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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลการวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์เน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีน าเสนอผ่านพอ็ก
เก็ตบุ๊ก กรณีศึกษา ปิรามิดหน้าเสาธง วิชาตกเขา และคบเด็กสร้างแบรนด์” ของ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์เน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องค์กรท่ีน าเสนอผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก 2) จ าแนกองค์ประกอบของ
ภาพลกัษณ์ท่ีถูกใชใ้นการน าเสนอเน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องค์กรผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก 3) จ าแนกประเภทของภาพลกัษณ์
องค์กรท่ีถูกใชใ้นการน าเสนอเน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องค์กรผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ถอ้ยค าเชิง
พรรณนา (Narrative Analysis) ท่ีปรากฏในการน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัรังสิตของผูแ้ต่ง โดยใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ คือ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้ การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ส านักงาน และประเภทของภาพลกัษณ์องค์กร คือ ภาพลกัษณ์ซ้อน ภาพลกัษณ์สินคา้ ภาพลกัษณ์กระจกเงา 
ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั และภาพลกัษณ์สูงสุด เป็นแนวทางในการศึกษา  

ทั้งน้ี ผลการวจิยัพบวา่ การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัรังสิตผ่านพอ็กเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เล่ม มีภาพรวม
ของการน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์ท่ีสามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคญัได ้5 ประเด็น คือ 1) การบริหารงานของผูบ้ริหาร 
2) การท าประชาสมัพนัธ์ 3) คุณภาพการศึกษา 4) การท างานเพื่อสงัคม และ 5) ความส าเร็จจากผลงานของศิษยเ์ก่า ศิษย์
ปัจจุบัน คณาจารย ์ทั้ งน้ี จากประเด็นท่ีกล่าวขา้งตน้จึงระบุไดว้่า การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิต
ผ่านพอ็กเก็ตบุ๊ก ส่วนใหญ่ใชอ้งคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน สินคา้ การด าเนิน
ธุรกิจ กิจกรรมสังคมและอุปกรณ์ในส านักงานต่างๆ และใชภ้าพลกัษณ์ประเภทภาพลกัษณ์ขององค์กร  ภาพลกัษณ์
สูงสุด และภาพลกัษณ์สินคา้ ในการน าเสนอเน้ือหา 

 
ค ำส ำคญั: การน าเสนอเนือ้หา ภาพลักษณ์องค์กร พอ็กเกต็บุ๊ก 
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Abstract 
This article is a part of research study on “the Content Analysis of Corporate Images in Pocketbooks: a Case 

Study of Pyramid Na Sao Thong, Wicha Tok Khao, and Khob Dek Sang Brand” written by Assistance Professor 
Somkeit Rungruangwiriya. The objectives were 1) to analyze the corporate images through pocket-books 2) to 
classify the attributions of images presenting the corporate images through pocket books, and 3) to classify the types 
of corporate images which are presented through pocketbooks. This study was a narrative analysis which analyzed the 
corporate images of Rangsit University regarding to the concepts of image attribution, which were executives, staffs, 
products, business management, social activities, and office tools, as well as the types of corporate images: complexity 
image, product image, mirror image, desired image, current image, and sophisticated image. The results of study 
revealed that the overall presentation of corporate images of Rangsit University through all three pocket-books could 
be identified to 5 main concepts: 1) the management of executives 2) public relations management 3) education 
quality 4) social works, and 5) alumni success, current student success, and lecturer success. From those mentioned 
statements, the overall presentation of the corporate images of Rangsit University were based on the varieties of image 
attribution: executives, staffs, products, business management, social activities, and office tools. The types of images 
were corporate image, sophisticated image, and product images for presenting the content. 
 
Keywords: Presentation of Corporate Image’s Content, Corporate Image, Pocketbooks 

 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีไดด้ าเนินการรับนกัศึกษามาตั้งแต่ 2529 โดยมีคติพจน์ว่า 
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สงัคม มีปรัชญาท่ีมุ่งมัน่จะผลิตบณัฑิต ใหมี้ทกัษะท่ีจะออกไปรับใชส้ังคม และในโลกกวา้ง โดย
คาดหวงัวา่ บณัฑิตท่ีจบออกไป ไดรั้บความรู้ท่ีทนัสมยัตรงตามสาขาท่ีสนใจศึกษา และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีการก าหนดวสิยัทศัน์วา่เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการคน้ควา้วจิยั เพ่ือการพฒันาแบบยัง่ยืน
ท่ีสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และการแกปั้ญหาของสังคม ส่งเสริมนวตักรรม และความคิดสร้างสรรคข์องการ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ และผูป้ระกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารยทุ์กสาขาวิชา ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
สร้างและพฒันาองคก์รใหมี้ความมัน่คง และมุ่งเนน้คุณภาพ  

การท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเป้าหมายได้นั้ น นอกจากการมีคติพจน์ ปรัชญา และ
วสิยัทศัน์ดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอีกหลายประการประกอบกนั ซ่ึง “ภาพลกัษณ์” เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์ร
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย โดยความส าคญัของค าวา่ “ภาพลกัษณ์” นั้น วรัิช ลภิรัตนกลุ (2549) ไดอ้ธิบายวา่ 
ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่ง
ใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึง
สินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ท่ีบริษัทนั้ นจ าหน่าย ฉะนั้ น ค าว่าภาพลักษณ์ของบริษัท จึงมี
ความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 
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 ดงันั้น หากจะกล่าวถึง “ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิต” แลว้นั้น จึงหมายถึงภาพท่ีเกิดจากความประทบัใจท่ี
ประชาชนมีต่อมหาวทิยาลยัรังสิต หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ บุคลากร คณาจารย ์นกัศึกษา 
ศิษยเ์ก่า อาคาร สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์หรือการมีประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างประชาชนกบั
มหาวิทยาลยัรังสิตนัน่เอง ภาพลกัษณ์นั้นเป็นมูลค่าท่ีไม่อาจนบัเป็นจ านวนเงินไดเ้ช่นทรัพยสิ์นทัว่ไป หากแต่สามารถ
ท าให้ทรัพยสิ์นเหล่านั้นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไดห้ลายเท่าตวั เพียงแค่องค์กรนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงท่ีผ่านมามหาวิทยาลยั
รังสิตไดมี้การเผยแพร่ภาพลกัษณ์ขององคก์รในหลายช่องทาง เช่น ส่ือมวลชน ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ จาก
การรวบรวมขอ้มูลของผูว้ิจยั พบวา่ ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีพ้ืนท่ีในการน าเสนอภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรังสิตได้
มากและน าเสนอได้หลายประเด็น ก็คือ งานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กของ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ จ านวน 3 เล่ม คือ            
1) เร่ืองปิรามิดหนา้เสาธง 2) เร่ืองวิชาตกเขา และ 3) เร่ืองคบเด็กสร้างแบรนด์ ท่ีมีจุดเด่นโดยการน าเสนอภาพลกัษณ์
องค์กรท่ีไม่ไดเ้น้นการยกยอ่งองคก์รเป็นหลกั หากแต่เป็นงานเขียนท่ีน าเสนอภาพลกัษณ์องคก์รชนิดตีแผ่แก่นแทท้ั้ ง
ความลม้เหลว ความส าเร็จ ตลอดจนกล่าวถึงวิกฤติของมหาวิทยาลยัรังสิตในช่วงต่างๆ เสมือนเป็นจดหมายเหตุของ
มหาวทิยาลยัรังสิตก็วา่ได ้ 

ในงานวิจัยของณัชชา  เพ็ชร์ไทย (2553) เร่ือง “การน าเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผูน้ าและเร่ืองราวของ
ผูบ้ริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค” พบว่า ทิศทางในการน าเสนอภาพลักษณ์ผูบ้ริหารระดับสูงใน
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค มกัใชทิ้ศทางบวก การใช้องค์ประกอบของเร่ืองเล่า มกัออกแบบโครงเร่ืองให้มีทิศทางในการ
น าเสนอเป็นบวกหรือการมุ่งไปสู่ความส าเร็จ ความดีงาม แนวทางในการน าเสนอภาพลกัษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ การ
ใชรู้ปแบบการน าเสนอต่อไปน้ีประกอบกนั ไดแ้ก่ การแสดงคุณสมบติัพ้ืนฐาน การระบุคุณสมบติัเฉพาะตวัและการใช้
ทิศทางในการน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้ง เช่นนั้ นการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัรังสิตผ่าน           
พอ็กเก็ตบุ๊ก จึงเป็นความจ าเป็นท่ีไม่ใช่เพียงเพ่ืองานดา้นวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงาน
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ได้แก่ องค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์องค์กร คือ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้ การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงาน 
รวมถึงประเภทของภาพลกัษณ์องค์กร คือ ภาพลกัษณ์ซ้อน ภาพลกัษณ์สินคา้ ภาพลกัษณ์กระจกเงา ภาพลกัษณ์ท่ีพึง
ปรารถนา ภาพลกัษณ์องคก์ร ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั และภาพลกัษณ์สูงสุด มาเป็นแนวทางในการศึกษา  (Frank Jefkins) 
(1993) (อา้งในพรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2556) 

สารประโยชน์ท่ีได้จากผลการวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิต
ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพนัธ์ เช่น ส านักงานรับนักศึกษา และใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ก าหนดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรังสิตในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจยงัมิไดน้ ามาใชก่้อนหน้าน้ี ทั้ งน้ีในส่วนของหน่วยงาน
ราชการและเอกชนท่ีมีความประสงค์จะศึกษาวิธีการน าเสนอภาพลกัษณ์ขององค์กรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอภาพลกัษณ์องคก์รของตนผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ ก็สามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาได ้
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2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวเิคราะห์เน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีน าเสนอผา่นพอ็กเก็ตบุ๊ก 

2. เพ่ือจ าแนกองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ท่ีถูกใชใ้นการน าเสนอเน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องคก์รผา่น 
พอ็กเก็ตบุ๊ก 

3. เพ่ือจ าแนกประเภทของภาพลกัษณ์องคก์รท่ีถูกใชใ้นการน าเสนอเน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์องคก์รผา่น 
พอ็กเก็ตบุ๊ก 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัส่วนหน่ึงดว้ยการวิเคราะห์การน าเสนอ
เน้ือหาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีปรากฏในพ็อกเก็ตบุ๊กของ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ จ านวน 3 เล่ม คือ            
1) เร่ืองปิรามิดหนา้เสาธง 2) เร่ืองวชิาตกเขา และ 3) เร่ืองคบเด็กสร้างแบรนด ์โดยท าการวิเคราะห์ถอ้ยค าเชิงพรรณนา 
(Narrative Analysis) ท่ีผูแ้ต่งสะท้อนให้ถึงการใช้องค์ประกอบภาพลักษณ์องค์กร คือ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินค้า        
การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม เคร่ืองมืออุปกรณ์ส านกังาน และประเภทของภาพลกัษณ์องคก์ร คือ ภาพลกัษณ์ซอ้น 
ภาพลกัษณ์สินคา้ ภาพลกัษณ์กระจกเงา ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา ภาพลกัษณ์องคก์ร ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั ภาพลกัษณ์
สูงสุด ทั้งน้ี ผูว้จิยัยงัไดน้ าขอ้มูลท่ีคน้พบ มาใชเ้ป็นขอ้มูลขั้นตน้เพ่ือด าเนินการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมดว้ย 
 
4. ผลการวจิยั 
 การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตในพ็อกเก็ตบุ๊กของ ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ จ านวน 3 
เล่ม คือ 1) เร่ืองปิรามิดหนา้เสาธง 2) เร่ืองวชิาตกเขา และ 3) เร่ืองคบเด็กสร้างแบรนด์ นั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบั
การวิเคราะห์เน้ือหา และแนวคิดเก่ียวกับภาพลกัษณ์ในด้านองค์ประกอบภาพลกัษณ์ คือ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้   
การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านกังาน รวมถึงประเภทของภาพลกัษณ์องคก์ร คือ ภาพลกัษณ์
ซอ้น ภาพลกัษณ์สินคา้ ภาพลกัษณ์กระจกเงา ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา ภาพลกัษณ์องค์กร ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั และ
ภาพลกัษณ์สูงสุด มาเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 

พอ็กเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เล่ม มีรูปแบบการน าเสนอท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างกนับางประการ ในส่วนของ
ความเหมือน คือ มีการจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นตอนๆ ซ่ึงพ็อกเก็ตบุ๊กเร่ืองปิรามิดหนา้เสาธงผูแ้ต่งไดใ้ชต้วัเลขในการ
แบ่งตอน (มีทั้งส้ิน 7 ตอน) ส่วนพอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองวิชาตกเขาและคบเด็กสร้างแบรนดน์ั้น ใชค้  าวา่ Part ในการแบ่งตอน 
(พอ็กเก็ตบุ๊กทั้ง 2 เร่ืองน้ี มีการแบ่งตอนเป็นจ านวนเท่ากนัคือ เล่มละ 3 ตอน) ทั้งน้ี พอ็กเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เร่ืองยงัใชรู้ปแบบ
การน าเสนอแบบเดียวกนัคือ ในแต่ละตอนจะประกอบดว้ยเร่ืองยอ่ยๆ ภายในตอนร่วมดว้ย เช่น พอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองวิชา
ตกเขา ตอนงานเขา้ จะมีเร่ืองยอ่ยอยูจ่  านวน 3 เร่ือง เป็นตน้  

ในส่วนของความแตกต่าง คือ พอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองปิรามิดหนา้เสาธง เป็นงานเขียนท่ีผูแ้ต่งรวบรวมผลงานจาก
บทบรรณาธิการในวารสาร “สารรังสิต” ส่วนพอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองวิชาตกเขาและคบเด็กสร้างแบรนด ์เป็นงานเขียนท่ีผูแ้ต่ง
เขียนข้ึนใหม่จากมุมมองของผูแ้ต่งในช่วงเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่า ผูแ้ต่งไดว้างแนวทางในการน าเสนอเน้ือหา
ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตไวใ้ห้ผูอ่้านตั้งแต่เร่ิมแรก โดยการใช้ค  าโปรยไวบ้นปกของพ็อกเก็ตบุ๊ก ดังน้ี 1) พ็อก
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เก็ตบุ๊กเร่ืองปิรามิดหนา้เสาธง เขียนค าโปรยวา่ “บทบรรณาธิการร่อนตะแกรงจากวารสาร “สารรังสิต” เหตุการณ์ ผูค้น 
ความคิด ความฝัน แรงบนัดาลใจ ท่ีแตกต่างหลากหลาย แต่มีจุดเร่ิมตน้เดียวกนั 2) พอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองวชิาตกเขา เขียนค า
โปรยวา่ “เรียนเอม็บีเอนอกต าราจากวรีบุรุษประชาธิปไตย” และ 3) พอ็กเก็ตบุ๊กเร่ืองคบเด็กสร้างแบรนด ์เขียนค าโปรย
วา่ “แคมปัส มาร์เก็ตติ้ง ฉบบัมวยวดั” ซ่ึงเม่ือผูอ่้านอ่านจนจบแตล่ะเล่มจะพบวา่เน้ือหาทั้งหมดจะส่ือถึงค าโปรยท่ีผูแ้ต่ง
ไดก้ าหนดไว ้รวมถึงเร่ืองยอ่ยๆ ในแต่ละตอน ก็เช่ือมโยงถึงช่ือของตอนนั้นๆ ร่วมดว้ย 

ส าหรับการน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตรังสิตท่ีปรากฏในพ็อกเก็ตบุ๊กนั้น ผูว้ิจยัสามารถ
วิเคราะห์เป็นประเด็นส าคญัได้ 5 ประเด็น คือ 1) การบริหารงานของผูบ้ริหาร 2) การท าประชาสัมพนัธ์ 3) คุณภาพ
การศึกษา 4) การท างานเพื่อสังคม และ 5) ความส าเร็จจากผลงานของศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนัและคณาจารย ์เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดของแต่ละประเด็น จะสามารถขยายความได ้ดงัน้ี 

1) การน าเสนอภาพลกัษณ์การบริหารงานของผูบ้ริหาร ผูแ้ต่งน าเสนอแนวทางการบริหาร การตดัสินใจ 
รวมถึงบุคลิกของผูบ้ริหาร ในท่ีน้ีคือ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ (อธิการบดี) วา่เป็นผูมี้วิสยัทศัน์ กลา้ตดัสินใจ มีความเมตตา 
มีความมุ่งมัน่และมีคุณธรรม ซ่ึงสะทอ้นผ่านเน้ือหาในพอ็กเก็ตบุ๊กทุกเล่ม เช่น ตอนท่ี 2 แบรนด์เป็นตะคริว (พอ็กเก็ต  
บุ๊กช่ือวิชาตกเขา) ไดมี้การกล่าวถึงการปฏิรูปมหาวทิยาลยัรังสิตขนานใหญ่ ดว้ยการปรับโครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูง 
การปรับการเรียนการสอน โดยเปล่ียนจากระบบไตรภาคเป็นทวิภาค เพื่อลดกระแสต้านของนักศึกษา รวมถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีวา่มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีค่าหน่วยกิตแพง การน าเสนอภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัรังสิตใน
เร่ืองน้ี ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของผูน้ าท่ีมีความเขม้แขง็ เป็นหวัเรือน าพามหาวทิยาลยัรังสิตใหมี้ความมัน่คง และยงัสร้าง
ความเช่ือถือของกลุ่มผูอ่้านท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัรังสิตไดอี้กดว้ย 

2) การน าเสนอภาพลักษณ์การท าประชาสัมพันธ์ ผู ้แต่งน าเสนอวิธีการอันหลากหลายในการท า
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัรังสิต เช่น การจดักิจกรรมโรดโชว ์การจดัท าวารสาร “สารรังสิต” การท าการตลาด
ผา่นครูแนะแนว การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ การใหน้กัศึกษาเป็นทูตของมหาวิทยาลยั การใชโ้ซเชียลมีเดีย 
การท าภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ การน าเสนอภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตในเร่ืองน้ี 
จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ด้านความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยรังสิต และท าให้มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นท่ีรู้จักอย่าง
กวา้งขวาง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กกลุ่ม 

3) การน าเสนอภาพลกัษณ์คุณภาพการศึกษา ผูแ้ต่งน าเสนอการก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ี
ชดัเจนวา่มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร การ
น าเสนอผลงานท่ีน่าสนใจของนักศึกษาในระหว่างศึกษา และการสร้างอาคารสถานท่ี รวมถึงอุปกรณ์การเรียนให้มี
ความพร้อมต่อการการจดัการเรียนการสอน การเปิดสาขาวิชาท่ีเป็นความจ าเป็นต่อประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์
มหาวทิยาลยัรังสิตในเร่ืองน้ี จะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือของกลุ่มผูอ่้านท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัรังสิตวา่ เป็น
มหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าอ่ืนๆ 

4) การน าเสนอภาพลกัษณ์การท างานเพ่ือสงัคม ผูแ้ต่งน าเสนอการใหทุ้นการศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือ 
ศิษยเ์ก่าท่ีเดือดร้อน การจดัท าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงการน าเสนอภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิต
ในเร่ืองน้ี จะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรังสิตดา้นการมีคุณธรรม และการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคม
และประเทศ 
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5) การน าเสนอภาพลกัษณ์ความส าเร็จจากผลงานของศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั และคณาจารย ์ผูแ้ต่งน าเสนอ 
การประสบความส าเร็จของศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนัและคณาจารย ์ทั้ งในดา้นวิชาชีพและวชิาการ รวมถึงการแสดงความ
ยนิดีกบับณัฑิตในการเขา้พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลยัรังสิตร่วมดว้ย ซ่ึงการน าเสนอภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั
รังสิตในเร่ืองน้ี จะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัรังสิตในดา้นการมีงานท าของกลุ่มผูอ่้าน และส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองและนกัเรียนในการเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีผูว้ิจัยได้กล่าวข้างตน้ สามารถประมวลได้ว่าผูแ้ต่งมีการใช้องค์ประกอบของ
ภาพลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้ การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และเคร่ืองมืออุปกรณ์
ส านักงาน และเข้าข่ายประเภทของภาพลักษณ์  ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ขององค์กร 2) ภาพลักษณ์สูงสุด และ                    
3) ภาพลกัษณ์สินคา้ ทั้ งน้ี ไม่ปรากฏภาพลกัษณ์ซ้อน ภาพลกัษณ์กระจกเงา ภาพลกัษณ์พึงปรารถนาและภาพลกัษณ์
ปัจจุบนั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สามารถขยายความได ้ดงัน้ี 

การใชอ้งคป์ระกอบของภาพลกัษณ์  
ผูบ้ริหาร มีการกล่าวถึง ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ (อธิการบดี) ท่ีผูแ้ต่งสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผูน้ าของ

อธิการบดีไวใ้นหลายดา้น เช่น เน้ือหาในตอนท่ี 3 ตกเขาฝึกวชิา (พอ็กเก็ตบุ๊กช่ือวชิาตกเขา) ผูแ้ต่งพรรณนาถึงวสิยัทศัน์
ของอธิการบดีวา่ “ไม่เปิดหลกัสูตรตามกระแส แต่จะเปิดตามความตอ้งการและความจ าเป็นของชาติ ในดา้นท่ีขาด
แคลน เช่น แพทย ์พยาบาล ดนตรี การบิน เป็นตน้ หรือการกล่าวถึงการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตของอธิการบดีท่ีเนน้
การฟังขอเสนอแบบ Bottom Up จากลูกน้องสู่ผูบ้ริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรไดคิ้ดและท าโครงการใหม่ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ และผูแ้ต่งยงัส าทบัถึงการตั้งเป้าหมายของอธิการบดีวา่ “มหาวทิยาลยัรังสิต ตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพ” 
 พนักงาน ในท่ีน้ีผูแ้ต่งหมายรวมถึง บุคลากร คณาจารย ์ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า ท่ีประสบความส าเร็จจาก
การสร้างผลงานงานทั้งในสายวชิาการและวชิาชีพ เช่น เน้ือหาในตอนท่ี 3 โรมมิไดส้ร้างในวนัเดียว (พอ็กเก็ตบุ๊กช่ือ 
ปิรามิดหนา้เสาธง) ผูแ้ต่งกล่าวถึง ผลงานและความส าเร็จของนกัศึกษา เช่น การตามหาศิษยเ์ก่าทั้งชายและหญิง ท่ีสร้าง
ฝันบนเสน้ทางของตวัเอง และการน าเสนอความส าเร็จของศิษยเ์ก่าอีก 13 คน ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ โดยเฉพาะนาย
ภาคภูมิ  วงศ์ภูมิ ศิษยเ์ก่าจากสาขาการภาพยนตร์ ของคณะนิเทศศาสตร์ ท่ีก ากบัภาพยนตร์เร่ือง Shutter รวมถึงมีการ
แนะน าอาจารยรุ่์นใหม่อีก 22 คน เป็นการเนน้ย  ้าให้เห็นถึงศกัยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลยั
รังสิต ทั้งศิษยเ์ก่าและคณาจารย ์
 สินคา้ คือ มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีผูแ้ต่งช้ีวา่เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าอ่ืนๆ 
เช่น เน้ือหาในตอนท่ี 2 เข็นแบรนด์ข้ึนภูเขา (พ็อกเก็ตบุ๊กช่ือคบเด็กสร้างแบรนด์) ผูแ้ต่งกล่าวถึงการตั้งเป้าหมายให้
มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ของมหาวิทยาลยัเอกชน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แบรนด์อนัดับตน้และการเน้น
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัภายใตน้โยบาย QQQ2B1(Quality Quality Quality to be NO.1) 
 การด าเนินธุรกิจ และกิจกรรมสังคม ผูแ้ต่งน าเสนอการจดัท าโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ียงั
ประโยชน์ต่อบุคคล สังคมและประเทศ ผูแ้ต่งน าเสนอในแง่ของการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
เน้ือหาในตอนท่ี 7 อีกดา้นหน่ึงของเหรียญ (พอ็กเก็ตบุ๊กช่ือปิรามิดหนา้เสาธง) มีการกล่าวถึง การจดักิจกรรมการขอรับ
บริจาคหนังสือให้โรงเรียนวดัใหม่ปทุมสูตร การให้ทุนเรียนแพทยแ์ก่นายกนัตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ ซ่ึงเป็นชาวเขา ท่ี
ตอ้งการเป็นหมอ และการระดมทุนช่วยศิษยเ์ก่าอดีตนกับาสเกตบอลของมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีป่วยเป็นมะเร็ง  
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 เคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงาน ผูแ้ต่งสะทอ้นผ่านการกล่าวถึงการสร้างอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัรังสิต 
เพ่ือรองรับการเปิดหลกัสูตรใหม่ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาชาติ เช่น แพทย ์พยาบาล ดนตรี สถาบนัการบิน เป็นตน้ 

ประเภทของภาพลกัษณ์  
 ภาพลกัษณ์ขององค์กร ถือเป็นภาพลกัษณ์โดยรวมขององค์กรทั้ งหมด เช่น ตราสินคา้ สินคา้ การบริหาร 
บุคลากร การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ฯลฯ ในการน้ีผูแ้ต่งไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต
ด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น การก าหนดนโยบาย การสร้างบุคลากรคุณภาพ การมีหลกัสูตรท่ีหลาหลาย การสร้าง
อาคารสถานท่ีและการจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ฯลฯ  
 ภาพลกัษณ์สูงสุด เป็นภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รตระหนกัรู้ถึงความจริงและขอ้จ ากดัของตน ต่อความเขา้ใจและการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน ส่ือมวลชนและอ่ืนๆ ดงันั้น การก าหนดภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ร
จดัท าตามศกัยภาพขององคก์รอยา่งเต็มก าลงัและให้เป็นไปตามสภาพการณ์จริงขององคก์รมากท่ีสุด ซ่ึงผูแ้ต่งใชก้าร
พรรณนาความจริงของมหาวิทยาลยัรังสิตทั้ งความลม้เหลว ความส าเร็จ ด้วยมุมมองท่ีมีต่อการยอมรับตวัตนของ
มหาวทิยาลยัอยา่งแทจ้ริง  
 ภาพลกัษณ์สินคา้ เป็นส่ิงท่ีองค์กรท าการปรุงแต่งให้สินคา้หรือบริการของตนเป็นท่ียอมรับต่อสังคม ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาเอกชน มีสินคา้ท่ีส าคญัคือ หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี โทและเอก ซ่ึง     
ผูแ้ต่งได้น าเสนอให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ภายใต้
แนวนโยบาย QQQ2B1(Quality Quality Quality to be NO.1) ของอธิการบดีมาโดยตลอด ซ่ึงนโยบายดงักล่าวน าพาให้
บณัฑิตของมหาวิทยาลยัรังสิตมีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ ส่งผลต่อการสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวทิยาลยัรังสิตร่วมดว้ย 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่าผูแ้ต่งมีการน าเสนอเน้ือหาภาพลักษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
บริหารงานของผูบ้ริหาร 2) การท าประชาสัมพนัธ์ 3) คุณภาพการศึกษา 4) การท างานเพื่อสังคม และ 5) ความส าเร็จ
จากผลงานของศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั คณาจารย ์ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่การน าเสนอเน้ือหา 5 ประเด็นดงักล่าวมีความครอบคลุม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัรังสิตในปัจจุบันครบทุกดา้น ซ่ึงภาพลกัษณ์ดงักล่าวเป็นท่ีรับรู้อย่างกวา้งขวางของ
ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ือง “การส่ือสารภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัรังสิต” ของมติักร บุญคง (2561) ท่ีวา่ 
ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยรังสิต คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่                    
1) มหาวิทยาลยัแห่งการร่วมสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย 2) มหาวิทยาลยัแห่งนวตักรรม 3) มหาวิทยาลยัท่ีผลิต
นกัศึกษาและบณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จ และ 4) มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีสาขาวชิาหลากหลาย 

ส าหรับองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ท่ีผูแ้ต่งน าเสนอไว ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้ การด าเนินธุรกิจ 
กิจกรรมสังคม และเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านกังาน ผูว้ิจยัเห็นวา่ ผูแ้ต่งไดน้ าองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์มาใชใ้นแต่ละ
ตอนอยา่งเหมาะสม เพ่ือไม่ให้ผูอ่้านเกิดความสบัสนในการรับรู้ ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของพรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2556) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์ไว ้ดงัน้ี 1) ภาพลกัษณ์สามารถสร้าง
การรับรู้ใหเ้กิดการจดจ าและระลึกถึง ไม่วา่จะเป็นสินคา้ บริการ ตราสินคา้หรือตวัองคก์าร 2) ภาพลกัษณ์สามารถสร้าง
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ความเช่ือมัน่ เช่ือถือใหแ้ก่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์าร ท าใหส้าธารณชนเกิดความนิยมชมชอบและศรัทธาใน
องคก์าร 3) ภาพลกัษณ์ท าให้เกิดการภกัดี (Loyalty) ต่อสินคา้ บริการ นัน่คือ เกิดความซ่ือสตัยใ์นการซ้ือและใชสิ้นคา้/
บริการเหล่านั้น มีความรัก ผกูพนัจนยากท่ีจะเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ของบริษทัอ่ืนๆ 

ส่วนประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีผูแ้ต่งน าเสนอ ได้แก่ 1) ภาพลกัษณ์ขององค์กร 2) ภาพลกัษณ์สูงสุด และ       
3) ภาพลกัษณ์สินคา้นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ผูแ้ต่งมีความมุ่งหมายให้ผูอ่้านมีความประทบัใจต่อมหาวิทยาลยัรังสิต ดว้ยการ
แสดงความจริงใจในการพรรณนาเร่ืองต่าง ๆ อย่างเปิดเผย ทั้งเร่ืองท่ีลม้เหลว หรือความส าเร็จ ผูแ้ต่งไม่ไดโ้น้มเอียง
เขียนเฉพาะเร่ืองท่ีดีเท่านั้น อาจมีผลท าใหผู้อ่้านเกิดทศันคติเชิงบวกต่อมหาวทิยาลยัรังสิตในแง่ของการเป็นสถาบนัท่ีมี
ความโปร่งใส มีความจริงใจ ไม่เพอ้พก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุทธิลกัษณ์  หวงัสันติธรรม (2555) ท่ีกล่าวถึง
ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) ว่าเป็นภาพลกัษณ์ท่ีประชาชนเป้าหมายสร้างข้ึนในใจท่ีสะท้อนลกัษณะของ
องคก์รในความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีประชาชนหมายเห็นหรือรับรู้เก่ียวกบัองคก์รนั้นมาจากการส่ือสาร
ขององค์กร ทั้ งโดยวจันภาษาและอวจันภาษา โดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่ือสารท่ีมาจากการวางแผน
ล่วงหนา้ขององคก์รและไม่ไดว้างแผน ลว้นแลว้แต่ส่งผลถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รทั้งส้ิน 

 
6. บทสรุป 
 การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตผ่านพอ็กเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เล่ม คือ 1) ปิรามิดหนา้เสาธง 2) วิชา
ตกเขา และ 3) คบเด็กสร้างแบรนด์ ของ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ มีภาพรวมของการน าเสนอเน้ือหาท่ีสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 5 ประเด็น คือ 1) การบริหารงานของผูบ้ริหาร 2) การท าประชาสัมพนัธ์ 3) คุณภาพ
การศึกษา 4) การท างานเพ่ือสงัคม และ 5) ความส าเร็จจากผลงานของศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั คณาจารย ์ทั้งน้ี จากประเด็น
ท่ีกล่าวขา้งตน้จึงระบุได้ว่า การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตผ่านพ็อกเก็ตบุ๊กทั้ ง 3 เล่มนั้ น ได้ใช้
องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงาน สินคา้ การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ส านกังาน และส่วนใหญ่เป็นภาพลกัษณ์ประเภท 1) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 2) ภาพลกัษณ์สูงสุด และ 
3) ภาพลกัษณ์สินคา้ ซ่ึงประเภทและองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ท่ีถูกน ามาใช้ในการน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์
มหาวิทยาลยัรังสิตในพ็อกเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เล่มน้ี มีส่วนน าพาให้ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัรังสิตมีความโดดเด่นเฉพาะตวั 
เช่น มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีผูบ้ริหารน่าเช่ือถือ มีการจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีดี มีโครงการท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษามีผลงานและประสบความส าเร็จในอาชีพเป็นท่ียอมรับ มีการท าประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เป็นตน้  
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