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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตผ่านการ
ส่ือสารการตลาด เป็นการศึกษาท่ีใชร้ะเบียบวิจยัในเชิงปริมาณ ดว้ยเทคนิควิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
รับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นการส่งเสริมการขาย โดยการแจกอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา เช่น อุปกรณ์ไอแพดเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาในการเป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันมากท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านการ
โฆษณา โดยผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊คเพจมหาวิทยาลัยรังสิต แอพพลิเคชั่นมหาวิทยาลัยรังสิต ยูทูปช่อง
มหาวิทยาลยัรังสิต เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัรังสิต และรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านอตัลกัษณ์ของธุรกิจ โดยร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐในการผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละธุรกิจท่ีมีความร่วมมือกนั เช่น ศูนยก์ารแพทยอ์าร์เอสยเูฮลท์
แคร์ตามล าดบั ส่วนประเด็นเร่ืองภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการใหใ้นทศันะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ 
ภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้เชิงความรู้ เก่ียวกับการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีเน้นความคิด
สร้างสรรคแ์ละยึดมัน่คุณธรรมผ่านรายวิชาธรรมมาธิปไตยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์เชิงการรับรู้ เก่ียวกบัการ
เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีพนัธกิจในการบริการความรู้ควบคู่กบัการพฒันาสงัคม และ ภาพลกัษณ์เชิงความรู้สึก เก่ียวกบั
การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั เม่ือนึกถึง
สถาบนัการศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมท่านจะนึกถึง มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นอนัดบัแรก ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคญั: การส่ือสารการตลาด ภาพลักษณ์ การรับรู้ สังคมแห่งการให้ 

 
Abstract 

The objective of this research was to study the “society of giving” image of Rangsit University through 
marketing communication. This research was a quantitative research and the data were collected using 
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questionnaires. The sample group in this research was 400 Rangsit University students. The study indicated that the 
sample group recognized marketing communication through sales promotion, especially the distribution of iPad, an 
educational device for learning, which reflected the university’s role as being a society of giving and sharing the 
most, followed by online advertising such as contents on RSU Facebookpage, RSU applications, RSU YouTube 
channels, and university websites, followed by the recognition of marketing communication through the business 
identity such as RSU Healthcare Center which was the collaboration between the university and other government 
agencies. As for the issue of the image of being a society of giving in the view of  Rangsit University students, it was 
found that the image of being a knowledge-oriented society as an educational institution emphasizing creativity and 
adherence to virtue through “Dharmacracy” courses, followed by the perception of images about being an 
educational institution with a commitment to service, knowledge and social development, and the last one is the 
emotional images about being a society of giving of Rangsit University, resulting in a sense of pride towards the 
university when thinking of an institution that is responsible for society.  
 
Keywords:  Marketing communication, Image, Recognition, Society of giving    

 
1. บทน า 
 “การศึกษา” เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการไดรั้บการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากส่ือใดๆ ไปสู่บุคคล เพื่อให้
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และพฒันาใหม้นุษยไ์ดเ้ติบโตทั้ง
ทางด้านสมอง สติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน มีการจดัท าและน าเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีทนัสมยั สามารถถ่ายทอดใหผู้เ้รียนรู้ไดเ้ขา้ใจ
และมีความรู้ไดง่้ายข้ึน 
 ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษามีการเปล่ียนแปลงพฒันาและปรับตวัเพ่ือรองรับกบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง
ข้ึน การใชก้ารส่ือสารการตลาดกลายเป็นกลยทุธ์ท่ีทรงประสิทธิภาพสูงสุดในระดบัหน่ึงในการเป็นแนวทางพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะมาถึง ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ จึงเตรียมพร้อม
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัรังสิต ประกาศนโยบาย “คุณภาพ…เส้นทางแห่ง
ศรัทธา” เป็นเส้นทางสู่ความเป็นเลิศและย  ้าจุดยืนการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งมัน่สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคม ดงัท่ี      
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต กล่าวคือ ความส าเร็จไม่ไดเ้ป็นเพียงความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน
เพียงอยา่งเดียวแต่บณัฑิตของมหาวิทยาลยัรังสิตทุกคนตอ้งประสบความส าเร็จภายในจิตใจดว้ย นัน่คือ การเป็นคนดี 
และรับผิดชอบต่อสงัคม เรียกไดว้า่ “เก่งและดี” 
 อยา่งไรก็ตามมหาวทิยาลยัรังสิตไม่ไดเ้นน้แค่การศึกษาเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัเนน้เร่ืองของความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) อีกด้วย  ซ่ึงการด าเนินโยบาย CSR ก็คือ การด าเนินธุรกิจ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน (กลัยารัตน์  ธีระธนชยักุล, 2557) ซ่ึงการท ากิจกรรมความ
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รับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งค านึงถึงและหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นยคุปัจจุบนั ดงันั้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงเป็นเร่ืองส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิต  
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม เพ่ือให้
นกัเรียนท่ีเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและส่งต่อโอกาสท่ีดีใหแ้ก่คนอ่ืนจึง
ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ และยงัมอบทุนการศึกษาให้กบัเด็กชาวเขา (มง้) 
เม่ือเรียนจบแพทยม์หาวิทยาลยัรังสิตแลว้ไดก้ลบัไปท างานในโรงพยาบาลท่ีบา้นเกิด ฯลฯ แน่นอนว่ามหาวิทยาลยั
รังสิตเปิดสาขาวิชา เพราะความขาดแคลนของประเทศ นอกจากให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแลว้ มหาวทิยาลยัรังสิต
ยงัจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมมากมาย อาทิ กิจกรรมภายใตแ้นวคิดระดมน ้ าใจช่วยชาวนาไทย (Journalism, กมุภาพนัธ์ 2560) 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิตไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาราคาขา้วตกต ่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนา
อยา่งรุนแรง จึงไดจ้ดักิจกรรมและพูดคุยเพ่ือร่วมฝ่าวิกฤตราคาขา้วช่วยเหลือชาวนาในเบ้ืองตน้ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า
ไม่ไดอ้ยูร่อดทางธุรกิจเป็นตวัตั้ง แต่เลือกอุดมการณ์ท่ีมุ่งประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นหลกั เนน้บุคคลท่ีท าคุณความดีต่อ
สังคม นอกจากน้ี ยงัปลูกฝัง พฒันาและหล่อหลอมคนในองค์กร ซ่ึงรวมทั้งอาจารยแ์ละนักศึกษาให้มีความคิดความ
เขา้ใจในเร่ืองของสังคมธรรมาธิปไตยหรือการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวิชาสังคมธรรมาธิปไตย รหัสวิชา RSU 101 
เป็นวชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน เป็นการเรียนแบบยกตวัอยา่งปัญหา (problem based learning) กลา้แสดงออก
ในจุดยนืของตนเองอยา่งชดัเจนกบัเร่ืองราวท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม ซ่ึงเป็นเหมือนการส่องกระจกเห็นตนเอง
ไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีท าและเกิดการส่งต่อ (ผูจ้ดัการออนไลน์, กรกฎาคม 2558) 
 ภาพลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษากลายเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการเรียนการสอน การวจิยั การให้บริการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่งผลต่อการบริหารจดัการในองคก์ร ซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือศรัทธาให้แก่ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาต่อ ประชาชน ผูป้กครอง และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของมหาวิทยาลยัรังสิต ดงันั้นเพ่ือการรักษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสาร
การตลาดให้หลายรูปแบบ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในหลายๆ ดา้น มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทบัใจ และส่งต่อ
ความประทับใจนั้นให้แก่คนอ่ืนต่อไป (สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, ผูอ้  านวยการส านักงานประชาสัมพนัธ์, สัมภาษณ์, 
มิถุนายน 2552) 
 ดงันั้น การสร้างการภาพลกัษณ์ขององค์กร การใชก้ารส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่ง
ภายใตก้รอบความคิด “ร่วมสร้างสงัคมแห่งการใหแ้ละการแบ่งปัน” ใหส้ถาบนัการศึกษาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สถานท่ีแห่ง
การสอน แต่ยงัเป็นสถานท่ีแห่งการผลิตคนดี ใช้ธรรมะ และประชาธิปไตยน าทาง เพราะฉะนั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึง
พยายามหาค าตอบเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน จึงเลือกศึกษานกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือจะไดว้ิเคราะห์และ
น าผลวิจยัท่ีไดม้าวางแผนการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
มหาวิทยาลยั การศึกษาคร้ังน้ีใชช่ื้อหัวขอ้ว่า “ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตผ่านการ
ส่ือสารการตลาด” 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1096 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกับการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นสังคมแห่งการให้ของ
มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการใหข้องมหาวทิยาลยัรังสิต ในทศันะของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
รังสิต 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัน้ี เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ ดว้ยเทคนิควจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือน ามาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 แหล่งขอ้มูล ประชากรในการวจิยัคือ นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพปกติท่ีท าการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2560 จ านวนทั้งหมด 19,952 คน โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากหลกัเกณฑ์การค านวณของ Taro Yamane (องอาจ 
นัยพฒัน์, 2551) ด้วยการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 393 คน และป้องกันความ
ผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 3.2 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตออกเป็น 5 กลุ่มคณะ กลุ่มคณะละ 80 คน ได้แก่ 1. กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 2. กลุ่มคณะวชิาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. กลุ่ม
คณะวชิาศิลปะและการออกแบบ และ5. กลุ่มคณะวชิาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามปลายปิด
แบบมีค าตอบให้เลือกตอบและแบบอตัรภาค โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการหาค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัทัว่ไป เป็นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา และ
คณะ เป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ ผูว้ิจัยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาค่าร้อยล่ะ
(Percentage) 
 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให ้
ของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์โดยอาศยัการโฆษณา ภาพลกัษณ์โดยอาศยัการประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์
โดยอาศยัการส่ือสารผ่านบุคคล ภาพลกัษณ์โดยอาศยัการส่งเสริมการขาย และภาพลกัษณ์โดยอาศยัการส่ือสารผ่าน    
อตัลกัษณ์ของธุรกิจ เป็นค าถามอนัตรภาคชั้น (Class Interval) ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
การหาค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์เชิง
การรับรู้ ภาพลกัษณ์เชิงความรู้ ภาพลกัษณ์เชิงความรู้สึก และภาพลกัษณ์เชิงการกระท า เป็นค าถามอนัตรภาคชั้น (Class 
Interval) ผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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4. ผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตผ่านการส่ือสารการตลาด” โดย

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งการวิจยัแบ่งตามกลุ่มคณะ จ านวนทั้งหมด 400 ชุด แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า

ค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติซ่ึงน าเสนอการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา และคณะ/วิทยาลยั พบว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.5 ส่วนเพศชายร้อยละ 37.5         

กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ20 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือนกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 28.0โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งแบบกระจายกลุ่มเท่าๆ กนัคือ กลุ่มคณะ/วทิยาลยัละ 80 คน 

 4.2 การรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยั

รังสิต ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกับการสร้างภาพลกัษณ์การเป็น

สังคมแห่งการให้ผ่านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.74  โดยนกัศึกษามีการรับรู้การส่ือสารการตลาด

เก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตต่อการส่งเสริมการขายผ่านการแจก

อุปกรณ์ เช่น I-pad เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในการเป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน รองลงมาคือรับรู้การส่ือสาร

การตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ผ่านการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 3.61 โดยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของ

มหาวิทยาลยัรังสิตผา่นการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook RSU, RSU Application, YouTube RSU, Website. 

ถดัมาคือรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ผ่านอตัลกัษณ์ของธุรกิจ คิด

เป็นร้อยละ 3.60 โดยนักศึกษามีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้

ของมหาวิทยาลยัรังสิตต่อความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละธุรกิจท่ีมี Partner 

กนั เช่น ศูนยก์ารแพทยอ์าร์เอสยเูฮลท์แคร์ และรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคม

แห่งการให้ผ่านบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 3.53 โดยนกัศึกษามีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์

การเป็นสงัคมแห่งการใหข้องมหาวิทยาลยัรังสิตต่อการส่ือสารภาพลกัษณ์ผูบ้ริหาร ดารา และบุคลากรท่ีมีช่ือ เสียง เช่น 

ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ และ คุณณเดช คูกิมิยะ และทา้ยสุดคือรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การ

เป็นสังคมแห่งการให้ผ่านประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 3.52 โดยนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต มีการรับรู้การส่ือสาร

การตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตต่อการประชาสัมพนัธ์ภายใน

องคก์ร เช่น โปสเตอร์ Website, Email มหาวทิยาลยั 

 4.3 ภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัยพบว่า 

ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตในทศันคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือพิจารณา
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โดยละเอียดพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อภาพลกัษณ์เชิงความรู้มากท่ีสุดคือ การเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมี 

อตัลกัษณ์ท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์และยึดมัน่คุณธรรมผ่านรายวิชาธรรมมาธิปไตย รองลงมาคือภาพลกัษณ์เชิงการ

รับรู้ คือ การเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีพนัธกิจในการบริการความรู้ควบคู่กบัการพฒันาสังคม ร้อยละ 3.92 ถดัมาคือ 

ภาพลกัษณ์เชิงความรู้ ร้อยละ 3.92 คือการเป็นสถาบนัการ ศึกษาท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค ์และยึดมัน่

คุณธรรมผา่นรายวิชาธรรมมาธิปไตย ถดัมาคือภาพลกัษณ์เชิงความรู้สึก ร้อยละ 3.79 คือการเป็นสงัคมแห่งการใหข้อง

มหาวทิยาลยัรังสิตส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั เม่ือนึกถึงสถาบนัการศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมท่านจะนึกถึง มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอนัดบัแรก และทา้ยท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์เชิงการกระท า ร้อยละ 3.77 คือ

การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตส่งผลให้ท่านตอ้งการท่ีจะเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพรับใชป้ระเทศชาติ

และสงัคมต่อไป 

 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวทิยาลยัรังสิตผ่านการส่ือสารการตลาด” มี
ประเด็นในการอภิปรายผลดงัน้ี 
 5.1 การรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยั
รังสิต นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ผา่นการ
ส่งเสริมการขายมากท่ีสุด คือ การแจกอุปกรณ์ เช่น I-pad เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในการเป็นสังคมแห่งการให้และการ
แบ่งปัน ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่ือสารการตลาดดว้ยการส่งเสริมการขายเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาผ่าน
ประสบการณ์นั้ นมาโดยตรง จึงเป็นระดับการรับรู้ขั้นแรกสุดท่ีบุคคลจะระลึกถึงได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ    
กาญจนรัตน์  รัตนสนธิ (2544) กล่าวคือ การส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจ โดยมีส่ิงจูงใจชกัน าใหเ้กิดการรับรู้ 
 อีกทั้งการท่ีจะพฒันาการศึกษาของเด็กไทยโดยการสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตเพ่ือดาวน์โหลดเน้ือหาประกอบการเรียน ท าให้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รียนสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนโดยการดึงช้ินงานจาก Smart Board เพ่ืออภิปรายหนา้ชั้นหรือโหวตช้ินงานได ้
เพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู้ต่อเน่ืองดว้ยตวัเองไดอี้กมากมาย ทั้งจากแอพพลิเคชัน่เพ่ือการศึกษาและอพัเดทข่าวสาร
ล่าสุดจ านวนมากบน I-Pad รวมถึงแอพพลิเคชัน่สร้างสรรคง์านน าเสนอและภาพยนตร์ท่ีสามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ด้
ฟรี นกัศึกษาจึงมีเคร่ืองมือเพ่ือต่อยอดความคิดริเร่ิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ภาพลกัษณ์การเป็นสงัคมแห่งการให้ในทศันะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลัยรังสิตด้านการรับรู้คือ การเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีมีพนัธกิจในการบริการความรู้ควบคู่กบัการพฒันาสงัคม ในการเป็นสถาบนัการ ศึกษาท่ีมีอตัลกัษณ์
ท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละยึดมัน่คุณธรรมผ่านรายวชิาธรรมมาธิปไตย ซ่ึงรายวิชาธรรมาธิปไตยเป็นวิชาในหมวด
วชิาพ้ืนฐานทัว่ไปในกลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษาท่ีนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตทุกคนจะตอ้งเรียนในชั้นปีท่ี 7 จึง
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เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะกระตุน้การรับรู้เชิงความรู้มากท่ีสุดและท าใหน้กัศึกษาสามารถรับรู้ภาพลกัษณ์ไดโ้ดยตรง  โดย สิทธิ 
ธีรสรณ์ (2552) ไดอ้ธิบายวา่ ภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององคก์รไม่ไดส้ร้างข้ึนจากการเผยแพร่ข่าวขององคก์ร หรือการ
กระท าใหค้นพดูถึงองคก์รในทางท่ีดีต่อๆ กนั หรือการลงโฆษณาเพียงไม่ก่ีคร้ัง แต่มีปัจจยัมากมายท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์ร เช่น ความโปร่งใสของการด าเนินการ และการท่ีองคก์รเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม ค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ของสังคม การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการบริหารการพฒันา เพื่อให้บุคลากรของ
ประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นภาพลกัษณ์ดา้นการรับรู้จึงส าคญั
อยา่งมาก เพราะการสร้างความเป็นเลิศในทางวชิาการ โดยมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผูท่ี้มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถนั้นให้เกิดความช านาญ รู้จักใช้ประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งทั้งของตนเองและส่วนรวม มีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อการแกปั้ญหาสังคม 
พฒันาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน โดยสนบัสนุนงานศึกษาคน้ควา้และงานวจิยัรวมทั้งการส่งเสริมใหมี้การ
แลกเปล่ียนความรู้และทศันะ ให้บริการทางดา้นวชิาการแก่ชุมชนโดยเนน้ท่ีจะใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นแวด
วงการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ประเทศชาติได ้รวมถึงปลูกฝังและก่อตั้งสถาบนั
หลกัทางดา้นจริยธรรมในสงัคมโดยเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่แนวความคิดและค่านิยมท่ีส่งเสริมต่อการพฒันาประเทศ 
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าชาติไทย แบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 ผลการส ารวจภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ในทศันะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตดา้นความรู้ คือ 
การเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละยดึมัน่คุณธรรมผา่นรายวชิาธรรมาธิปไตย เพราะ
เป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิตซ่ึงนกัศึกษาทุกคนไดเ้รียนรู้จริง สมัผสัจริง มีประสบการณ์จริง สอดคลอ้ง
กบัแนวคิด Frank  Jefkins (1993) ภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกิจ (Corporate Image) คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ี
ผู ้รับสาร รู้จัก เข้าใจ และได้มีประสบการณ์  อาจจะได้มาจากทั้ งประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และ
ประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ของตวัเขาเอง ดังนั้นภาพลกัษณ์ด้านความรู้จึงสัมพนัธ์กับเรียนรู้จริง 
สัมผสัจริง มีประสบการณ์จริง เพราะมหาวทิยาลยัรังสิตตอ้งการ “สร้างคนตน้แบบ” ท่ีตอ้งมีทั้งความส าเร็จและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือท าใหส้งัคมกลายเป็นสังคมท่ีสงบสุข มีการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นธรรมะ มีการ
กินดีอยูดี่ ประกอบอาชีพดว้ยความมัน่คง เจริญรุ่งเรือง ตอ้งท าใหส้งัคมมีความเป็นธรรมกบัทุกคน ไม่วา่ยากดีมีจนหรือ
ร ่ ารวย ตอ้งสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงจะเรียกสงัคมแบบน้ีวา่ สงัคมธรรมาธิปไตย 
 ผลการส ารวจภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ในทศันะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตดา้นความรู้สึก 
คือ การเป็นสงัคมแห่งการใหข้องมหาวทิยาลยัรังสิตส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของชูศกัด์ิ นพทวรรณ (2558) องค์กรธุรกิจท่ีจดักิจกรรมเก่ียวกบัโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ยอ่ม
เกิดผลสัมฤทธ์ิรอบดา้น และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์กร ส่งผลให้ผูรั้บสารเกิดความภกัดีต่อสินคา้หรือองคก์ร
นั้นๆ การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรู้สึกจะเป็นส่วนท่ีเกิดข้ึนในใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต  ดงันั้นภาพลกัษณ์
ด้านความรู้สึก จึงสัมพนัธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของผูรั้บสาร กล่าวคือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เป็น
ความรู้สึกผกูพนั และส่งผลใหเ้กิดความภูมิใจและความรู้สึก (Affection) ท่ีดีต่อและองคก์ร 
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 ผลการส ารวจภาพลกัษณ์การเป็นสงัคมแห่งการให้ในทศันะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตดา้นการกระท า 
คือ การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิต ส่งผลให้นักศึกษาตอ้งการท่ีจะเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพรับใช้
ประเทศชาติและสังคมต่อไป เช่น การเปิดหลกัสูตรการเรียนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อริสรา บุญรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย” พบว่า  
การมีหลกัสูตรเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม ผลิตผลงานวิจยัเพ่ือน าองคค์วามรู้ใหม่ๆ ไปพฒันาชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลยั 
และจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเพื่อบณัฑิตท่ีจบออกไปจะไดมี้คุณภาพเพื่อรับใชป้ระเทศชาติและพฒันาสังคม 
ดงันั้นภาพลกัษณ์ดา้นการกระท า จึงสะทอ้นผา่นคุณภาพและการมุ่งพฒันาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต ส่งเสริมการมอบ
รางวัลเกียรติคุณบัณฑิตแก่บัณฑิตท่ีท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมพร้อมเป็นพลเมืองท่ีดีตามแนวทางแห่งสังคม
ธรรมาธิปไตย ท าให้เกิดกระบวนการรับรู้การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตมุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเพ่ือรับใชป้ระเทศชาติและสงัคมต่อไป 
  
6. บทสรุป 
 ในปัจจุบนั ภาพลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษากลายเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการเรียนการสอน การวิจยั การ
ให้บริการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่งผลต่อการบริหารจดัการในองคก์ร ซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีสามารถ
สร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาให้แก่ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาต่อ ประชาชน ผูป้กครอง และนักศึกษาของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้ นเพ่ือการรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการส่ือสารการตลาดให้หลายรูปแบบ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในหลายๆ ดา้น มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ประทับใจ และส่งต่อความประทบัใจนั้นให้แก่คนอ่ืนต่อไป ดงันั้น การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรและการใชก้าร
ส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งภายใต้กรอบความคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการ
แบ่งปัน” ให้สถาบนัการศึกษาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สถานท่ีแห่งการสอน แต่ยงัเป็นสถานท่ีแห่งการผลิตคนดี ใชธ้รรมะ 
และประชาธิปไตยน าทาง เพราะฉะนั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงเป็นกระบวนการในการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์
การเป็นสังคมแห่งการให้ในทศันะของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยตรงท่ีจะมุ่งหา
ค าตอบประเด็นวิจยัและประเมินผลการส่ือสารการตลาดท่ีมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการไปแลว้ โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะ
สามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทางในการก าหนดพนัธกิจของมหาวิทยาลยัหรือการน าขอ้มูลไปใชใ้นการวาง
แผนการส่ือสารขององค์กรผ่านการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยัช้ินน้ี ดงัประเด็นต่อไปน้ี 
 6.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั พบวา่ การศึกษา “ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยั
รังสิตผ่านการส่ือสารการตลาด” ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลยัรังสิตเชิงความรู้เป็นเร่ืองท่ี
นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด และการรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นการส่งเสริมการขาย เป็นช่องทางท่ีนกัศึกษารับรู้มาก
ท่ีสุด มหาวทิยาลยัรังสิตหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ควรพฒันาภาพลกัษณ์การเป็นสงัคมแห่งการใหข้องมหาวิทยาลยัรังสิต
ผ่านการส่ือสารการตลาดด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ด้านการส่ือสารผ่านบุคคล และ
ดา้นอตัลกัษณ์ของธุรกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป พบวา่การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจภาพลกัษณ์การเป็น
สงัคมแห่งการให้ของมหาวทิยาลยัรังสิตผ่านการส่ือสารการตลาด คร้ังต่อไปอาจศึกษาในเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด เพ่ือทราบถึงกลยทุธ์ภาพลกัษณ์การส่ือสารการตลาดของ
มหาวิทยาลัยรังสิต และการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเก็บขอ้มูลวจิยัเฉพาะนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา หรือ
ท าการวจิยัแบบเปรียบ เพื่อใหท้ราบขอ้มูลและแนวคิดท่ีกวา้งขวา งและหลากหลายมากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บค าแนะน า การสนบัสนุนการดูแลเอาใจใส่ และความช่วยเหลือ

อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณีกร เจริญกุศล อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าแนะน า 

ตรวจและแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีจนเสร็จ 

พร้อมดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์  ชูมงคล ประธานกรรมการประเมินผลปริญญานิพนธ์ และอาจารย ์ชชัญา 

สกุณา กรรมการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอันมีค่าให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ จนเกิดเป็นปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลยั ท่ีคอยอ านวยความ

สะดวกในการติดต่อประสานงานกบัอาจารย ์จึงขอกราบขอบคุณเป็นอยา่งมาก มา ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณกลุ่ม

ตวัอยา่งจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 400 คน ท่ีอนุญาตใหผู้ศึ้กษาวจิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาศึกษาวิเคราะห์ 

จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงสุด ส าหรับมารดา ผูใ้ห้การสนบัสนุนทุนทรัพย ์และ

ใหก้ าลงัใจมาตลอด ใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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