชุด และนกัเรียนสายสามญัและ

สายวชิาชีพภายในเขตภาษีเจริญ 213 ชุด 

 โดยระยะเวลาทาํการศึกษาภายในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561 เป็น

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

1.5 นิยามคาํศัพท์ 

 - ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพที4เกิดจากความนึกคิดหรือที4คิดวา่ควรจะเป็นเช่นนัVน

  

- นกัเรียน หมายถึง ผูเ้ล่าเรียนระดบัการศึกษามธัยมปลาย ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.)   ประกาศนียบตัรวชิาชีพขัVนสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่า      

 - นกัศึกษา หมายถึง  ผูที้4ศึกษาจบมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าและเขา้รับการศึกษาใน

อุดมศึกษา เช่น วทิยาลยั มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 - คณะนิเทศศาสตร์    หมายถึง ศาสตร์ที4เกี4ยวกบัศิลปะในการสื4อสารโดยใหค้วามสาํคญักบั

การสื4อสารจากองคป์ระกอบของการสื4อสาร กล่าวคือ ผูส่้งสาร สาร สื4อ และ ผูรั้บสาร 
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- มหาวทิยาลยัสยาม    หมายถึง เป็นมหาวทิยาลยัเอกชน 1 ใน 5 สถาบนัเอกชนแห่งแรกของ

ประเทศไทย 

1.6 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ทาํใหท้ราบถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัศึกษาภายใน

มหาวทิยาลยัสยาม 

1.6.2  ทาํใหท้ราบถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามที4มีต่อนกัเรียนสายสามญัและ

สายวชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

  

ในการวิจัยครั, งนี,  ผูว้ิจัยได้ศึกษา ทฤษฏีที: เกี:ยวข้องกับภาพลักษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม เพื:อรวบรวมขอ้มูล ที:เป็นประโยชน์ในการที:จะนาํไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที:ดีและถูกตอ้ง แนวทางและระเบียบวิธีการวิจยั

การทบทวนดงักล่าว ไดแ้บ่งตามคาวมคิด และวจิยัที:เกี:ยวขอ้งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

1. ความหมายและแนวคิดทฤษฏีเกี:ยวกบัภาพลกัษณ์ 

2. งานวจิยัที:เกี:ยวขอ้ง 
3. กรอบแนวคิดการวจิยั 
4. สรุปแนวคิดและทฤษฏี 

 

2.1 ความหมายและแนวคดิทฤษฏีเกี$ยวกบัภาพลกัษณ์ 

คาํว่า ภาพลกัษณ์ หรือ จินตภาพ หรือภาพพจน์ ซึ: งหมายความถึง  ภาพที:เกิดขึ,นในใจของ

คนเรา อาจเป็นภาพที:มีต่อสิ:งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น ภาพที:มีบุคคล องค์กร สถาบนั และภาพ

ดงักล่าวนี,อาจเป็นภาพที:สร้างขึ,นแก่จิตใจ หรืออาจเป็นภาพที:เรานึกขึ,นเองได ้

โรบินสัน และบาโลว ์ Robinson&Barlow (อา้งถึงใน จรัสลกัษณ์ ผลบริบูรณ์,2542,น.14) ได้

อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพที:เกิดขึ,นในจิตใจดงักล่าวของบุคคลนั,นๆ อาจจะได้มาจากทั, ง

ประสบการณ์โดยตรง และ ประสบการณ์ทางออ้มของตนเอง เช่น ไดป้ระสบการณ์มาดว้ยตนเองหรือ

ไดย้นิไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอื้:น หรือจากกิตติศพัทเ์ล่าลือต่างๆ นานา เป็นตน้ 

 วิลคอกซ์ Wilcox (อา้งถึงใน Francoeur Robert Thomas,2004,P.2) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์องคก์ร

คือ บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที:องคก์รนั,นๆ แสดงออกสู่สาธารณะ 

สรุป ความหมาย ของภาพลกัษณ์ ไดว้า่ ภาพที:เกิดขึ,นในจิตใจของบุคคล ดว้ยความรู้สึกนึกคิดที:

มี ต่อองค์กร หรือการบริการที:ปฏิบัติต่อประชาชน  อาจได้รับโดยตรงจากการใช้บริการหรือ

ประสบการณ์ทางออ้ม ไดย้นิไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอื้:น เป็นตน้ 
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ดวงพร  คาํนูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สว่าง (2536,น.83) กล่าวว่าภาพลกัษณ์ขององค์กร

เกิดขึ,นไดใ้น2กรณี คือเกิดขึ,นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้ม โดยที:องคก์รไม่ไดด้าํเนินการใดๆ 

และเกิดขึ,นเองโดยสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการการสร้างภาพที:องค์กรปรารถนาที:จะให้เป็น

ภาพลกัษณ์จะเกิดขึ,นต่อเมื:อผูบ้ริโภคมีการสรุปความคิดเห็นรวบรวมจากยอดการรับรู้ขอ้มูล ขอ้มูลที:

สื:อสารจึงตอ้งมีความชดัเจน มุ่งประเด็นที:เป็นภาพลกัษณ์จาํนวนมากพอ มาจากหลายช่องทาง อย่าง

ต่อเนื:องและสมํ:าเสมอจนสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ ความคิดและรู้สึกไดว้่าองคก์ร สินคา้

และบริการนั,นเป็นอยา่งไร หากมีการสื:อสารดีภาพนั,นจะชดัเจนขึ,นเรื:อยๆ จนเกิดความมั:นใจและเกิด

เป็นภาพลกัษณ์ ดงันั,นภาพลกัษณ์จะเกิดขึ,นไดจึ้งตอ้งอาศยัการสื:อสารเป็นขอ้มูลที:มีประสิทธิภาพและ

ระยะเวลาที:ยาวนานเพียงพอสาํหรับการสื:อสารในลกัษณะซํ, าหลายครั, งและผา่นสื:อหลายช่องทาง 

ภาพลกัษณะเปลี:ยนแปลงไดย้าก หากภาพลกัษณ์นั,นอยูบ่นพื,นฐานของความจริงและเป็นภาพที:

เกิดขึ,นโดยธรรมชาติ นกัประชาสัมพนัธ์ทาํหนา้ที:เพียงแต่ทาํใหเ้ป็นภาพเด่นชดัขึ,นและเผยแพร่ใหเ้ป็น

ที:รับทราบเท่านั,น เช่น องค์กรหนึ: งประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน เป็นที:ยอมรับทั, งในและ

ต่างประเทศ เจ้าของและผูบ้ริหารงานล้วนเป็นคนไทย ซึ: งเมื:อผูใ้ดได้รับทราบข้อมูลนี, มักจะเกิด

ความรู้สึกชื:นชม นกัประชาสัมพนัธ์สามารถนาํลกัษณะเด่นออกเผยแพร่และดว้ยเทคนิคการสื:อสารที:ดี

จะทาํใหก้ลายเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้ภาพลกัษณ์นี,จะคงทนตราบใดที:องคก์รยงัเป็นคนไทย และ

บริหารงานดว้ยคนไทย 

การสร้างสรรคภ์าพลกัษณ์บนความไม่จริง จะไม่เกิดภาพลกัษณ์คงทนถาวรโดยเฉพาะอยา่งยิ:ง

สังคมในปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื:อสารมีประสิทธิภาพมาก คนสามารถเปิดรับขอ้มูลจากสื:อไดห้ลาย

ช่องทางโอกาสที:จะเปรียบเทียบและคดัเลือกขอ้มูลมีการปกปิดภาพที:แทจ้ริงเป็นไปดว้ยความลาํบาก

หากผูบ้ริโภคทราบวา่มีการสร้างภาพบนขอ้มูลที:ปรุงแต่งขึ,นจะเกิดความรู้สึกไม่ไวว้างใจ ไม่มั:นใจ ไม่

พึงพอใจ และอาจถึงขั,นเป็นปฏิปักษข์ององคก์รนั,นได ้ซึ: งทาํใหน้กัประชาสัมพนัธ์ ตอ้งทาํงานหนกัขึ,น 

เพื:อตามแกไ้ขภาพลกัษณ์เชิงลบ(วรีะวฒัน์ อุทยัรัตน์,2545)  

ใจทิพย ์ศรีประกายเพชร (2538,น.22) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ขององค์กรมีความสําคญัยิ:งต่อ

ความสาํเร็จขององคก์รทั,งในระยะสั,นและระยะยาวขององคก์รต่างๆ ไดรั้บความสนใจจากสาธารณชน 
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และมวลชนมากขึ,น ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการสื:อสารและสื:อมวลชนทาํให้คนในสังคม

ต่างๆทราบขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์ที:เกิดขึ,นไดอ้ยา่กวา้งขวาง ทุกคนตอ้งการรับรู้และมีส่วนเกี:ยวขอ้ง

ในการแสดงความคิดเห็น เพื:อประโยชน์ในการตดัสินใจ ถา้องคก์รใดมีภาพลกัษณ์ที:ดีก็จะไดรั้บความ

น่าเชื:อถือไวว้างใจและการสนับสนุนร่วมมือให้องคก์รนั,นประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน แต่

องคก์รใดมีภาพลกัษณ์ที:ไม่ดียอ่มไดรั้บการต่อตา้นและการดูหมิ:นเกลียดชงั ภาพลกัษณ์จึงเป็นรากฐาน

แห่งความมั:นคงขององค์กร ถ้ามีภาพลักษณ์ที: ดี แม้มีวิกฤตการณ์เกิดนั, นก็สามารถแก้ไขได้ง่าย

เปรียบเสมือนร่างกายของคนที:แขง็แรง มีภูมิคุม้กนัโรค หากไดรั้บเชื,อโรคหรือมีอาการเจบ็ป่วยอาการก็

จะไม่ร้ายแรงและหายเร็วกวา่ปกติ 

อาํนวย วรีวรรณ, (2540) ไดส้รุปการเกิดภาพลกัษณ์องคก์รไดเ้ป็น 2 ทางคือ 

 (1) ภาพลกัษณ์ที:เกิดขึ,นเองโดยธรรมชาติคือ การปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดลอ้ม มา

กระทบซึ:งภาพที:ออกมาอาจจะผดิเพี,ยนไปจากความเป็นจริงเพราะอิทธิพลของทศันคติในแต่ละสงัคมที:

ไม่เหมือนกนั 

(2) ภาพลกัษณ์ที:เกิดขึ,นจากการปรับแต่ง คือ การใชก้ระบวนการในการสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้กิด

ภาพที:เคา้ตอ้งการใหเ้กิดออกมาไม่วา่จะเป็นภาพจริงหรือภาพที:เกิดจากการปรุงแต่ง 

เสรี วงษ์มณฑา (2541,น .13) เสนอความคิดเห็นว่า ภาพลักษณ์ เป็นผลของข้อเท็จจริง 

(Objective Facts) บวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgent) และเป็นภาพที: ฝังใจ (Perceptual 

Picture) อยูเ่ป็นเวลานานของบุคคล ซึ: งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงกไ็ดเ้พราะภาพลกัษณ์

นั,นไม่ใช่เรื:องของขอ้เท็จจริงเพียงอยา่งเดียว (Factual Reality) แต่เป็นเรื:องของการรับรู้ (Perception) ที:

มนุษยน์าํความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เทจ็จริง 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2553,น.77) ภาพลกัษณ์เป็นสิ:งที:เกิดขึ,นได ้แลกเปลี:ยนไดเ้สทอ อาจเปลี:ยน

จากภาพลกัษณ์ที:ดีเป็นภาพลกัษณ์ที:ไม่ดี หรืออาจเปลี:ยนจากภาพลกัษณ์ที:ไม่ดีมาเป็นภาพลกัษณ์ดีก็ได ้

ดงันั,นภาพลกัษณ์จึงเป็นสิ:งที:สร้างขึ,นได ้ซึ: งทั,งนี, อาจย่อมไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบอื:นๆ เช่น ไดพ้บ

ประสบกบัตวัเอง ไดย้ินไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอื้:น เพื:อนฝูงญาติมิตร หรือกิตติศพัทเ์ล่าลือต่างๆ

เป็นตน้ และไดจ้าํแนกภาพลกัษณ์ออกเป็นประเภทสาํคญัๆไว ้4 ประเภท ดงันี,  
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(1) ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Imaje) คือ ภาพที:เกิดขึ,นในจิตใจของประชาชนที:มีต่อ

บริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ:ง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวหมายรวมถึงการบริหารหรือการจดัการ 

(Management) ของบริษัทแห่งนั, น ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ของ

บริษัทนั, น ฉะนั, นคาํว่าภาพลักษณ์บริษัท (Corporate Image) จึงมีความหมายค่อนข้างกวา้งเพราะ

ครอบคลุมถึงตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ สินคา้หรือบริการดว้ย 

(2) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institution Image) คือ  ภาพที: เกิดขึ, นในใจของ

ประชาชนที:มีต่อสถาบนัหรือองคก์ร ซึ: งโดยมากมกัเนน้ไปทางดา้นสถาบนัหรือองคก์รเพียงอยา่งเดียว

ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการที:จาํหน่าย ฉะนั,น (Institution Image) ความหมายที:ค่อยขา้งแคบลงมาจาก 

(Corporate Image) เพราะหมายถึง สถาบนัและองคก์รเพียงอยา่งเดียว 

(3) ภาพลกัษณ์หรือของสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) คือภาพที:เกิดขึ,นในใจของ

ประชาชนที:มีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือบริษทั 

(4) ภาพลักษณ์ที: มี ต่อสินค้าตราใดตราหนึ: ง (Brand Image) คือภาพที: เกิดขึ, นในใจของ

ประชาชนที: มีต่อสินค้ายี:ห้อใดยี:ห้อหนึ: งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ: ง หรือเครื: องหมายการค้า 

(Trademark) ใดเครื:องหมายการคา้หนึ:ง ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา สินคา้ (Advertising) และ

ส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (Sale Promotion) เช่น การซื,อสินคา้ หากมีผูซื้,อ (Brand Image) ที:มีต่อตราใดก็

มกัจะมีแนวโนม้ที:จะซื,อสินคา้ตรานั,นๆแมว้า่ตราอื:นๆ อาจจะมีคุณภาพที:ดีกวา่กต็าม 

ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ 

อรอุมา ไชยเศรษฐ, (2551) ภาพลกัษณ์มีความสําคญัอย่างยิ:งต่อองค์กร สถาบนั สินคา้หรือ

ธุรกิจต่างๆเพราะเป็นมูลค่าที:แฝงอยูเ่ป็นภาพที:สร้างความเชื:อให้กบับุคคล ซึ: งดีหรือไม่ดีขึ,นอยูก่บัสิ:งที:

แสดงใหส้ังคมไดรั้บรู้ผา่นการดาํเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารอยา่งสมํ:าเสมอ การสร้างภาพลกัษณ์

ที: ดีเป็นพื,นฐานของการสร้างความเชื:อมั:น  การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหายามเกิด

วิกฤตการณ์ การสร้างภาพลักษณ์ที: ดีจึงเป็นเรื: องที:องค์กรต้องให้ความสําคญั เพราะเมื:อองค์กรมี

ภาพลกัษณ์ที:ดีแลว้ ก็เท่ากบัเป็นการวางรากฐานขององคก์รไวอ้ยา่งแน่นหนา เมื:อเกิดวิกฤตการณ์ขึ,น

องคก์รยอ่ม ไดรั้บผลกระทบมากนอ้ย และสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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การที:ภาพลกัษณ์มีความสําคญัมากในปัจจุบนั สืบเนื:องมาจากเหตุผลหลายอย่างดว้ยกนัอาทิ 

สินคา้ บริการต่างๆ ที:มีมากขึ,น เกิดการแข่งขนักนัเพื:อครองใจลูกคา้ ในวงการการเมือง นักการเมือง 

หรือพกัการเมืองก็ตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ที:ดีให้เกิดความน่าเชื:อถือไวว้างใจ เพื:อทาํให้ประชาชนยอมรับ

และเลือกใหเ้ขา้มามีส่วนในการบริหารประเทศ หรือในองคก์รและสถาบนัต่างๆ หากมีภาพลกัษณ์ที:ดีก็

จะเกิดความไวว้างใจและไดรั้บความร่วมมือในกิจกรรมขององคก์ร รัตนาวดี ศิริทองถาวร, (2546, น.

155-156) ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีลกัษณะที:สาํคญัคือ 

(1) เป็นเรื:องที:เกิดจากความประทบัใจ ซึ: งขึ,นอยู่กบัประสบการณ์และขอ้มูลข่าวสารเกี:ยวกบั

องคก์ารที:ประชาชนไดรั้บ และสิ:งเหล่านี, ก่อตวัขึ,นเป็นความประทบัใจ ซึ: งอาจเป็นความประทบัใจที:ดี

หรือไม่ดีกไ็ดแ้ลว้แต่พฤติกรรมหรือการกระทาํของหน่วยงาน 

(2) ภาพลกัษณ์เป็นสิ:งที:เปลี:ยนแปลงไดเ้สมอ กล่าวคือ อาจเปลี:ยนแปลงจากภาพลกัษณ์ที:ดีเป็น

ภาพลักษณ์ที:ไม่ดี หรืออาจเปลี:ยนจากภาพลักษณ์ที:ไม่ดีเป็นภาพลักษณ์ที: ดีได้ อันเนื: องมาจาก

สภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กรมากระทบดังนั, นองค์การต่างๆจึงต้องมีการสํารวจ

ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององคก์รอยา่งสมํ:าเสมอ เพื:อทราบวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รคงอยูต่ลอดไป 

(3) ภาพลกัษณ์เป็นสิ: งที:หยุดนิ:ง คือ เป็นสิ: งที:ไม่โตแ้ยง้กบัความจริง แต่ภาพลกัษณ์ตอ้งถูก

นําเสนออย่างสอดคล้องและเป็นไปในทางทิศเดียวกับความจริง นั:นคือ ปรัชญา นโยบาย การ

ดาํเนินงาน การประพฤติปฏิวติั รวมทั,งคุณภาพการบริการขององคก์ร 

(4) ภาพลักษณ์เป็นสิ: งที: น่าเชื:อถือ เป็นการสร้างภาพในใจของคนเกี:ยวกับบุคคล องค์กร 

สถาบนั หรือสิ:งต่างๆ ใหม้ั:นคง เป็นที:ยอมรับอยูบ่นพื,นฐานของความน่าเชื:อถือ การสร้างภาพลกัษณ์จะ

ไม่เกิดผลใดๆ  ถา้ไม่มีความน่าเชื:อถือในบุคคลหรือองคก์รสถาบนันั,น 

(5) ภาพลกัษณ์เป็นสิ:งที:เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกสร้างขึ,นจากสิ:งที:เป็นนามธรรมขึ,นเป็นรูปธรรม 

ซึ: งอาจเรียกไดว้่าเป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื:อตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์

ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อกลุ่มประชาชน 
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(6) ภาพลกัษณ์ เป็นสิ:งที:ถูกทาํให้ดูง่ายและแตกต่าง นั:นคือ ภาพลกัษณ์ตอ้งชดัเจน ง่ายต่อการ

เขา้ใจ ง่าต่อการจดจาํ มีความแตกต่างและสื:อความหมายไดค้รบถว้นตรงตามตอ้งการ เช่น เครื:องหมาย 

(Logo) คาํขวญั (Slogan) เป็นต้น ซึ: งก็คือ การสร้างภาพลกัษณ์ให้มีเอกลกัษณ์ (Identity) ที:โดดเด่น

นั:นเอง ที:มาของภาพลกัษณ์เกิดได ้2 ลกัษณะ 

 6.1 ภาพลกัษณ์เกิดขึ,นโดยธรรมชาติ เป็นภาพลกัษณ์ที:ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ

เกิดลกัษณะของธุรกิจที:เสี:ยงต่อการถูกโจมตีอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะธุรกิจที:เกี:ยวขอ้งกบับริการสาธารณะ 

หรืออาจเกิดขึ,นกบัสิ:งที:บงัเอิญทั,งหลาย เช่น การกระทาํผดิพลาดโดยฝ่ายจดัการ หรือโดยพนกังาน หรือ

เกิดอุบติัเหตุ 

 6.2 ภาพลกัษณ์ที:เกิดขึ,นโดยการปรุงแต่ง โดยการกาํหนดเอาไวล่้วงหนา้วา่เราตอ้งการ

ให้องค์กรมีภาพลกัษณ์เช่นไร เช่น ตอ้งการให้มีภาพลกัษณ์ของความมั:นคงทางธุรกิจ ตอ้งการให้มี

ภาพลักษณ์ของการก้าวหน้าทันสมัย หรือต้องการให้มีภาพลักษณ์ของผูป้ระกอบการที: มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และอยูภ่ายใตก้ฎหมายบา้นเมือง ฯลฯ ภาพลกัษณ์ขององคก์รที:สังคมตอ้งการ ใน

ความเห็นของ ดร.อาํนวย วีรวรรณ นกัวิชาการซึ: งมีประสบการณ์การทาํงานทั,งภาครัฐและภาคเอกชน 

ระบุไวด้งันี,  (อา้งถึงใน พรทิพยพิ์มลสินธ์ุ, 2540, น.107-108)  

 1.) เป็นองคก์รที:เจริญกา้วหนา้ทนัโลก 

 2.) มีบริการและสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

 3.) มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการที:สูงดว้ยประสิทธิภาพ 

 4.) ทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ส่วนรวม 

 5.) ปฏิบติังานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมือง 

 6.) มีความรับผดิชอบต่อสงัคมในระดบัสูง 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร 
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ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นผลรวมของการผสมผสาน ภาพลกัษณ์ของหลายสิ: งหลายอย่างเขา้

ดว้ยกนัจากภายในองคก์ร อาจแบ่งองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้4 แบบดงันี,  (เสรี วงษ์

มณฑา, 2541, น.19-20)  

(1) ภาพลักษณ์ของผูบ้ริหาร ที:จะต้องเป็นที:ยอมรับของสาธารณชนว่าเป็นคนเก่งคนดีมี

จริยธรรมในการทาํงาน มีการดาํเนินธุรกิจที:อยูบ่นรากฐานของความถูกตอ้งยติุธรรม เคารพกฎหมาย 

เป็นประชาธิปไตร และสามารถทาํใหธุ้รกิจมีความเจริญกา้วหนา้ดว้ยความสามารถมีวิจารณญาณที:ดี มี

วสิยัทศัน์ที:ดี 

(2) ภาพลกัษณ์ของพนกังานที:ตอ้งเป็นที:ประจกัษต่์อบุคคลที:เขา้มาเกี:ยวขอ้ง ดว้ยวา่เป็นคนเก่ง

สามารถทาํงานที:รับผดิชอบไดด้ว้ยความสามารถ เป็นคนดีที:มีความซื:อสตัยสุ์จริตเป็นคนมีจริยธรรมใน

การทาํงาน พร้อมที:จะช่วยเหลือคน อยูใ่นสภาพพร้อมรับใชผู้ที้:มาติดต่อดว้ย และทา้ยที:สุดตอ้งเป็นคน

ที:มีบุคลิกดี 

(3) ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ ตอ้งเป็นสินคา้ที:มีคุณภาพตรงตามคาํกล่าวอา้ง เป็นสินคา้

ที:ส่งเสริมคุณภาพชีวติใหก้บัสาธารณชน 

(4) เป็นภาพลกัษณ์ของวิธีการดาํเนินธุรกิจ ที:สามารถพูดไดเ้ต็มปากเต็มคาํ ว่าเป็นภาระการ

กระทาํที:ตรงไปตรงมา ซื:อสัตยเ์คารพกฎหมาย เป็นธุรกิจที:เกิดจากเจตนาที:ดีของผูป้ระกอบการเน้น

เรื:องของความมีจริยธรรม คุณธรรม 

การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

เกรกโอรี และวีทช์แมน (Gregory & Wiechmann, 1991, P.198-199) ได้กล่าวถึง การสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์รไว ้6 ขั,นตอน ดงันี,  

 (1) การรับรู้ (Perception) คือ เข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื:อนํามา

กาํหนดเป็นภาพลกัษณ์ ขององค์กรหรือหน่วยงาน ดงันั,นหากตอ้งการให้พนักงานภายในองค์กรมี

ความรู้สึกที:ดีต่อองค์กร นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งหาวิธีจะสื:อสารกบับุคลากรเหล่านี,  เพื:อให้ไดข้อ้มูล

เกี:ยวกบัองคก์รอยูส่มํ:าเสมอ 
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 (2) ทิศทาง (Direction) ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดผูซึ้: งมีความเขา้ใจขององคก์รในทุกๆดา้นเป็นอยา่งดี จึงเป็นผูที้:มีบทบาท

สําคญัที:สุดในการกาํหนดแนวทาง เนื:องจากรู้ว่าองคก์รหรือหน่วยงานมีภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร และ

ภาพลกัษณ์ที:ตอ้งการเกิดขึ,น 

 (3) เข้าใจตนเอง (Know Thyself) องค์กรต้องเข้าใจภาพลักษณ์ที: เป็นอยู่ก่อนที:จะ

กาํหนดภาพลกัษณ์ที:อยากจะเป็น เพื:อศึกษาความจาํเป็นของการเปลี:ยนแปลงภาพลกัษณ์ 

 (4) กลุ่มเป้าหมาย (Focus) คือ การคน้หาใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที: องค์กรต้องการ

สื:อสารภาพลกัษณ์นั,นๆ 

 (5) การสร้างสรรค ์(Creativity) การสร้างสรรคง์านโดยใชค้วามคิดริเริ:มสร้างสรรคใ์ห้

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที:สุด 

 (6) ความสมํ:าเสมอ (Consistency) คือ การักษาความต่อเนื:องในการสร้างภาพลกัษณ์ 

การประชาสัมพันธ์ในสิ: งที:ได้กระทําจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี:ยวกับข่าวลือ เพื:อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายอยา่งสมํ:าเสมอ 

เนื:องจากภาพลกัษณ์องคก์รสามารถใชล้กัษณะเด่นของสินคา้การบริการรูปแบบการบริหาร 

ผูบ้ริหารและพนกังานเป็นภาพลกัษณ์ไดท้ั,งสิ,น ดงันั,นจึงทาํการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการตลาดมา

ประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร เพื:อใหพิ้จารณากาํหนดกลยทุธ์ทางดา้นภาพลกัษณ์ใหมี้

ความเหมาะสมยิ:งขึ,น โดยสภาพแวดลอ้มที:มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 

2002,น.53-65) กล่าวไวด้งันี,  

 (1) ลกัษณะทางประชากร โครงสร้างทางอายขุองประชากรการเปลี:ยนแปลงรูปแบบ

ของครอบครัว การยา้ยถิ:น ความหลากหลายของเชื,อชาติ ระดบัการศึกษา ที:สูงขึ,นและการทาํงานใน

สํานักงานมากขึ,น ลว้นเป็นขอ้มูลที:ทาํให้ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายการสื:อสารภาพลกัษณ์

นาํไปสู่การวางแผนการสื:อสารแม่นยาํชึ,น 
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 (2) สภาพเศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างรายไดแ้ละรูปแบบการใชจ่้ายของชุมชน

และบุคคลอย่างไร มีความเปลี:ยนแปลงไปในทิศทางเศษฐกิจเป็นปัญหาหรือเงื:อนไขของผูบ้ริโภค

หรือไม่ 

 (3) สภาพทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบนัและอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรหรือ

วตัถุดิบจะนํามา ซึ: งปัญหาพลงังานและปัญหาอื:นๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและเพิ:มขึ,นของ

มลภาวะที:อาจจะกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์รกบัชุมชนหรือประชากรที:อยูใ่กลเ้คียง 

 (4) วิทยากรหรือเทคโนโลยีสมยัใหม่ การเปลี:ยนแปลงของเทคโนโลยีที:เป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว ทาํให้องคก์รตอ้งปรับปรุงสินคา้และการบริการให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ หากองคก์รปล่อย

ปละละเลยไม่ติดตามความเปลี:ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจนาํมาซึ: งภาพลกัษณ์ที:ลา้สมยัหรือเกิดการ

ต่อตา้นสินคา้ได ้

 (5) กฎหมายและการเมือง เป็นข้อมูลภายนอกที:มีผลต่อองค์กร จึงอาจต้องมีการ

ปรับตวัตามความเปลี:ยนแปลงของกฎหมาย และการเมือง ที:ส่งผลถึงการกาํหนดหรือการวางกลยทุธ์

ทางดา้นภาพลกัษณ์ หรือการประชาสมัพนัธ์ซึ:งตอ้งปรับใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งดว้ย 

 (6) สภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ทศันคติ ความเชื:อ และวิธีปฏิบติัของคน

ส่วนใหญ่ วิถีชีวิตที:สืบทอดและที:กาํลงัเปลี:ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่เต็มใจที:จะทาํงานกลัป์องค์กร

ขนาดใหญ่และหวงัวา่องคก์รนี,จะตอบแทนสงัคมใหมี้สภาพที:ดีขึ,น แต่ปัจจุบนัคนมีความเชื:อมั:นและจง

รักภคัดีต่อองคก์รนอ้ยลง 

 (7) ผูจ้ดัหา (Supplier) การสรรหาผูจ้ดัหาที:มีความสามารถเพื:อขจดัปัญหาในเรื: อง

สินคา้ขาดแคลน การจดัส่งลา้ช้า การส่งมอบวตัถุดิบที:ไม่มีคุณภาพ หรือคนงานหยุดงานประท้วง

บางครั, งผูจ้ดัหาเองกเ็ป็นลูกคา้ในขณะเดียวกนั 

 (8) คู่แข่งขนัทอ้งถิ:น มีผูผ้ลิตสินคา้และบริการประเภทเดียวกนัมากน้องเพียงใดโดย

อาจเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต และยอดการจาํหน่าย นโยบายการบริหารภาพลกัษณ์การ

สื:อสารในองคก์รและการรับผดิชอบต่อชุมชน 
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ประมวลแนวคิดทฤษฏีการรับรู้เกี:ยวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรือสถาบนั กล่าวไดว้่าการ

รับรู้ย่อมเกิดความแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของประชาชนหรือบุคคล ย่อมส่งผลต่อมุมมองต่อ

ภาพลกัษณ์แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั,นจึงควรสร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการรับรู้ภาพลกัษณ์ เพื:อทราบ

ถึงที:มาและการเกิดภาพลกัษณ์วา่เกิดขึ,นในจิตใจของบุคคลแต่ละคนไดอ้ยา่งไร 

(เสรี วงษม์ณฑา, 2542) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ไม่ใช่เรื:องของขอ้เทจ็จริง (Reality) เพียงอยา่งเดียว 

แต่เป็นเรื: องของการรับรู้ (Perception) ที: เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปะปนอยู่ในข้อเท็จจริงด้วย

อยา่งเช่น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ก็เกิดจากความรู้สึกที:ลูกคา้รู้เกี:ยวกบัสินคา้บวกกบัการประเมินส่วนตวั

ของเขาที:มีต่อสินคา้นั,น ภาพลกัษณ์จึงฝังอยูใ่นความคิดของมนุษย ์ซึ: งเมื:อฝังอยูใ่นความคิดแลว้ จะไม่

เปลี:ยนแปลงง่ายๆ เพราะการเปลี:ยนแปลงภาพลกัษณ์เป็นการเปลี:ยนการรับรู้ (Perception) ซึ: งเป็นสิ:งที:

เปลี:ยนแปลงยากมาก นอกจากนี,แลว้ การรับรู้ภาพลกัษณ์เกี:ยวกบับริการนั,น 

เสรี วงษม์ณฑา (อา้งถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) ไดก้ล่าวไวว้่า การแข่งขนัทางการตลาด

ไม่ไดแ้ข่งขนักนัเพียงแต่ทาํใหสิ้นคา้หรือบริการดีเท่านั,น แต่การแข่งขนักนัในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์

ใหดี้กวา่สินคา้และบริการนั,นๆหากสินคา้หรือการบริการใดมีคุณภาพดีแต่มิไดรั้บการใส่ใจในการสร้าง

ภาพลกัษณ์โดยปล่อยให้ผูบ้ริโภครับรู้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ในแง่ลบ หรือเป็นธรรมดาสามญัแลว้ 

ผูบ้ริโภคก็ไม่เกิดความชื:นชมและไม่อาจสร้างทศันคติที:ดีให้เกิดแก่ผูบ้ริโภคไดแ้ต่ในทางตรงกนัขา้ม 

หากสินคา้หรือบริการที:มีคุณภาพปานกลาง แต่ไดรั้บการสร้างภาพลกัษณ์ที:ดีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภค

หรือผูรั้บหรือผูรั้บบริการเกิดการรับรู้ที:ดีสินคา้หรือการบริการนั,นกป็ระสบความสาํเร็จ ไดใ้นการตลาด 

แต่มีสินคา้และบริการบางอยา่งที:แมว้า่จะสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้โดยผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิดการรับรู้

แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ทั, งนี, อาจมีสาเหตุมาจากสินค้าหรือการบริการนั, นไม่มีคุณภาพซึ: ง

ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการรับไม่ได ้

ดงันั,นการรับรู้ของผูบ้ริการเกี:ยวกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือการบริการจึงขึ,นอยู่กบัความ

พร้อมทางดา้นความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซึ: งมีความเกี:ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัความฝังใจ หรือการยดึมั:น 

ความคาดหวงั และประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค ดงันี,  
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ความฝังใจหรือการยึดมั:น (Perceptual fixations) เป็นความฝังใจที:จะมองเช่นนั,นเป็นเรื:องที:

เกี:ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์หรือภาพพจน์ ซึ: งการออกสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นครั, งแรก ตอ้งสร้าง

ภาพลกัษณ์ที:ดีใหเ้กิดขึ,นกบัตวัผลิตภณัฑน์ั,นๆ เพราะถา้ภาพลกัษณ์ไม่ดีแลว้จะแกไ้ขในภายหลงัยอ่มทาํ

ไดย้ากมาก 

ความคาดหวงั (Expectations) เป็นความคาดหวงัของบุคคลต่อสิ:งหนึ:งสิ:งใดดงักล่าวที:วา่ คนเรา

สิ: งที:อยากเห็น ได้ยินสิ: งที:อยากได้ยิน กล่าวคือ เมื:อบุคคลได้เห็นหรือได้ยินสิ: งใดแล้วบางครั, งได้

กล่าวถึงหรือคิดถึงสิ: งที:อยากได้ยินและเห็นไปในทางที:ไม่ดีแต่บางครั, งก็เห็นว่าเป็นสิ: งที: ดีทั, งนี,

เนื:องมาจากก่อนที:ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเลือกซื,อสินคา้หรือรับบริการใดกต็าม มกัมีหลกัฐานของสินคา้

หรือการบริการ หรือมีความคาดหวงัในสิ:งนั,นอยูใ่นใจของตนอยูแ่ลว้ 

ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past experience of the consumer) นับเป็นสิ: งสําคญัต่อ

ผูบ้ริโภคที:ตดัสินใจเลือกซื,อสินคา้หรือการบริการจากองคก์รต่างๆ บางคนเมื:อซื,อสินคา้จะพิถีพิถนัใน

การเลือกมาก บางคนฝังใจในตรายี:ห้อ เมื:อเป็นตรายี:ห้อก็ไม่ตอ้งพิจารณามากก็กลา้ซื,อทนัทีเนื:องจาก

เคยใชแ้ลว้เป็นที:พึงพอใจของผูบ้ริโภค ดงันั,นประสบการณ์ในอดีตจึงเป็นเรื:องสาํคญัเพราะผูบ้ริโภคมกั

ใชสิ้นคา้หรือการบริการตามคาํกล่าวและการบริการที:ดี 

นอกจากนี, การศึกษาภาพลกัษณ์ วาสนา จนัทร์สว่าง (อา้งถึงใน อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) ได้

ให้ความเห็นเกี:ยวกบัการศึกษาภาพลกัษณ์วา่ การศึกษาภาพลกัษณ์จะมีมุมมองสามประการเริ:มแรกคือ 

การมองตนเองว่าองคก์รมีภาระหน้าที:ต่อสังคมอย่างไร มีปรัชญาในการดาํเนินงานอย่างไร นโยบาย 

แนวคิดวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นเช่นไร ฉะนั,นภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Institutional Image) ควรมี

แนวทางเป็นอยา่งไร ภาพลกัษณ์เป็นภาพที:เราตอ้งการใหเ้กิดขึ,นในความเป็นจริงและตอ้งการใหเ้กิดขึ,น

ในสายตาของบุคคลและสังคม  ส่วนมุมมองที:  2 และ 3 คือ  การมองที: บุคลากรในองค์กรและ

บุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ ว่ามีท่าทีความรู้สึกนึกคิด ทศันคติอย่างไรต่อองคก์ร มีภาพลกัษณ์ปัจจุบนั 

(Current Image) อย่างไร และภาพลกัษณ์ที:พึงปรารถนา (Wish Image) ที:ตอ้งการให้เกิดขึ,นตามความ

คาดหวงัของเขาเป็นอย่างไร นอกจากนี, การศึกษาภาพลกัษณ์ให้ไดร้ายละเอียดการหรับการนาํไปใช ้

เช่น อาจศึกษาภาพลกัษณ์มุง้เนน้ที:เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความรู้ในเรื:องต่างๆ เกี:ยวกบัองคก์รมาก
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นอ้ยเพียงใด มีความรู้ผิดๆในเรื:องอะไร อยา่งไรบา้ง อะไรเป็นความรู้สึกทางบวก อะไรเป็นความรู้สึก

ทางลบ แนวโนม้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายต่อองคก์รในอนาคต 

 

2.2 งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 
ว่าที:ร้อยตรี ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง(2552,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ การเปิดรับข่าวสาร

เกี:ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม ของเรียนชั, นมัธยมศึกษาปีที:  6 ในพื,นที: ฝั:งธนบุรี และเพื:อจัดทํา

ขอ้เสนอแนะในการ บริหารจดัการภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสยาม กลุ่มประชากรที:ศึกษาคือ

เรียนชั,นประถมศึกษาปีที: 6 ในพื,นที:ฝั:งธนบุรี 20 โรงเรียน จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื:องมือในการเกบ็ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for 

Window  

  ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับข่าวสารทั:วไปของเรียนชั,นประถมศึกษาปีที: 6 ในพื,นที:ฝั:งธนบุรี 

มีการเปิดรับข่าวสารทั:วไปในระดบัมาก สื:อที:มีการเปิดรับมากที:สุดไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต รองลงมา

คือโทรทัศน์ จุดมุ่งหมายในการใช้สื: อเพื:อความบันเทิง และหาความรู้ควบคู่กันไปในขณะที:

ช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารมากที:สุด (Prim Time) คือ 18:01 – 21:00 น. และมีการเปิดรับสื:อวนัละ 

2 – 3 ชั:วโมง 

 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสยามเป็นภาพลกัษณ์ที:ไม่ชดัเจน คลุมเครือ ในสายตาของเรียนชั,น

ประถมศึกษาปีที: 6 ในพื,นที:ฝั:งธนบุรี และได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี:ยวกับมหาวิทยาลยัสยามจาก

อาจารยแ์นะแนวมากที:สุด รับข่าวสารเกี:ยวกบัมหาวิทยาลยัสยามในปริมาณที:นอ้ยส่วนข่าวสารที:

ได้รับจากมหาวิทยาลยัสยามส่วนใหญ่เป็นเรื: องเกี:ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ / การ

โฆษณามหาวทิยาลยั 

 ภาพลักษณ์ที:ผู ้บริหารพึงปรารถนา มีทั, งหมด 12 ภาพลักษณ์  การบริหารจัดการให้เกิด

ภาพลกัษณ์ที:ผูบ้ริหารพึงปรารถนา ซึ: งแต่ละคณะวิชาตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ของตวัเอง และสร้างการ

รับรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายโดยใชสื้:อสงัคม (Social Media)  
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2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที: เกี: ยวข้องเพื:อเป็นแนวทางในการวิจัยเรื: อง 

ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ผูว้ิจัยได้กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื:อเป็นแนวทางใน

การศึกษาดงัต่อไปนี,  

 

 ตัวแปรอิสระ( Independent Variables ) ประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา ชั,นปี คณะ 

 ตัวแปรตาม( Dependent Variables ) คือ ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ 

ตวัแปรอสิระ                                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

2.4 สรุปเรื$องภาพลกัษณ์ 

 จากแนวคิดและทฤษฏีทั,งหมดที:อา้งมาในขา้งตน้นั,น ผูว้ิจยัจะนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ในดา้น

ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ เพื:อใหผ้ลการวจิยัออกไดส้มบูรณ์ที:สุด และยงัเป็นประโยชน์ในการที:

จะนาํไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ตวัอยา่งเช่นจากทฤษฏีขา้งตน้

นาํมาใชใ้นเรื:องของการวดัผลและประเมิน เพื:อให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ: งความ

คิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกนัไปทาํให้เกิดการวดัผลและประเมินผลเพื:อวดัระดบัความคิดเห็นและ

สรุปผลออกมาไดเ้ป็นค่าเฉลี:ย 

 

เพศ 

ระดบัการศึกษา 

ชั,นปี 

คณะ 

  ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์  

  -  นกัศึกษา 

  -  อาจารย ์

  -  อุปกรณ์  



 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั9งของสถานประกอบการ 

3.1.1 หน่วยงานที*ปฏิบติังาน 

 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

3.1.2 ที*ตั;งของสถานประกอบการ 

 เลขที* 38  ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 

 
รูปภาพที* 3.1 ตราสญัลกัษณ์คณะนิเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที* 3.2 ตราสญัาลกัษณ์มหาวทิยาลยัสยา 
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รูปภาพที* 3.3 แผนที*มหาวทิยาลยัสยาม 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

             มหาวทิยาลยัสยามเป็นมหาวทิยาลยัเอกชน  1 ใน 5 สถาบนัแรกของประเทศไทยไดรั้บการริเริ*ม

ขึ;นในปีพทุธศกัราช 2508 และ ไดรั้บการสถาปนาอยา่งเป็นทางการเมื*อปีพทุธศกัราช 2516 โดยอาจารย ์

ดร. ณรงค์   มงคลวานิช ได้ชื*อเดิมว่า  วิทยาลัยเทคนิคสยามซึ* งต่อมา ได้เปลี*ยนสถานะภาพเป็น 

มหาวิทยาลยัเมื*อ  ปี พ.ศ. 2529   และไดเ้ปลี*ยนชื*อเป็น   “มหาวิทยาลยัสยาม”   ในลาํดบัต่อมา ปัจจุบนั 

มหาวิทยาลยัสยามมีสถานะเป็น   สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดม 

ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

            วตัถุประสงคใ์นการสถาปนาสถาบนัแห่งนี; คือ   เพื*อสนองความตอ้งการของชาติไทยในการจดั

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื*อผลิตทรัพยากรมนุษยที์*เพียบพร้อม  ดว้ยความเป็นเลิศทางวชิาการมีทกัษะ  

ขั;นสูงในการประกอบอาชีพ  และประกอบดว้ยจริธรรมสอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยั คือ 

“ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 

              ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสยามเปิดดาํเนินการสอนระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาทั;งหลกัสูตร

ภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ  โดยเปิดสอนระดบัปริญญาตรี13หลกัสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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คณะแพทยศาสตร์ (6ปี)  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาล  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(4ปี),หลักสูตรต่อเนื* อง 2 ปี    คณะศิลปะศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   คณะนิเทศศาสตร์   คณะ

เทคโนโลยสีาระสนเทศ   คณะนิติศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติ   วทิยาลยัดลตรีและศิลปะการแสดง SCA 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

ผงัการบริหาร (Administration Chart) 
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รูปภาพที* 3.4 รูปแบบและวธีิการดาํเนินงาน 

จากการศึกษาเรื*อง ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ใชว้ธีิการศึกษาตามขั;นตอนต่างๆดงัที*

ปรากฏในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที* 3.5 รูปแบบและวธีิการดาํเนินงาน 

กําหนดปัญหานําวิจัย 

ศึกษาเอกสารที7เกี7ยวข้อง 

สร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ลงพื Fนที7เกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

เขียนรายงานการวิจัย 
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3.4 ขั9นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

    ขั;นตอนการดาํเนินงาน 

 3.4.1 ศึกษาขอ้มูล โดยศึกษาภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ เพื*อคน้หาหวัขอ้ที*นาํมาทาํเป็น

หวัขอ้วจิยั และขอคาํปรึกษาจากท่านคณบดี รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริชยั  ศิริกายะ  เกี*ยวกบัหวัขอ้ 

 จากการศึกษาขอ้มูลในการปฏิบติังานในคณะนิเทศศาสตร์ผูว้ิจยัสนใจที*จะศึกษาวิจยัเรื* อง  

“ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม”   เพื*อเป็นขอ้มูลในการนาํไปใชใ้นการพฒันา

และปรับปรุงในภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

3.4.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง   หาแนวคิด   ทฤษฎี   หนงัสือ บทความ และ

งานวิจยัที*เกี*ยวขอ้ง เพื*อเป็นแนวทางในการศึกษาในครั; งนี;  โดยผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมขอ้มูลที*เกี*ยวกบั

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เป็นตน้ 

 3.4.3 สร้างแบบสอบถาม   ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื*องมือในการเกบ็ขอ้มูล     ในการสร้างแบบ

สอบ ถามตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัครั; งนี;   ในการสร้างแบบสอบถามตอ้งกาํหนดให้

เหมาะสมกบัปัญหาของการวจิยัและวตัถุประสงคข์องการวจิยัประกอบดว้ยการวางรูปแบบของการวจิยั 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง   การสุ่มตวัอยา่ง  การสร้างเครื*องมือที*ใชใ้นการวจิยั การทดสอบเครื*องมือในทุก

ขึ;นตอนของระเบียบวิจยัจะตอ้งมีความสมัพนัธ์เชื*อมโยงเกี*ยวเนื*องกนัตลอด จึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน

คือ ส่วนที*  1  ข้อมูลผู ้กรอกแบบสอบถามได้แก่   เพศ  ชั; นปี  คณะ ระดับการศึกษา   ส่วนที*    2     

สอบถามภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 3.4.4 ลงพื;นที*แจกแบบสอบถามในการวิจยัครั; งนี; ไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 428 ชุดโดย

แบ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยสยาม  215 ชุดโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา และ

บุคคลภายนอกภายในเขตภาษีเจริญ 213 ชุดโดยแจกแบบสอบถามใหก้บับุคคลทั*วไปที*เรียนสายสามญั

และสายวชิาชีพ  

3.4.5 วิเคราะห์และประเมินผล เป็นขั;นตอนของการประมวลผลจากแบบสอบถามจาํนวน 428 

ชุดโดยนาํผลทั;งหมดมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละมาเป็นเกณฑใ์นการวดัผล  และนาํเสนอผลงานออกมาใน

รูปแบบการแสดงรายละเอียด  การวเิคราะห์ ขอ้มูลในการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อง การวจิยัที*ตั;งไว ้

 3.4.6 เขียนโครงงานวิจยั นาํขอ้มูลทั;งหมดที*ไดจ้าการวิจยัมาทาํเป็นรูปเล่มรายงานเพื*อนาํเสนอ

อาจารยที์*ปรึกษา และเพื*อที*จะนาํขอ้มูลที*ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงองคก์รให้ดี

ยิ*งขึ;น 
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 3.4.7 แสดงสถานะของผูต้อบแบบสอบถามภายในมหาวทิยาลยัสยาม 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 96 44.7 

หญิง 119 55.3 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทั;งหมดของตวัอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (55.3%) เป็นเพศ

หญิง 

ชั;นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปี 1 27 12.6 

ปี 2 58 27.0 

ปี 3 102 47.4 

ปี 4  28 13.0 

อื*นๆ 0 0 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั; งหมดของตัวอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (47.4%) เป็น

นกัศึกษาชั;นปีที* 3 

 

คณะวชิา จาํนวน ร้อยละ 

วทิยาลยัศิลปะการแสดง 0 0 

คณะแพทยศาสตร์ 3 1.4 

คณะพยาบาลศาสตร์ 23 10.7 

คณะเภสชัศาสตร์      1 .5 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 33 15.3 

คณะวทิยาศาสตร์       6 2.8 

คณะบริหารธุรกิจ             37 17.2 

คณะศิลปศาสตร์           26 12.1 

คณะนิเทศศาสตร์     64 29.8 

คณะนิติศาสตร์                18 8.4 
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วทิยาลยันานาชาติ                0 0 

คณะเทคโนโลยสีาระสนเทศ 4 1.9 

คณะสาธรณสุขศาสตร์          0 0 

การจดัการโรงแรมและการ

ท่องเที*ยวนานาชาติ                              

0 0 

อื*นๆ 0 0 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั; งหมดของตัวอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (29.8%) เป็น

นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

จากขอ้มูลสถานะของผูส้อบแบบสอบถามที*เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลยัสยามจะเห็นไดว้่า 

ร้อยละ 55.3 % เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ 47.4 % เป็นนกัศึกษาชั;นปีที* 3 และสุดทา้ยร้อยละ 29.8 % 

เป็นนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

3.4.8 แสดงสถานะของผูต้อบแบบสอบถามภายนอกมหาวทิยาลยัสยาม 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 105 49.3 

หญิง 108 50.7 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทั;งหมดของตวัอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (50.7 %) เป็นเพศ

หญิง 

 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมปลาย 166 77.9 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 47 22.1 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั;นสูง 

(ปวส.) 

0 0 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั; งหมดของตัวอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (77.9 %) เป็น

นกัเรียนมธัยมปลาย 
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รู้จกัสถาบนัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

มหาวทิยาลยัสยาม 180 25.86 

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 143 20.54 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 110 15.80 

มหาวทิยาลยัธนบุรี 88 12.64 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 97 13.93 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 78 11.20 

รวม 696 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั; งหมดของตัวอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (25.86 %) รู้จกั

มหาวทิยาลยัสยาม 

รับข่าวสารเกี*ยวกบัคณะนิเทศศาสตร์

มหาวทิยาลยัสยาม จากสื*อ 

จาํนวน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 54 11.92 

ป้ายโฆษณา            75 16.55 

อินเทอร์เน็ต 103 22.73 

หนงัสือพิมพ ์ 8 1.76 

วทิย ุ 0 0 

อาจารยแ์นะแนว     82 18.10 

เพื*อน 89 19.64 

พอ่,แม่,ญาติ          42 9.27 

รวม 453 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั; งหมดของตัวอย่างที*ตอบแบบสอบถาม (22.73 %) รับ

ข่าวสารเกี*ยวกบัคณะนิเทศศาสตร์จากสื*ออินเทอร์เน็ต 
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จากขอ้มูลสถานะของผูส้อบแบบสอบถามที*เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัสยามจะเห็นไดว้า่ 

ร้อยละ 50.7% เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ 77.9% เป็นนักเรียนมธัยมปลาย ร้อยละ 25.86% รู้จกั

มหาวทิยาลยัสยาม ร้อยละ 22.73% รับข่าวสารเกี*ยวกบัคณะนิเทศศาสตร์จากสื*ออินเทอร์เน็ต 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

บทที$ 4 

ผลการวจิยั  

             จากการที'ไดไ้ปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามและได้

นาํเอาขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์แลว้ผลการวจิยัมีดงัต่อไปนีH  

4.1ภาพลกัษณ์นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ จากนักศึกษามหาวทิยาลยัสยามด้วยกนั 

ตารางที' 1.1 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์การมีความคิดสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

ความคิดเห็นกบัการมีความคิด

สร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

คณะนิเทศศาสตร์ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 5 2.3 

เห็นดว้ย 91 42.3 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 119 55.3 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (97.6 %) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค ์

ตารางที' 1.2 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีความเชี'ยวชาญในดา้น

การสื'อสารของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

นกัศึกษาที'มีความเชี'ยวชาญใน

ดา้นการสื'อสาร 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 10 4.7 

เห็นดว้ย 113 52.6 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 92 42.8 

รวม 215 100.0 
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (95.4%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'มีความเชี'ยวชาญในดา้นการสื'อสาร 

ตารางที' 1.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'สามารถปฏิบติังานได้

จริงของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

นกัศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังาน

ไดจ้ริง 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 2 0.9 

เฉยๆ 12 5.6 

เห็นดว้ย 109 50.7 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 92 42.8 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (93.5%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

 

 

ตารางที' 1.4 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ผลิตผลงานดา้นสื'อ

ระดบัมืออาชีพของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  

นกัศึกษาใหผ้ลิตผลงานดา้นสื'อระดบั

มืออาชีพ                    

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 17 7.9 

เห็นดว้ย 99 46.0 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 99 46.0 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (92%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'ผลิตผลงานดา้นสื'อระดบัมืออาชีพ                    
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ตารางที' 1.5 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีคุณธรรม จริยธรรม

และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

นกัศึกษาใหมี้คุณธรรม 

จริยธรรมและมีความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม 

จาํนวน  ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 9 4.2 

เห็นดว้ย 91 42.3 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 115 53.3 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (95.6%) มีความเห็น

ดว้ยว่าภาพลกัษณ์ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

 

 

ตารางที' 1.6 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีความรอบรู้ทัHงภาค

ทฤษฏี และ ภาคปฏิบติัของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

นกัศึกษามีความรอบรู้ทัHงภาค

ทฤษฏี และ ภาคปฏิบติั 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 1 0.5 

เฉยๆ 12 5.6 

เห็นดว้ย 103 47.9 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 99 46.0 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (93.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'มีความรอบรู้ทัHงภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบติั 



4 
 

 

ตารางที' 1.7 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีคณาจารยที์'

เพียบพร้อมประสบการณ์ในรายวชิาชีพของอาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มีคณาจารยที์'

เพียบพร้อมประสบการณ์ใน

รายวชิาชีพ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 7 3.3 

เห็นดว้ย 86 40.0 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 122 56.7 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (96.7%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของอาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ที'มีคณาจารยที์'เพียบพร้อมประสบการณ์ในรายวชิาชีพ 

 

 

ตารางที' 1.8 ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีหอ้งปฏิบติัการและสื'อ

การเรียนการสอนที'ครบถว้นและทนัสมยัของเทคโนโลยคีณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มีหอ้งปฏิบติัการและสื'อ

การเรียนการสอนที'ครบถว้นและทนัสมยั 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 1 0.5 

เฉยๆ 19 8.8 

เห็นดว้ย 98 45.6 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 97 45.1 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (90.7%) มีความเห็น

ด้วยว่าภาพลกัษณ์ของเทคโนโลยีคณะนิเทศศาสตร์ที'มีห้องปฏิบติัการและสื'อการเรียนการสอนที'

ครบถว้นและทนัสมยั 
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ตารางที'1.9.  ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเป็น

คนกลา้แสดงออกของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ปลูกฝังให้

นกัศึกษาเป็นคนกลา้แสดงออก 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 10 4.7 

เห็นดว้ย 87 40.5 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 118 54.9 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (95.4%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเป็นคนกลา้แสดงออก 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ตารางที' 10.  ความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยามเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษามี

ความซื'อสตัยสุ์จริตของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ปลูกฝังให้

นกัศึกษามีความซื'อสตัยสุ์จริต 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 9 4.2 

เห็นดว้ย 70 32.6 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 136 63.3 

รวม 215 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (95.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีความซื'อสตัยสุ์จริต 
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จากขอ้มูลวิจยัผูว้ิจยัเชื'อไดเ้ลยว่าภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามจากการ

ตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษาดว้ยกนัเองภายในมหาวิทยาลยัจะเห็นไดว้า่ ร้อยละ 97.6 เห็นดว้ยการที'

นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค ์รองลงมาร้อยละ 96.7 เห็นดว้ยกบัคณาจารยที์'มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาเรียน และร้อยละ 95.9 เห็นดว้ยกบันักศึกษามีความซื'อสัตย์

สุจริต และร้อยละ95.6 เห็นดว้ยกบันกัศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และร้อยละ 95.4 เห็นดว้ยกบันกัศึกษามีความเชี'ยวชาญในดา้นการสื'อสาร และร้อยละ 95.4 เห็นดว้ยกบั

นกัศึกษาเป็นคนกลา้แสดงออก และร้อยละ 93.9 เห็นดว้ยกบันกัศึกษามีความรอบรู้ทัHงภาคทฤษฏี และ

ปฏิบติัและร้อยละ 93.5 เห็นดว้ยกบันักศึกษาสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง และร้อยละ 92 เห็นดว้ยกบั

นกัศึกษาผลิตผลงานดา้นสื'อระดบัมืออาชีพ และสุดทา้ยนอ้ยที'สุดร้อยละ 90.7 เห็นดว้ยกบัคณะนิเทศ

ศาสตร์มีหอ้งปฏิบติัการและสื'อการเรียนการสอนที'ครบถว้นและทนัสมยั 

 

2.ภาพลกัษณ์นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

ตารางที' 2.1 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์การถ่ายทอดความรู้เชิง

ทฤษฏีและปฏิบติัดา้นการสื'อสารของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยั

สยามเนน้การถ่ายทอดความรู้เชิง

ทฤษฏีและปฏิบติัดา้นการสื'อสาร 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 5 2.3 

เห็นดว้ย 97 45.5 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 111 52.1 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (97.6%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฏีและปฏิบติัดา้นการสื'อสาร 
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ตารางที' 2.2 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ผลิตนกันิเทศศาสตร์ที'มี

ความเชี'ยวชาญในการสื'อสารของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามผลิต

นกันิเทศศาสตร์ที'มีความเชี'ยวชาญใน

การสื'อสาร 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 10 4.7 

เห็นดว้ย 113 53.1 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 90 42.3 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (95.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'ผลิตนกันิเทศศาสตร์ที'มีความเชี'ยวชาญในการสื'อสาร 

 

 

ตารางที' 2.3 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม

ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 13 6.1 

เห็นดว้ย 97 45.5 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 103 48.4 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (93.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วชิาชีพ 
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ตารางที' 2.4 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีหอ้งปฏิบติัการและ

สื'อการเรียนการสอนที'เพียบพร้อมและทนัสมยัของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามมี

หอ้งปฏิบติัการและสื'อการเรียนการ

สอนที'เพียบพร้อมและทนัสมยั 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 8 3.8 

เห็นดว้ย 112 52.6 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 93 43.7 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (96.3%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'มีห้องปฏิบติัการและสื'อการเรียนการสอนที'เพียบพร้อมและ

ทนัสมยั 

ตารางที' 2.5 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'สนบัสนุนใหน้กัศึกษา

กลา้คิดกลา้ทาํกลา้แสดงออกของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม

สนบัสนุนใหน้กัศึกษากลา้คิดกลา้ทาํ

กลา้แสดงออก 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 14 6.6 

เห็นดว้ย 100 46.9 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 99 46.5 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (93.4%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'สนบัสนุนใหน้กัศึกษากลา้คิดกลา้ทาํกลา้แสดงออก 
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ตารางที' 2.6 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวิทยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'มีคณาจารยที์'มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในวชิาที'สอนของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยามมี

คณาจารยที์'มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในวชิาที'สอน 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 11 5.2 

เห็นดว้ย 109 51.2 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 93 43.7 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (94.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'มีคณาจารยที์'มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชา

ที'สอน 

 

ตารางที' 2.7 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'เป็นสถาบนัการศึกษา

ทางดา้นนิเทศศาสตร์ชัHนนาํของประเทศของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม

เป็นสถาบนัการศึกษาทางดา้นนิเทศ

ศาสตร์ชัHนนาํของประเทศ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 14 6.6 

เห็นดว้ย 109 51.2 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 90 42.3 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (93.5%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'เป็นสถาบนัการศึกษาทางดา้นนิเทศศาสตร์ชัHนนาํของประเทศ 
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ตารางที' 2.8ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัภาพลกัษณ์ที'ผลิตบณัฑิตที'เป็นที'

ตอ้งการของตลาดแรงงานของคณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม

ผลิตบณัฑิตที'เป็นที'ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 0 0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

เฉยๆ 15 7.0 

เห็นดว้ย 111 52.1 

เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง 87 40.8 

รวม 213 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (92.9%) มีความเห็น

ดว้ยวา่ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที'ผลิตบณัฑิตที'เป็นที'ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

ตารางที' 2.9 ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเกี'ยวกบัความสนใจศึกษาต่อ คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ท่านสนใจศึกษาต่อ คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม

หรือไม่ 

จาํนวน ร้อยละ 

สนใจ 136 63.8 

ไม่สนใจ 77 36.2 

รวม 213 100.0 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกือบทัHงหมดของตวัอยา่งที'ตอบแบบสอบถาม (63.8%) มี

ความสนใจที'จะศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 

 

จากขอ้มูลวิจยัผูว้ิจยัเชื'อไดเ้ลยว่าภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามจากผูที้'

ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลทั'วไปที'เรียนในสายสามญัและสายวิชาชีพจะเห็นไดว้่าร้อยละ 97.6 เห็น

ด้วยกบัคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามเน้นการถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฏีและปฏิบติัด้านการ
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สื'อสาร รองลงมาร้อยละ 96.3 เห็นดว้ยกบัคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามมีหอ้งปฏิบติัการและสื'อ

การสอนที'เพียบพร้อมและทนัสมยั และร้อยละ 95.9 เห็นดว้ยกบัคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม

ผลิตนกันิเทศศาสตร์ที'มีความเชี'ยวชาญในการสื'อสาร และร้อยละ 94.9 เห็นดว้ยกบัคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัสยามมีคณาจารยที์'มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที'สอนและร้อยละ 93.9 

เห็นด้วยกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพและร้อยละ 93.5 เห็นด้วยกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็น

สถาบนัการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ชัHนนําของประเทศและร้อยละ 93.4 เห็นด้วยกบัคณะนิเทศ

ศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามสนบัสนุนให้นกัศึกษากลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก และร้อยละ 92.9 เห็น

ดว้ยกบัคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามผลิตบณัฑิตที'เป็นที'ตอ้งการของตลาดแรงงาน และสุดทา้ย

จะเห็นไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจที'จะศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครั* งนี* เพื1อศึกษาภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ และไดเ้สนอประเด็นสาํคญัจาํแนก

เป็น 4 ส่วนดงันี*  

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 จากการสํารวจขอ้มูลนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสยามเกี1ยวกบัภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศ

ศาสตร์ โดยเรียงจากค่าเฉลี1ยจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ 1.นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค ์ 

2.คณาจารยที์1มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาเรียน  3.นกัศึกษามีความซื1อสัตยสุ์จริต 4.

นกัศึกษาใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  5.นกัศึกษามีความเชี1ยวชาญในดา้น

การสื1อสาร 6.นักศึกษาเป็นคนกลา้แสดงออก  7.นักศึกษามีความรอบรู้ทั* งภาคทฤษฏีและปฏิบติั 8.

นกัศึกษาสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง  9.นกัศึกษาผลิตผลงานดา้นสื1อระดบัมืออาชีพ 10.คณะนิเทศศาสตร์

มีหอ้งปฏิบติัการและสื1อการเรียนการสอนที1ครบถว้นและทนัสมยั  

 จากการสาํรวจขอ้มูลบุคคลทั1วไปที1เรียนในสายสามญัและสายวิชาชีพเกี1ยวกบัภาพลกัษณ์ของ

คณะนิเทศศาสตร์ โดยเรียงจากค่าเฉลี1ยจากมากไปน้อยไดแ้ก่ 1.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม

เนน้การถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฏีและปฏิบติัดา้นการสื1อสาร 2.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามมี

ห้องปฏิบติัการและสื1อการสอนที1เพียบพร้อมและทนัสมยั 3.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามผลิต

นกันิเทศศาสตร์ที1มีความเชี1ยวชาญในการสื1อสาร 4.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามมีคณาจารยที์1มี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที1สอน 5.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามปลูกฝังให้

นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  6.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามเป็น

สถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ชั*นนําของประเทศ 7.คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม

สนับสนุนให้นักศึกษากลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก 8.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามผลิต

บณัฑิตที1เป็นที1ตอ้งการของตลาดแรงงาน และสุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจที1จะ

ศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

5.2 สรุปผลการปฎบัิตงิานสหกจิ 

  การปฎิบติังานสหกิจที1คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั*งแต่ 

วนัที1 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

(Public Relations)ตาํแหน่งประชาสัมพนัธ์ ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ที1เป็นฝ่ายคอยทาํ
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หน้าที1ในการประสานงานและทาํวิจยั เพื1อนาํผลที1ไดจ้าการวิจยัมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาทางดา้น

ภาพลกัษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม นอกจากนี* ผูจ้ดัทาํยงัไดรั้บประสบการณ์ จาการ

ปฎิบติังานสหกิจ ฝึกความรับผิดชอบในหนา้ที1ที1ไดรั้บมอบหมาย การตรงต่อเวลาและความมีระเบียบ

มากขึ*นอีกดว้ย 

 ในการปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถคน้ควา้และศึกษาการทาํการวิจยัครั* งนี*

อยา่งเต็มที1 โดยใชป้ระสบการณ์ความรู้พื*นฐานที1ไดศึ้กษานาํมาใชป้ฎิบติังานจริง รวมถึงขอคาํแนะนาํ

จากอาจารยแ์ละที1ปรึกษาสหกิจ คณะนิเทศศาสตร์ในการทาํวจิยัเพื1อใชใ้นการปรับปรุงพฒันา ซึ1 งการทาํ

วิจยัในครั* งนี*  ไดรั้บคาํปรึกษาจากผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการทาํวิจยัในองคก์ร ซึ1 งเป็นสิ1งที1น่าภูมิใจ

อย่างมากและสามารถนําเอาคําติชมมาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู ้จัดทํามี

ประสิทธิภาพในดา้นการทาํวจิยัเพิ1มมากขึ*น     

5.3 ข้อเสนอแนะการปฎบัิตงิานสหกจิศึกษา 

            5.3.1 การมีความรอบครอบแม่นยาํ ในการทาํงานดา้นการทาํวิจยั เราตอ้งมีความรอบครอบใน

การเช็คและตรวจสอบคุณภาพของงานและแบบสอบถามใหล้ะเอียดทุกครั* ง เพราะ เป็นการนาํเอาขอ้มูล

ที1ไดม้าใช้จริงถา้ไม่มีความรอบครอบในการทาํงาน ก็อาจจะทาํให้ผลการวิจยัออกมาคาดเคลื1อนไม่

สมบูรณ์ได ้

           5.3.2 งานที1ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริง ตอ้งสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง และตอ้งทาํงาน

ร่วมกบัคนหมู่มากจึงจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งเป็นระเบียบมีแบบแผนการทาํงานอยา่งเป็นขั*นตอน ตอ้งมี

ความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ที1งานที1ไดรั้บมอบหมายจากพี1เลี*ยงใหส้าํเร็จ จึงตอ้ง

หมั1นพฒันาตนเอง 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานจัดทาํรายงานการวจัิยสหกจิ 

          5.3.1 ในการทาํเล่มรายงานการวิจยัสหกิจศึกษา มกัจะประสบปัญหาในเรื1องของรูปแบบและการ

จดัหนา้ของรายงานที1ทาํใหเ้กิดปัญหาที1ตอ้งคอยแกอ้ยูต่ลอด ดงันั*นผูว้จิยัตอ้งใชค้วามละเอียดรอบครอบ

อยา่งมากในการตรวจสอบรูปแบบของรายงานการวิจยัสหกิจศึกษาให้ถูกตอ้งตามที1ทางมหาวิทยาลยั

กาํหนด 
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 รหัสนักศึกษา           5704600389       

 เบอร์ตดิต่อ               083-0717364  

 E-Mail                     bov_num@hotmail.com 

 

 

ที2อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที8 123 ถนนเพชรเกษม48 แยก10 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ 

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10160 

ประวติัการศึกษา 2551   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนดรุณศึกษา 

 2554   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมวรีศิลปิน  

การศึกษาปัจจุบัน กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

 วชิาเอก การโฆษณา 

 วชิาโทผสม 

ความสนใจทางด้านวชิาการ 

 การออกแบบการจดักิจกรรมพิเศษ  

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 

 ตาํแหน่ง                           เจา้หนา้ที8ประสานงาน คณะนิเทศศาสตร์ 

 สถานประกอบการ           มหาวทิยาลยัสยาม 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอื2นๆ 

• สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได ้เช่น Microsoft World ,  

Adobe Photoshop , Adobe Illustrator  

• มีความรับผดิชอบในหนา้ที8การงานที8ไดรั้บมอบหมาย และมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
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ที2อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขที8 47 ซอย 10 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ(ฝั8งเหนือ) แขวงหนองแขม 

   เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10160 

ประวติัการศึกษา 2555  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 

 2558   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม  

การศึกษาปัจจุบัน กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

 วชิาเอก การโฆษณา 

 วชิาโทผสม 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 

 ตาํแหน่ง                           เจา้หนา้ที8ประสานงาน คณะนิเทศศาสตร์ 

 สถานประกอบการ           มหาวทิยาลยัสยาม 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอื2นๆ 

• สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft World , Microsoft 

PowerPoint ,Adobe Photoshop , Adobe Illustrator  

• มีความรับผดิชอบในหนา้ที8การงานที8ไดรั้บมอบหมาย และมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
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ที2อยู่ปัจจุบัน  48 ซอยบางแวก138 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค  

                                     จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10160 

ประวติัการศึกษา 2553  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม 

 2556   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม 

การศึกษาปัจจุบัน กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

 วชิาเอก การโฆษณา 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 

 ตาํแหน่ง                           เจา้หนา้ที8ประสานงาน คณะนิเทศศาสตร์ 

 สถานประกอบการ           มหาวทิยาลยัสยาม 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอื2นๆ 

• สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft World , Microsoft 

PowerPoint ,Adobe Photoshop , Adobe Illustrator  

• มีความรับผดิชอบในหนา้ที8การงานที8ไดรั้บมอบหมาย และมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
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