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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นอยา่งไร   

ผลการวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น 1) เป็นมหาวทิยาลยัท่ี
มุ่งเนน้การสร้างงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยภีาคการเกษตรท่ีถือวา่เป็นรากฐานของมหาวทิยาลยั และเป็นความคาดหวงั
วา่หากมีค าถามหรือปัญหาในสังคมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้งสามารถให้ค  าตอบ และเป็นท่ีพึงของประชาชนได้
เสมอ 2) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความเพียบพร้อมท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัในระดับสากล 3) บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ เป็นท่ีต้องการของผูป้ระกอบการ และอาจารยมี์ความทันสมัย สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 4) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี Master Plan ชัดเจนในเร่ืองของการอนุรักษ์รักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู ่เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) และเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความผาสุก 
(Happy University) และเม่ืองานประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคแ์ละ
สอดคลอ้งสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 จึงควรท่ีจะมีการปฏิบัติงาน คือ 1) มีการพฒันาแผนด าเนินการประชาสัมพนัธ์        
2) มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานการประชาสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 3) มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก โดยใชส่ื้อ 
Social Media ใหม้ากข้ึน 4) มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนและเลือกใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลาย 5) บุคลากรใน
งานประชาสมัพนัธ์มีความรู้ความเขา้ใจภาพลกัษณ์องคก์รและเขา้ใจในเร่ืองของไทยแลนด ์4.0  

 
ค ำส ำคญั: ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์  
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Abstract 
This research aims to study a desirable organizational image of Kasetsart University (KU). 
According to the study, the desirable image consists of 4 main aspects. First, KU is considered as a 

research-oriented institution. It mainly focuses on technologies in an agriculture field which is a foundation of the 
University. In addition, it achieves a high expectation from a nation-wide population to be able to support overall 
country when facing any question or critical problems. Second, it should maintain a high quality and a competitive 
power meeting with an international standard. Third, its graduates are knowledgeable and needed by the labor 
market. Lecturers are also expected to get up-to-date with the fast-moving technologies in a digital era. Finally, it 
needs to have a clearly-defined master plan with regard to an environmental conservation. A pure Green and Happy 
university are expected to happen in a near future. 

Since the Department of Public Relations, Kasetsart University has a goal to create a desirable 
organizational image in an era of Thailand 4.0, an action plan should be well-designed as of follows. 

First, the implementation plan for public relations' tasks should be prepared. Second, there ought to exist a 
coordination network among internal departments as well as outside organizations. Third, public relations' strategies 
have to be proactive via multiple social media. Forth, a target group is well-defined and varieties of public relations 
media need to be chosen accordingly. Finally, public relations' personnel must have clear knowledge regarding the 
organizational image and do understand a direction of the entire university toward Thailand4.0 period.  
Keywords: Organizational image, Kasetsart University, Desirable image 
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเป้าหมายท่ี มุ่งมัน่ในการสั่งสม เสาะแสวงหา สร้าง
บุคคลท่ีมีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยูใ่นคุณธรรม มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผน่ดิน เพ่ือความกินดีอยูดี่ของ
ชาติและพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ตามวิสยัทศัน์ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั เช่ือมโยงกบัศาสตร์การเกษตรซ่ึง
เป็นพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยั พร้อมทั้งนอ้มน าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานใน
การสร้างสรรค์วิชาการและน าไปสู่การเป็น มหาวิทยาลยัชั้นน าอนัประกอบดว้ยแนวคิด มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green 
University) มหาวิทยาลยัแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (Digital University) มหาวิทยาลยัวิจยั (Research University) 
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) มหาวิทยาลัยท่ี มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม (Social 
Responsibility University) มหาวิทยาลยัแห่งความผาสุก (Happiness University) ย่อมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่ือสาร
องค์กรท่ีดีมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มีการประชาสัมพนัธ์ของขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของ
สาธารณชน โดยภาพลกัษณ์นั้นควรสอดคลอ้งไปตามแผนเป้าหมายท่ีทางมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ดังนั้ น การด าเนินงานส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องท าทั้ งเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือให้เกิด
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัดีอยูต่ลอดเวลา ให้ประชาชนเล่ือมใสศรัทธาและเช่ือถือในมาตรฐานของบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาออกไป และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยงาน



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

1621 

ประชาสัมพนัธ์ สังกดักองกลาง เป็นหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีภาระหนา้ท่ีโดยตรงในการดูแลการ
ส่ือสารองค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งบุคลากรภายในองค์กรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการสร้างภาพลกัษณ์ สร้างความร่วมมือท่ีดีภายในองคก์ร และในปัจจุบนั ความเจริญกา้วหนา้ใน
ระบบการส่ือสารส่งผลให้สาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่ือมวลชนก็
มีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทนัสถานการณ์ การเปิดรับขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะข่าวในด้านลบ ยิ่งสามารถท าให้ข้อมูลนั้ นเผยแพร่ไปรวดเร็วกว่าข่าวสารทั่วไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้ นจากอิทธิพลของการส่ือสารในยุคท่ีการส่ือสารไร้พรมแดน น่าจะส่งผลให้
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในอดีตมีการเปล่ียนแปลงไป งานประชาสมัพนัธ์จึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการรักษาภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัดว้ยการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า มีความรวดเร็ว และตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพ่ือแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
ทั้งของภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถาบนัทางสายอาชีพ ท่ีปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 
 จากประเด็นดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา “การส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในบริบท
ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือให้ทราบวา่ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นอยา่งไร ซ่ึงผลการวิจยัจะ
ช่วยให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่งานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการพฒันาแผนการประชาสัมพนัธ์ 
และสามารถก าหนดกลยทุธ์ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นอยา่งไร 
  
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 เคร่ืองมือ 
 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือ โดยใชป้ระเดน็ค าถาม
วธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  วเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ของงานประชาสมัพนัธ์ และ
น าเสนอในรูปแบบของเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Method) 
 3.2 วธีิการด าเนินการวจิยั 
 3.2.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน 19 คน แบ่งออกเป็นคณบดีทุกคณะของ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ บางเขน จ านวน 13 คน นกัข่าวสายการเกษตร 1 คน สายข่าวการศึกษา 1 คน สายสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
1 คน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีใชบ้ณัฑิต มหาบณัฑิต ท่ีจบจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 คน  
 3.2.2 วเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ของงานประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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4. ผลการวจิยั 
จากการศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นอยา่งไร ผลการวจิยั พบวา่  
1) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นด้านการสร้างงานวิจยั เพราะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายท่ีจะเป็น  

Reserves University มีงานวิจัยเป็น backbone กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานวิจัยส่วนใหญ่นั้ นเน้นไป
ทางดา้นเทคโนโลยีทางภาคการเกษตร ท่ีถือวา่เป็นรากฐานของการกินดีอยูดี่ของคนในประเทศชาติ และเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงแมบ้างคร้ังหลายคนจะกล่าววา่ งานวิจยัต่างๆ เม่ือเสร็จแลว้จะข้ึนห้ิง
บางอนัไม่สามารถน ามาใชง้านได ้แต่การเกิดงานวจิยัในแต่ละคร้ังยอ่มเป็นจุดก าเนิดหรือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั
คร้ังต่อไป นอกจากนั้ นยงัตอ้งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่ งของประชาชนได้ในทุก ๆ เร่ือง เน่ืองจากเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีนกัวชิาการรวมตวักนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เป็นความคาดหวงัท่ีหากเกิดค าถามหรือปัญหาในสังคม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้งให้ค  าตอบหรือค าแนะน าในปัญหาเหล่านั้นได ้รวมไปถึงการท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ าในการ
แจง้เตือน บอกกล่าวก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึนในสงัคม เพ่ือใหป้ระชาชนในประเทศชาตินั้นมีความกินดีอยูดี่  

2) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความเพียบพร้อมและพฒันาเพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะเขา้สู่ความเป็นสากลอย่าง
แทจ้ริง โดยเร่ิมจาก 1). เร่ืองของการเปิด – ปิดเทอม ควรท่ีจะเปิดใหต้รงกบันานาชาติ 2).หลกัสูตร ควรมีความเขม้แข็ง
ตั้งแต่หลกัสูตรของภาษาไทยก่อน เพราะ ถา้หลกัสูตรภาษาไทยเขม้แข็งการท่ีจะเปล่ียนเป็นภาษาองักฤษก็ไม่เป็น
ปัญหา และควรท่ีจะสามารถไปโอนเทียบหน่วยกิตกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศได ้3). การเรียนการสอน ควรท่ีจะให้
นิสิตต่างชาติเขา้มาเรียน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษ แต่นิสิตท่ีเขา้มานัง่เรียนนั้นยงัคงเป็น
เด็กไทย ซ่ึงการกา้วเขา้สู่ความเป็นสากลควรท่ีจะมีการปรับปรุงและพฒันาในส่วนอ่ืนให้เป็นสากลดว้ยเช่นกนั เช่น 
ข่าวสาร กิจกรรม บน Website ของมหาวิทยาลยัในเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษ ควรท่ีจะเป็นภาษาองักฤษดว้ย เพราะ หน้า 
Website ถือวา่เป็นหนา้บา้นหลกัของการเปิดเขา้มาท าความรู้จกัมหาวิทยาลยัของชาวต่างชาติ รวมไปถึงป้ายบอกทาง 
ป้ายบอกหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั การเปิดรับสมคัรนิสิตในโครงการต่างๆ ก็ควรท่ีจะมีภาษาองักฤษดว้ย 

3) ภาพลักษณ์การเพ่ิมคุณค่าและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ  การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแต่ให้นิสิตเป็นศูนยก์ลาง (Center) หรือให้อาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Center)  แต่
อยากให้เป็นการเรียนการสอนแบบการน าเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Digital Literacy) เม่ือมีความรู้ทาง
วิชาการแลว้ก็ควรท่ีจะมีการวางรากฐานในดา้นของจิตส านึกท่ีดีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบันิสิต เป็นบณัฑิตท่ี
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปสร้างสรรคง์านวิจยัแลว้น าไปถ่ายทอดหรือใชใ้นการประกอบอาชีพ และเป็นท่ีตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ ในดา้นอาจารยเ์น่ืองจากเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่นิสิต จึงควรท่ีจะมีการพฒันาตวัเองให้ทนักบั
เทคโนโลยมีาใชใ้นการสอน  

4) ภาพลกัษณ์การใช้หลกัธรรมาภิบาลบริหารจัดการอย่างย ัง่ยืน ปัจจุบันมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ตอ้งมีการบริหารจดัการมีรายไดเ้องเพ่ือน ามาใชใ้น กิจกรรมของมหาวทิยาลยั จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกบัภาคเอกชนให้ มหาวิทยาลยัตอ้งผลกัดนั (Out list) ผลงานวิชากาการไปสู่ภาคเอกชนให้มากข้ึน 
ต่อยอดของงานบริหารวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดรายไดแ้ละเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัภาคเอกชน ในดา้นการบริหาร
จดัการอยา่งย ัง่ยืน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เพียงมหาวิทยาลยัเดียวท่ีอยูใ่นเมือง 
ซ่ึงจะตอ้งรักษาในส่วนน้ีไว ้การรักษาไวอ้าจจะไม่ใชก้ารเนน้การปลูกตน้ไมเ้พียงอยา่งเดียว แต่ควรท่ีจะมีแผน (Master 
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Plan) ท่ีชดัเจนในเร่ืองของการอนุรักษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยู ่เช่น การจดัการระบบคมนาคมภายในมหาวทิยาลยั ให้
มีการรณรงค์ให้ถีบจกัรยานส่ิงท่ีเคยเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพ่ือลดการเกิดมลภาวะ การมีสวสัดิการใชร้ถ
บริการภายในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นระบบไฟฟ้า เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) และ เม่ือเป็น
เช่นนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความผาสุก (Happy University) นิสิตและบุคลากรมีความสุขเม่ือไดอ้ยูแ่ละใชชี้วิต
ภายในมหาวทิยาลยั 
 และจากการศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า งาน
ประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ แบ่งเคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
 1) การโฆษณา มีการใชง้บประมาณค่าใชจ่้ายในการซ้ือพ้ืนท่ีและเวลาในการโฆษณา ไดแ้ก่ การซ้ือเวลาทาง
สถานีโทรทศัน์ ในการเผยแพร่กิจกรรมงานครบรอบการก่อตั้งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และซ้ือพ้ืนท่ีลงหนงัสือพิมพ ์
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมงานประชุมวชิาการ  
 2) การประชาสัมพนัธ์ จดัท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ใน วารสาร Ku  News, Ku 
hot News, E- News, ปฏิทิน มก. หรือ Ku Activity, โปสเตอร์, หนงัสือเชิญส่ือมวลชนเพ่ือเป็นเกียรติและท าข่าว และ 
Facebook Fan Page  
 3) สนบัสนุนหรือุปถมัภกิ์จกรรมงานพิเศษท่ีทางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จดัข้ึน โดยงานประชาสมัพนัธ์เขา้
ไปมีส่วนร่วมในการท าข่าวเพ่ือท าการประชาสมัพนัธ์ 
 4) การใชทู้ตหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มาเป็นตวัแทนหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวท่ีเป็นกระแสในสังคม 
ผา่นงานหรือกิจกรรมท่ีงานประชาสัมพนัธ์เป็นผูจ้ดัข้ึน เช่น อาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการ ดารา นกัแสดง ท่ีก าลงัศึกษา
ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้  
 
5. การอภิปรายผล 

ผูว้จิยัน าแนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการวจิยัท่ีมีประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีโดดเด่นทางดา้นงานวิจัย

โดยเฉพาะงานวจิยัดา้นการเกษตร สามารถมีค าตอบใหก้บัทุกปัญหาของสงัคมเป็นมหาวทิยาลยัท่ีสามารถเป็นท่ีพึงของ
เกษตรกรหรือประชาชนทัว่ไป เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล โดยเร่ิมการพฒันาบุคลกรสายอาจารย ์ให้มี
ความรู้ความสามารถเทียบเท่าในระดบัสากล เพราะ บุคลากรในสายอาจารยเ์ป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ไปสู่นิสิต หาก
อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ ก็เสมือนเป็นการการสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นสากลให้กบัมหาวิทยาลยั ดงัเช่น เสรี 
วงษ์มณฑา (2541) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ขององค์กร ถือวา่เป็นภาพรวมของภาพลกัษณ์ทุกอยา่งขององค์กร รวมไปถึง 
ภาพลกัษณ์ของบุคลากร (Employee) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งไดพ้บเจอ การท่ีจะให้ผู ้
ท่ีเขา้มาติดต่อรู้สึกวา่บุคลากรเป็นคนเก่ง เป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี พร้อมท่ีจะให้บริการผูท่ี้มีมาติดต่อ  นอกจากนั้นยงั
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีผลิตบณัฑิตออกมามีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในดา้นวชิาการ มีน ้ าใจ คุณธรรม 
สร้างประโยชน์ให้กบัสังคมได ้ซ่ึงถือวา่บณัฑิตนั้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยั ตามท่ี พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ 
(2552) กล่าวว่า ภาพลักษณ์องค์กรท่ีพึงประสงค์ ต้องมีสินค้าและบริการท่ีดี คือ สินค้าตอ้งมีคุณภาพและบริการ
ประทบัใจ ถา้สินคา้และบริการไม่ดี ภาพลกัษณ์ขององค์กรก็ไม่สามารถจะสร้างให้เป็นองคก์รลกัษณะท่ีดีได ้ซ่ึงหาก
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบัณฑิตท่ี ดีเป็นท่ีต้องของผูป้ระกอบการ ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับทาง
มหาวิทยาลยั 4.เป็นมหาวทิยาลยัแห่งความสุขของนิสิต บุคลากร และคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความสุขจากอากาศ ความ
เขียวจากตน้ไม ้อาคารโครงสร้างต่างๆ มีความสวยงาม มีระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือการรณรงคใ์ห้ใช้
จกัรยานภายในมหาวิทยาลยั รวมไปถึงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิรารัตน์ บรรจง 
วทิยา เทียนจวง และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2542) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนาดา้นการพฒันาเขตศาลายาดา้นท่ีดิน 
อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภยั และการอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ควร 1.ควรมีการวางแผน
เพ่ือก าหนดภูมิทศันข์องศาลายา ก าหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและบริเวณอาคารเป็นสดัส่วนชดัเจน 2.ควรมีการบ ารุงรักษาอาคาร
อยา่งต่อเนือง 3.สร้างทางส าหรับจกัรยาน 4.มีบริการรถภายในวทิยาเขต 

จากภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ งานประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ถือว่าเป็นหน่วยงานหลกัท่ีตอ้งประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้ง ตามท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล 
(2544) กล่าววา่ภาพลกัษณ์ (Image)  ในงานประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีตอ้งอยูคู่่กนัเสมอ เพราะ งานประชาสัมพนัธ์เป็น
งานท่ีเก่ียวกับภาพลักษณ์ และยงัเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ในหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรให้มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเพ่ือผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือ ศรัทธา จากประชาชนท่ี
มีต่อองคก์ร (Mental Picture) ซ่ึงอาจจะเป็นภาพท่ีเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น ภาพท่ีมีบุคคล (Person) องคก์าร 
(Organization) สถาบนั (Institution) ฯลฯ โดยงานประชาสมัพนัธ์ตอ้งประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก มีนโยบายการท างานท่ี
ชดัเจน เร่ิมตน้จากการมีเครือข่ายเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เลือกใชส่ื้อท่ีมีความ
หลากหลาย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าสามารถเข้าถึงส่ือประเภทใดได้บ้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการ
ประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด  โดยเฉพาะส่ือประเภท Social Media ท่ีปัจจุบนั เป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลไปยงั
กลุ่มคนไดทุ้กเพศทุกวยั และสอดคลอ้งกบัไทยแลนด ์4.0 แผนพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีกล่าววา่ ตอ้ง
สร้างสังคมท่ีเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มสามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดโ้ดยง่าย ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จุลทับ และ จินตนา ตนัสุวรรณนนท์ (2558) กล่าวว่า การ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลยั ควรท่ีจะมีนโยบายการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ท่ีชัดเจน มีกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายตามเป้าหมายและพฒันาวฒันธรรมขององค์กร มีช่องทางการส่ือสารท่ีทันสมยัและ
หลากหลาย มีการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใช้
เทคนิควธีิการประชาสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างและโดดเด่น 

 
6.บทสรุป  

ผลการวิจยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งเนน้ดา้นการ
สร้างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีภาคการเกษตรท่ี  เป็นความคาดหวังว่าหากมีค าถามหรือปัญหาในสังคม
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้งสามารถใหค้ าตอบและเป็นท่ีพึงของประชาชนไดเ้สมอ เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีความพร้อม
ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัระดับสากล  บัณฑิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความรู้ความสามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของสังคม เป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ และอาจารยต์อ้งมีความทนัสมยั สามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
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การเรียนการสอนได้ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) นิสิตและบุคลากรมี
ความสุข (Happy University)  
 นอกจากนั้น ยงัมีขอ้สังเกตของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัติดดิน ประชาชนคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และผลงานวจิยัส่วนใหญ่ก็
เป็นงานวิจยัเกษตรซ่ึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นน้ี และ 
สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและความตอ้งการขององคก์ร แต่มีบางส่วนท่ีตอ้งการให้เพ่ิม คือ 
ทกัษะในการ Social Mediaใหม้ากยิง่ข้ึน 

งานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรมีแผนการประชาสัมพนัธ์ เชิงรุกและเชิงรับ มีใชส่ื้อ
ประเภท Social Media ใหม้ากข้ึน มีเครือข่ายการประชาสมัพนัธ์ภายในมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน  
ขอ้เสนอแนะ 

1.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ควรท่ีจะมีการจดัการความรู้ท่ีมีให้เกษตรหรือประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง
งานวจิยัหรือขอ้มูลไดง่้ายข้ึน โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น การสร้าง Application บนมือถือวา่ หากมีปัญหาทางการ
การเกษตร หรือ ปัญหาต่างๆ ในสังคม ก็สามารถติดต่อเพ่ือหาค าตอบได้จากอาจารยน์ักวิชาการหรือหน่วยงานใด 
ภายในมหาวทิยาลยั  

2.งานประชาสัมพนัธ์ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรมีแผนการประชาสัมพนัธ์ เชิงรุก – เชิงรับ เพื่อให้
ทราบภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว หรือวิธีการแกปั้ญหา
เหตุการณ์ต่างๆ  
 
7. กติตกิรรมประกาศ   

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. พรทิพย ์เย็นจะบก อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค  าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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