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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลงได�ด�วยความกรุณาช!วยเหลือแนะนําให�คําปรึกษาท้ังกําลัง

ความคิดและการให�กําลังใจโดยเฉพาะอย!างยิ่งจาก อาจารย�ดร.นิรันดร� จิวะสันติการ ประธาน
กรรมการท่ีปรึกษา ผู�ช!วยศาสตราจารย� ดร.โกมณ  แพนพา กรรมการท่ีปรึกษา ตลอดจนผู�เชี่ยวชาญ
ทางด�านการวัดและประเมินผลซ่ึงประกอบด�วยอาจารย� ดร.ศรีศุกร�  นิลกรรณ� ในการให�คําปรึกษาแนะนํา 
ตรวจ ปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร!องต!าง ๆ ของวิทยานิพนธ� พร�อมให�ข�อเสนอแนะท่ีมีประโยชน�สามารถ
นํามาประมวลเป7นความรู�ในการทําวิทยานิพนธ� ให�มีความถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค� ผู�วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป7นอย!างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห!งประเทศไทยท่ีได�อนุญาตให�ผู�วิจัยในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน และขอขอบคุณท!านอาจารย� ดร.ชวลิต หม่ืนนุช   
รองอธิการบดีฝ9ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห!ง
ประเทศไทย ท!านอาจารย� ดร.วันชาติ  นภาศรี ผู�อํานวยการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น อาจารย�
ภควัต สมิธธ� ผู�ช!วยอธิการบดี และอาจารย�ธวัชชัย  แสนชมภู ผู�ช!วยอธิการบดีฝ9ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น คณะผู�เชี่ยวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบแบบสอบถามและให�คําแนะนําในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผู�บริหาร คณาจารย� สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ที่มอบโอกาส
ทางการศึกษาให�แก!ผู�วิจัยท่ีให�ความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถามและให�ข�อมูลท่ีเป7นจริงและ
ขอบคุณคณาจารย�จากมหาวิทยาลัยเนชั่นท่ีได�ประสิทธิประสาทวิชาทางด�านการศึกษาและการวิจัย  

กราบขอบพระคุณบิดา มารดา บุพการีผู�ให�ชีวิตสติป=ญญาและสิ่งท่ีดีงาม ระลึกถึงครอบครัว 
ญาติพ่ีน�อง หลานๆ อันเป7นท่ีรักและกําลังใจ ตลอดจนเพ่ือนร!วมงาน และขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ!นท่ี 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกท!านท่ีเป7นกําลังใจทําให�วิทยานิพนธ�
ฉบับนี้ให�สําเร็จลุล!วงด�วยดี 

คุณค!าและความดีท้ังหลายทั้งปวงจากผลงานวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ขอมอบแด!ทุกท!านที่ให�
ความช!วยเหลือและมีส!วนร!วม จนทําให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล!วงด�วยดี  
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บทคัดย#อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาระดับการสื่อสารของผู,บริหาร และคณาจารย�เก่ียวกับ       
อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยและเพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของผู,บริหาร และคณาจารย�
เก่ียวกับอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ประชากรในการศึกษาคือ ผู,บริหาร และคณาจารย� ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 63 สถาบัน จํานวนท้ังสิ้น 3,465 คน ซ่ึงประกอบด,วย ผู,บริหาร จํานวน 315 คน 
และคณาจารย� จํานวน 3,150 คน วิจัยนี้ได,ใช,วิธีเลือกกลุ-มตัวอย-าง โดยวิธีการสุ-มแบบเจาะจง ซ่ึงกลุ-มตัวอย-าง
ท่ีใช,ในการศึกษาครั้งนี้ ได,แก- ผู,บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสถาบันละ 1 คน และตัวแทน
คณาจารย�สถาบันละ 1 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 126 คนเครื่องมือท่ีใช,เป>นแบบสอบถาม ซ่ึงผู,วิจัยสร,างข้ึน สถิติ
ท่ีใช, ค-าความถ่ี ค-าร,อยละ ค-าเฉลี่ย และส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช,สถิติทดสอบที (t-test) 
สรุปผลการวิจัยได,ดังต-อไปนี้         

การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ในภาพรวมมีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก ท้ัง 
4 ด,าน คือ ด,านคุณลักษณะของผู,สื่อสารมีค-าเฉลี่ย 3.98 รองลงมาด,านคุณลักษณะของผู,รับสาร มีค-าเฉลี่ย 
3.94 ด,านลักษณะของสารมีค-าเฉลี่ย 3.90 ด,านท่ีมีค-าเฉลี่ยน,อยท่ีสุดคือ ด,านช-องทาง  การสื่อสาร อยู-ใน
ระดับมาก มีค-าเฉลี่ย 3.86  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไว, ผู,บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวมอยู-ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู,บริหาร และคณาจารย� มี
การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ได,แก- มหาวิทยาลัยมีการสร,างความรู,ความเข,าใจ
เก่ียวกับอัตลักษณ�และเปHาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยมีการสร,างระบบการมีส-วนร-วมของ
ผู,เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดอย-างครบถ,วนสมบูรณ� มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ความเห็นของผู,เรียนและบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล,องกับอัตลักษณ� และ
มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร,างอัตลักษณ�นักศึกษาอย-างเพียงพอ 

การเปรียบเทียบผู,บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
โดยรวม ไม-แตกต-างกันอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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Abstract 

 This research study aimed to study and compare the communication level 

related to the identities of 63 private higher education institutions in Thailand.  The total 

samples of 3,465 were purposively divided into 315 executives and 3,150 teachers.The 

samples were one executive and one teacher from each university which all together 

were 126 participants. The research instrument was a survey questionnaire developed by 

the researcher. The data were statistically analyzed by frequency, percentage, average, 

standard deviation, and T-test. The result showed that the communication level of the 

identities of private higher education institutions were averagely at high level in four 

aspects: characteristics of communicators at 3.98, characteristics of receivers at 3.94, 

characteristics of the message at 3.90, and channel of communication at 3.86 

respectively. The results supported hypothesis that communication level of executives 

and teachers related to the identities of private higher education institutions in Thailand 

were averagely at high level.The causes of the result were the private higher education 

institutions had a way to understand the institutions' identities and purposes. Moreover, 

the institutions created the participation system of students and officers in order to 

completely follow the regulations and strategies. Nevertheless, there was the 

assessment of opinions of students and officers towards work performance conforming 

to the institutions' identities. Lastly, the institutions had enough projects and activities to 

support the identities for students. Overall, the comparison of communication level 

related to identities of private higher education between executives and teachers were 

different without significant level at 0.05. 
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              ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย จําแนกตามตําแหน�ง ด.านลักษณะของสาร 
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              สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย จําแนกตามตําแหน�ง ด.านช�องทางการสื่อสาร 
   13       แสดงการทดสอบค�า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ*ของ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของป�ญหา 
ในประเทศไทยมีท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงเป�นสถาบันท่ีมีส#วน

สําคัญในการสร'างทรัพยากรบุคคล เพ่ือออกไปรับใช'ประเทศชาติ และมีการพัฒนามาอย#างยาวนาน 
โดยการศึกษาเอกชนของไทยนั้น ได'เริ่มมีการกล#าวถึงเม่ือมีการประกาศใช'แผนการศึกษาแห#งชาติ 
ฉบับท่ี 1 เม่ือป3 พ.ศ. 2494  แผนการศึกษาฉบับนี้ ระบุถึงการศึกษาซ่ึงแบ#งออกเป�นท้ังของรัฐ และ
เอกชน แต#ก็ไม#อนุญาตให'เอกชนจัดต้ังสถาบันการศึกษาท่ีสูงกว#าระดับอุดมศึกษา ดังเช#นท่ี จิรวัฒน;  
รจนา (2546: 15-16) การศึกษาเอกชนจึงมีเพียงแต#การจัดการศึกษาในฐานะเป�นโรงเรียนราษฎร;
ประเภทอาชีวศึกษาท่ีรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี 5 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมิได'รับรองหรือเทียบ
หลักสูตรว#าเทียบเท#ากับชั้นใดๆ ของโรงเรียนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 9) เม่ือมีการประกาศ- 
ใช'แผนการศึกษาแห#งชาติฉบับท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2512 และพระราชบัญญัติวิทยาลัย
เอกชน พ.ศ. 2512 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ; พ.ศ. 2512 ทําให'การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
เอกชนเริ่มต'นอย#างถูกต'องตามกฎหมาย ต#อมาคณะกรรมการวิทยาลัยเอกชน และคณะกรรมการ
บริหารสภาการศึกษาแห#งชาติได'ร#วมกันร#างหลักเกณฑ;รับรองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือให'การศึกษา
เอกชนสามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาได' และประกาศใช'ใน ป3พ.ศ. 2514 จึงเป�นจุดเริ่มต'นของ
การท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีฐานะเป�นสถาบันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาจากนั้นในป3 พ.ศ. 2518 ก็
มีการโอนกิจการของสถาบันการศึกษาเอกชนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พร'อมท้ังจัดต้ังกองวิทยาลัย
เอกชนข้ึนในประเด็นเดียวกันและเนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมีนโยบายส#งเสริมบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย#างจริงจังเพ่ือให'แบ#งเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะ
อย#างยิ่งในป3 พ.ศ. 2522 ทบวงมหาวิทยาลัยได'ประกาศใช' พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.2522 มีผลทําให'สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีศักด์ิศรี และความรับผิดชอบทัดเทียบสถาบันอุดม-
ศึกษาของรัฐตราบเท#าทุกวันนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 9) 

จากการท่ีรัฐให'การกํากับดูแลอย#างใกล'ชิดและประชาชนเป�นความสําคัญของมหาวิทยาลัย
เอกชน จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้นเพ่ิมข้ึน
อย#างรวดเร็ว สกอ.ได'รายงานว#า ท่ัวประเทศมีจํานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 63 แห#ง (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 15) จากรายงานดังกล#าวแสดงให'เห็นว#าในช#วง 30 ป3ท่ีผ#านมา 
มหาวิทยาลัยเอกชนของไทยเกิดข้ึนเป�นจํานวนมาก ท้ังในส#วนกลางและส#วนภูมิภาค เม่ือมหาวิทยาลัย
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มีมากข้ึนจึงก#อให'เกิดการแข#งขันแย#งชิงนักศึกษาเพ่ือท่ีจะมีจํานวนนักศึกษาเข'ามาศึกษาให'มาก เพ่ือ
ความอยู#รอดของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีสภาพไม#ต#างจากธุรกิจการศึกษาท่ีต'องการ
เลี้ยงตัวเองเพ่ือให'อยู#รอด (กําชัย  จงจักรพันธ;, 2546: 67) ท้ังนี้ เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ;ศักด์ิ (2541: 89) 
มองว#าการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาเป�นบริการประเภทหนึ่ง ตามหลักการของข'อตกลงทางภาษี
ศุลกากรและการค'าหรือแกตด; โดยบริการอุดมศึกษาสามารถปรับสภาพเป�นสินค'าท่ีทําการซ้ือขายได' 
และใช'การจัดการเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนอาศัยกลไกตลาดต#างๆ เช#น การกําหนด
เครื่องหมายการค'าการโฆษณา ประชาสัมพันธ; การพัฒนาคุณภาพ และการแข#งขันในลักษณะต#างๆ 
เป�นต'น การจัดการศึกษาลักษณะบริการอุดมศึกษาในเชิงธุรกิจนี้ได'ขยายตัวข้ึนอย#างรวดเร็วท้ังในด'านการ
สอนการให'บริการ การฝPกอบรมระยะสั้น พร'อมกับการขยายระดับการศึกษาให'สูงข้ึนถึงระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ส#วนการให'บริการท่ีปรึกษาท้ังด'วยความรู'ท่ีมีสะสมได'เดิม และท่ีจําเป�นต'องจัดเก็บใหม# 
หรือแม'แต#การวิจัยก็กลายเป�นสินค'าบริการท่ีปรึกษาท้ังด'วยความรู'ท่ีมีสะสมไว'เดิม และท่ีจําเป�นต'อง
จัดเก็บใหม# หรือแม'แต#การวิจัยท่ีกลายเป�นสินค'าบริการท่ีซ้ือขายได' ผ#านกลไกการตลาด และจัดการใน
รูปแบบต#างๆ เช#น การต้ังชื่อเฉพาะ การเปQดสาขา การให'สัมปทาน และจัดบริการช#วงหรือแม'แต#การ
รับรองคุณภาพของบริการ ก็ได'กลายไปเป�นธุรกิจได'ท้ังสิ้น (จรัส  สุวรรณเวลา, 2554: 162) 

จากการท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเป�นองค;การธุรกิจและการจัดการศึกษาถือเป�นบริการประเภท
หนึ่ง ทําให'มหาวิทยาลัยจําเป�นต'องคํานึงถึงความต'องการของผู'เรียนเป�นปRจจัยสําคัญประการหนึ่ง สําหรับการ
บริหารจัดการเพ่ือสร'างความพึงพอใจแก#นักศึกษาการสนองตอบความต'องการนี้ มหาวิทยาลัยเอกชนมีข'อเสนอ 
2 ประกาศ คือ ประการแรกเสนอเรื่องการศึกษาเน'นคุณภาพ และประกาศท่ีสองเสนอการศึกษาเน'นให'ได'
ปริญญา ซ่ึงปรากฏว#ามหาวิทยาลัยเอกชนส#วนหนึ่งท่ีต'องการขยายปริมาณนักศึกษาต#างมุ#งตอบสนองผู'เรียนใน
ข'อเสนอประการท่ีสองมากกว#า ซ่ึงสอดรับกับสภาพสังคมไทยปRจจุบันท่ีสนใจ และให'ความสําคัญกับปริญญา
มากกว#าสาระความรู' (จรัส สุวรรณเวลา, 2551: 110) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยจึงเติบโตด'าน
ปริมาณมากว#าคุณภาพ (วิทยากร  เชียงกูล, 2544: 95) จากปรากฏการณ;ดังกล#าว จึงเกิดคําถามว#าเราจะจัด
อุดมศึกษาอย#างไรให'มีท้ังปริมาณและคุณภาพ เพราะอุดมศึกษามีค#าใช'จ#ายสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ค#าใช'จ#ายระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เราจะบริหารการอุดมศึกษาอย#างไรจะจัดระบบอย#างไรท่ีจะ
รักษาอัตลักษณ;ของความเป�นอุดมศึกษา และขณะเดียวกันก็ขยายโอกาสให'ประชาชนส#วนใหญ#ได'เข'าถึง
การศึกษาในระดับนี้ นี่คือโจทย;หลักของยุคสมัยปRจจุบันโดยเฉพาะสังคมไทย(วิชัย  ตันศิริ, 2549: 196) 

มหาวิทยาลัยเอกชนถือเป�นสถาบันทางสังคม และเป�นองค;การสาธารณะซ่ึงมีผู'มีส#วนได'    
ส#วนเสีย จึงต'องให'ความสําคัญอย#างยิ่งกับคุณภาพการศึกษา ประกอบกับปRจจุบันถือว#าเข'าสู#ยุคสกุล
ความคิดหลังสมัยใหม# (Post-modern) องค;การจึงมีความแตกต#างหลากหลาย สิ่งสําคัญขององค;การ
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ในยุคสมัยนี้ก็คือ การทําให'ผู'คนสนใจในคุณภาพขององค;การ ซ่ึงอัตลักษณ;ขององค;การจะเป�นสิ่งท่ี
สะท'อนตัวตนขององค;การทําให'คนท่ัวไปเกิดความสนใจองค;การ และอยากเข'ามาร#วมงานกับองค;การ 
เช#นเดียวกัน มหาวิทยาลัยถือเป�นองค;การประเภทหนึ่งท่ีต'องการให'คนท่ัวไปสนใจเข'ามาร#วมงาน และ
เข'ามาศึกษา จึงจําเป�นต'องมีอัตลักษณ;ขององค;การท่ีมีความโดดเด#นเป�นท่ีรับรู' และจดจําต#อไป  

จากการสํารวจในเชิงปริมาณ เม่ือมีการสอบถามสถานศึกษากลุ#มท่ีได'รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพในรอบท่ี 2 (2549-2553) ในระดับดี – ดีมาก ว#า"สถานศึกษาได'ทําการกําหนด
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของตนเอง โดยได'เพ่ิมมาตรฐานพิเศษ นอกเหนือจากมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.หรือไม#" จากคําตอบท่ีได' พบว#ามีสถานศึกษาเพียงประมาณร'อย
ละ 40 เท#านั้นท่ีมีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยเพ่ิมมาตรฐานพิเศษนอกเหนือไปจาก
มาตรฐานท่ีกําหนดโดย สมศ. ซ่ึงในอนาคต หากโรงเรียนส#วนใหญ# หันมาพัฒนาสถานศึกษาตามกรอบการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.เพียงอย#างเดียว เช#นนี้ ก็อาจเกิดปRญหาท่ีตามมา คือ คุณภาพหรือคุณสมบัติ
ของเด็กไทยก็จะเหมือนกันท่ัวประเทศ โดยมีคุณภาพข้ันตํ่าตามท่ีประเทศ (โดย สมศ.) เป�นผู'กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะหรือความโดดเด#นเป�นพิเศษของบางโรงเรียนท่ีเคยโดดเด#นในอดีต ก็อาจจะสูญหายไป อย#าง
น#าเสียดาย 

ด'วยความกังวลใจของนักการศึกษาท่ีเห็นว#า ในอนาคต"หากสถานศึกษาใดไม#ตระหนักในเรื่อง
ความเป�นเลิศเฉพาะทาง หรือลักษณะโดดเด#นเฉพาะทางของเยาวชนท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาน-ศึกษา
นั้นๆ ความโดดเด#นใดๆ ของผู' เรียนก็จะสูญหายไป"ในระยะหลัง จึงมีการกล#าวถึง "อัตลักษณ;ของ
สถานศึกษา"หรือ"เอกลักษณ;ของสถานศึกษา"กันอย#างกว'างขวางมากยิ่งข้ึน โดยมีความเห็นร#วมกันว#า"
นอกจากมาตรฐานข้ันตํ่าของเด็กไทย ท่ีเป�นมาตรฐานแกนกลางเหมือนกันท่ัวประเทศ" แล'วสถานศึกษาแต#
ละแห#งหรือแต#ละกลุ#ม ควรมีการพัฒนาคุณสมบัติของนักเรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะเป�นของตนเองเป�น     
อัตลักษณ;ของสถานศึกษาแห#งนั้นๆ หรือกลุ#มโรงเรียนกลุ#มนั้นๆ "อัตลักษณ;ของสถานศึกษา"ควรเน'นไปท่ี
การกําหนดภาพความสําเร็จ (Image of Success) ท่ีต'องการให'เกิดกับผู'เรียนหรือเป�นลักษณะหรือ
คุณสมบัติโดดเด#นของผู'เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห#งนั้น ตัวอย#างเช#น โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย กําหนดว#าอัตลักษณ;ของลูกสวนกุหลาบ คือ "มีภาวะผู'นําและสุภาพบุรุษ" โรงเรียนสตรีวิทยา 
กําหนดคุณสมบัติ "ยอดนารี สตรีวิทยา” โดยมีการอธิบายอย#างชัดเจนว#า มีคุณลักษณะท่ีสําคัญๆ อย#างไร
บ'าง เป�นต'น  

อัตลักษณ; คือ ลักษณะเฉพาะท่ีเป�นตัวตนของสถานศึกษาหรือกลุ#มสถานศึกษาท่ีสอดคล'อง
กับเจตนารมณ;ในการจัดต้ังสถานศึกษา หรือลักษณะโดดเด#นของสถานศึกษา โดยเน'นท่ีการกําหนด
ภาพความสําเร็จในตัวผู'เรียน (อาจเป�นคุณลักษณะหรือสมรรถนะ) ในการกําหนดอัตลักษณ; สถานศึกษา
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ทําการวิเคราะห;ความเป�นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ;ในการจัดต้ัง หรือบริบทของสถานศึกษาแล'ว
กําหนดอัตลักษณ; หรือคุณสมบัติเฉพาะท่ีผู'สําเร็จการศึกษาจะต'องมีก#อนสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ควรมีการ
ประชาพิจารณ;ให'เห็นพ'องร#วมกัน ระหว#างผู'เก่ียวข'องกลุ#มต#าง ๆ  รวมท้ังจะต'องมีกิจกรรมการส#งเสริม หรือ
พัฒนาท่ีเป�นรูปธรรม และมีการประเมินหรือตรวจสอบอย#างเป�นระบบ ว#าผู'เรียนหรือผู'สําเร็จการศึกษา ได'มี
คุณสมบัติหรือผ#านเกณฑ;แล'วหรือไม#  

จากแนวคิดข'างต'นพอสรุปได'ว#า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป�นการศึกษาท่ีผลิตผู'นําทาง
วิชาการท่ีสามารถชี้นําปRญญาแก#สังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตนั้น 
นอกจากจะให'บัณฑิตเป�นผู'ท่ีมีความรู'ทางวิชาการแล'วสถาบันอุดมศึกษาจําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต'องพัฒนา
บัณฑิตให'เป�นมนุษย;ท่ีสมบูรณ;ท้ังทางด'านความรู' ความสามารถ สติปRญญา สังคม อารมณ; ร#างกายและ
จิตใจ เพ่ือเป�นบุคลากรท่ีมีประโยชน;ต#อการพัฒนาประเทศอย#างแท'จริง การจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนมี
กระบวนการ หรือข้ันตอนในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลักของ
สถาบันการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ;และเชื่อมโยงกันเพ่ือการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. ซ่ึงได'แบ#งตัวบ#งชี้ออกเป�น 3 กลุ#ม คือ 1) กลุ#มตัวบ#งชี้พ้ืนฐาน 2) กลุ#มตัว
บ#งชี้อัตลักษณ; และ3) กลุ#มตัวบ#งชี้มาตรการส#งเสริม ตัวบ#งชี้อัตลักษณ; หมายถึงตัวบ#งชี้ท่ีประเมินผลผลิต 
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค;ของสถานศึกษา ตัวบ#งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ;
ของสถาบัน ประกอบด'วย ผลการบริหารสถาบันให'เกิดอัตลักษณ; และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ;   

อัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยจะมีความโดดเด#นได'จําเป�นต'องมีการบริหารจัดการท่ีดี ผู'วิจัย
ในฐานะเป�นบุคลากรท่ีทํางานอยู#ในสถานบันการศึกษาเอกชน มีความสนใจต#อประเด็นการบริหาร
จัดการอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย โดยศึกษารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ;ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ในลักษณะความเป�นองค;การธุรกิจควรให'ความสําคัญกับการสื่อสารของ
องค;การและจําเป�นต'องจัดทํากลยุทธ;เพ่ือการสื่อสารอัตลักษณ;ขององค;การข้ึนใหม#เป�นการเฉพาะให'มี
ความสอดคล'องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยให'มากท่ีสุด หากอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยจะมีความ
โดดเด#น หากมหาวิทยาลัยไม#สื่อสาร ให'คนอ่ืนรับทราบ ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเรามี หรือในสินค'าท่ีเรา
ทํา ในผลงานท่ีเราอุตส#าห;ไปศึกษามันแทบตาย คิดวิเคราะห;แทบจะหน'าแก#ไปค#อนศตวรรษ โปรดจํา
ไว'เลยว#า มันก็เหมือนกับ "เพชรท่ียังไม#เจียระไน" คนท่ีจะมาเห็นคุณค#าต'องเป�นคนท่ีมีประสบการณ;
จริงๆ แต#คนส#วนใหญ#ก็ยังไม#มีคนเห็นคุณค#าเพราะไม#ได'มีประสบการณ;เก่ียวข'องชัดเจนทุกคนเสมอไป 
หรือ ได'รับการสื่อสารท่ีไม#ถูกต'องอย#างแท'จริง  ดังนั้นการสื่อสารเป�นกระบวนการของคนต้ังแต# 2 คน 
คือ ผู'ส#งกับผู'ได'รับข#าวสาร ข'อมูล ความคิด ความรู'สึก ท้ังท่ีเป�นภาษาพูดและกิริยาท#าทางไปยังกันและกัน
เพ่ือจะได'รับรู'ซ่ึงกันและกัน เข'าใจต#อกัน รวมถึงการได'รู'และเข'าใจ ตนเองด'วย ซ่ึงสอดคล'องกับ ปาริชาติ  
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สถาปQตานนท; (2549: 79-80) การสื่อสารกลุ#มใหญ#ในระบบสังคมมีความสัมพันธ;กันอย#างเด#นชัดในเชิง
ภารกิจ หน'าท่ีและการรวมตัวกันแบบหลวมๆ หรือจัดต้ังเป�นองค;การท่ีถูกต'องตามกฎหมายเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมต#างๆ ให'บรรลุตามเปgาหมายท่ีต้ังไว' โดยเฉพาะด'านเสถียรภาพ อัตลักษณ; และภาพลักษณะของ
องค;การท่ีตนสังกัดและกิติมา  สุรสนธิ (2548: 41) การสื่อสารขององค;การเก่ียวข'องกับการสื่อสารในทุก
รูปแบบไม#ว#าเป�นการสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหว#างบุคคล การสื่อสารกลุ#มเล็ก และการ
สื่อสารกลุ#มใหญ# เพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย จะต'องทําให'บุคคลท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรู'จักอัตลักษณ;ขององค;การและเป�นท่ีรู'จักจดจําของสังคมได' 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย;เกี่ยวกับอัตลักษณ;ของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย;เกี่ยวกับอัตลักษณ;ของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีขอบเขตการศึกษา  

ดังนี้ 
ขอบเขตของเนื้อหา 

ศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ได'ทําการศึกษาโดยใช'กรอบแนวคิด
การสื่อสารอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยโดย วันชัย มีชาติ (2548: 138, อ'างใน Judith R. Gordon and 
Associated, 1990: 139) สรุปว#า กระบวนการติดต#อส#งผ#านข'อมูล ความคิด ความเข'าใจหรือความรู'สึก
ระหว#างบุคคล ซ่ึงมีองค;ประกอบ 4 ประการ คือ 1) คุณลักษณะของผู'ส#งสาร 2) ลักษณะของสาร 3) ช#อง
ทางการสื่อสาร 4) คุณลักษณะของผู'รับสาร  
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ขอบเขตประชากรและกลุ&มตัวอย&าง  

ประชากร  

ประชากรที่ใช'ในการศึกษาครั้งนี้ ได'แก# ผู'บริหาร และคณาจารย; ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย 63 สถาบัน จํานวนท้ังสิ้น 3,465 คน ซ่ึงประกอบด'วย ผู'บริหาร จํานวน 315 คน 
และคณาจารย; จํานวน 3,150 คน   

กลุ&มตัวอย&าง  

กลุ#มตัวอย#างท่ีใช'ในการศึกษาครั้งนี้ ได'แก# ผู'บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
สถาบันละ 1 คน และตัวแทนคณาจารย;สถาบันละ 1 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 126 คน 

กรอบแนวคิดที่ใช)ในการวิจัย 

การสื่อสารอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จะได'ทําการศึกษาโดยใช'กรอบแนวคิด การ
สื่อสารอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยโดย วันชัย มีชาติ (2548: 138, อ'างใน Judith R. Gordon and 
Associated, 1990: 139) สรุปว#า กระบวนการติดต#อส#งผ#านข'อมูล ความคิด ความเข'าใจ หรือความรู'สึก
ระหว#างบุคคล ซ่ึงมีองค;ประกอบ 4 ประการ คือ 1) คุณลักษณะของผู'ส#งสาร 2) ลักษณะของสาร 3) ช#อง
ทางการสื่อสาร 4) คุณลักษณะของผู'รับสาร ซ่ึงสรุปเป�นกรอบแนวคิดได' ดังนี้ 
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                     ตัวแปรต)น               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัย 
1. ผู'บริหาร และคณาจารย;สถานบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ;ของ

สถาบัน มากน'อยเพียงใด 
  2. ผู'บริหาร และคณาจารย;สถานบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ;ของ
สถาบัน แตกต#างกันหรือไม#  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผู'บริหาร และคณาจารย;สถานบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ;ของ

สถาบันโดยรวม อยู#ในระดับน'อย 
2. ผู'บริหาร และคณาจารย;สถานบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ;ของ

สถาบัน โดยรวมแตกต#างกัน   

ผู'บริหารและตัวแทนคณาจารย; 

- เพศ                    

- อายุการทํางาน       

- ตําแหน#ง 

- ตําแหน#งทางการบริหาร 

 

การสื่อสารอัตลักษณ;ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 4 ด'าน  
  1) ด'านคุณลักษณะของผู'ส#งสาร  
  2) ด'านลักษณะของสาร  
  3) ด'านช#องทางการสื่อสาร  
  4) ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร  
 

ปRญหาและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสาร    

อัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 
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ประโยชน�ที่คาดว&าจะได)รับ 
1. ทําให'ทราบระดับการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย;เกี่ยวกับอัตลักษณ;ของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
2. ทําให'ทราบความแตกต#างในการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย;เก่ียวกับ 

อัตลักษณ;ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 

นิยามศัพท�เฉพาะ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปQดทําการเรียนการสอนภายใต' 

การบริหารของหน#วยงานเอกชนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู#ภายใต' 
การควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด'วย 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จํานวน 63  สถาบัน   

ผู)บริหาร หมายถึง ผู'ท่ีดํารงตําแหน#งการบริหาร ของสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ได'แก# 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู'ช#วยอธิการบดี คณบดี ผู'อํานวยการ รองคณบดี 
รองผู'อํานวยการ หัวหน'าสํานักงานคณบดี หัวหน'าสาขาวิชา 

คณาจารย� หมายถึง คณาจารย;ประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีทํางานการสอนและวิจัย  
ซ่ึงได'แก# อาจารย; ผู'ช#วยศาสตราจารย; รองศาสตราจารย; และศาสตราจารย; 

การส่ือสารอัตลักษณ� หมายถึง การสื่อสารอัตลักษณ;ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 4 ด'าน คือ 
1) ด'านคุณลักษณะของผู'ส#งสาร 2) ด'านลักษณะของสาร 3) ด'านช#องทางการสื่อสาร         
4) ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร ได'แก# 

ด)านคุณลักษณะของผู)ส&งสาร หมายถึง  การสร'างความเข'าใจในการกําหนดแผน
กลยุทธ;และแผนปฏิบัติการสอดคล'องกับอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรใน
สถานศึกษา การกําหนดยุทธศาสตร;และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล'องกับอัตลักษณ;
ของสถานศึกษา การสร'างความรู 'เ กี ่ยวกับอัตลักษณ;และเปgาหมายที่มหาวิทยาลัย
กําหนด การส#งเสริมพัฒนาให'บุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปgาหมายตามอัตลักษณ;ท่ี
มหาวิทยาลัย การสร'างความเข'าใจในการกําหนดกลยุทธ;การปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาให'
เป�นบัณฑิตท่ี พึงประสงค;ตามอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยกําหนด 

ด)านลักษณะของสาร  หมายถึง  การเปQดโอกาสให'บุคลากรมีส #วนร #วมใน      
การบริหารจัดการเก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ; การสื่อสารให'บุคลากรมีการรับรู'เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ;ของนิสิตอย#างทั่วถึง วิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัย
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ใช 'ในการ เสร ิมสร 'า งอ ัตล ักษณ;น ิส ิต เป �นว ิธ ีก าร ที ่ไ ด 'ประส ิทธ ิผล  อ ัตล ักษณ;ของ
มหาวิทยาลัยเป�นการสร'างและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ด)านช&องทางการสื่อสาร หมายถึง การถ#ายทอดอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัย
โดยใช'สื่อโฆษณาใช'สื่อเทคโนโลยี โดยใช'แนวทางการสื่อสารทางการตลาดมหาวิทยาลัย
มีการถ#ายทอด อัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัยเพื่อก#อให'เกิดประโยชน;และ /หรือสร'างคุณค#า
ต#อสังคม การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือสร'างอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัย 

ด)านคุณลักษณะของผู)รับสาร หมายถึง ผู'บริหาร คณาจารย; นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและศิษย;เก#ามีส#วนร#วมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร'าง       
อัตลักษณ;นิสิตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการสร'างระบบการมีส#วนร#วมของผู'เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ;ที่กําหนดอย#างครบถ'วนสมบูรณ; มหาวิทยาลัยมี
การประเมินความเห็นของผู'เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคล'องกับอัตลักษณ; ผู'เรียน บุคลากร คณะ สถาบัน ได'รับการยกย#องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ; 

อัตลักษณ� (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู'เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและ 
วัตถุประสงค;ของการจัดต้ังสถานศึกษา ท่ีได'รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและหน#วยงานต'นสังกัด 

 
 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 
การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ผู(วิจัย

ได(นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวรรณกรรมและงานวินัยท่ีเก่ียวข(อง และจะนําเป�นแนวทาง
ในการนําไปสู0การศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติแห0งชาติว0าด(วยการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. แนวคิดการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย 
3. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ� 
4. ทฤษฏีอัตลักษณ�ของสไตรเกอร� 
5. แนวคิดการสื่อสาร 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติแห�งชาติว�าด�วยการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล(องกับความต(องการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ และสอดคล(องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเป�น
อิสระและความเป�นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได(ดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช(เป�นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน0วยงานเพ่ือนําไปสู0การกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต0อไปอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8  ห0งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 

7/2549 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว(ดังต0อไปนี้ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกอบด(วย มาตรฐาน 3 ด(าน 

1) มาตรฐานด(านคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป�นผู(มีความรู( มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความสามารถในการเรียนรู(และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต�ใช(ความรู(เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคม
ได(อย0างมีความสุขท้ังทางร0างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

2) มาตรฐานด(านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย0างมีดุลยภาพ 
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3) มาตรฐานด(านการสร(างและพัฒนาสังคมฐานความรู( และสังคมแห0งการเรียนรู( การแสวงหา 
การสร(างและการจัดการความรู(ตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู0สังคมฐานความรู( และสังคมแห0งการ
เรียนรู( มหาวิทยาลัยได(มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช(ในการบริหารจัดการ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป�นการศึกษาท่ีผลิตผู(นําทางวิชาการท่ีสามารถชี้นําปFญญาแก0สังคม
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตนั้น นอกจากจะให(บัณฑิตเป�นผู(ท่ีมีความรู(ทาง
วิชาการแล(วสถาบันอุดมศึกษาจําเป�นอย0างยิ่งท่ีจะต(องพัฒนาบัณฑิตให(เป�นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังทางด(าน
ความรู( ความสามารถ สติปFญญา สังคม อารมณ� ร0างกายและจิตใจ เพ่ือเป�นบุคลากรท่ีมีประโยชน�ต0อ        
การพัฒนาประเทศอย0างแท(จริง การจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนมีกระบวนการ หรือข้ันตอนใน              
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ�และเชื่อมโยง
กัน เพ่ือการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ซ่ึงได(แบ0งตัวบ0งชี้ออกเป�น 3 
กลุ0ม คือ 1) กลุ0มตัวบ0งชี้พ้ืนฐาน 2) กลุ0มตัวบ0งชี้ อัตลักษณ� และ3) กลุ0มตัวบ0งชี้มาตรการส0งเสริม ตัวบ0งชี้   
อัตลักษณ� หมายถึง ตัวบ0งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค�ของสถานศึกษา
ตัวบ0งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ�ของสถาบัน ประกอบด(วย ผลการบริหารสถาบันให(เกิดอัตลักษณ� 
และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ�   

2. แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย 
การจัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีจุดเริ่มต(นเม่ือมีการจัดต้ังสภามหาวิทยาลัยแห0งชาติใน      

ปJพ.ศ. 2499 ซ่ึงเป�นช0วงท่ีมีเสียงเรียกร(องให(ภาคเอกชนเข(ามามีส0วนร0วมกับภาครัฐในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากนั้นปJพ.ศ. 2502 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต� ได(จัดต้ังสภาการศึกษาแห0งชาติ เพ่ือ
ทําหน(าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยแห0งชาติ และในปJ พ.ศ. 2508 สภาการศึกษาแห0งชาติได(เสนอปFญหาเรื่อง
การไม0มีท่ีเรียนต0อของนักเรียนท่ีสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายแก0ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี และท่ีประชุมได(มี
มติให(ภาคเอกชนสามารถจัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได(โดยดําเนินการสอนในระดับไม0เกิน 3 ปJ 
แรกของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังนี้ให(อยู0ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต0อมา กฎหมายว0าด(วยการศึกษาแห0งชาติ ได(กําหนดกรอบการบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเป�นอิสระมากข้ึน รัฐจึงได(ตราพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ให(สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได(รับการกํากับ ติดตามการประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การประเมินคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาเช0นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาจะดําเนินกิจการได(โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการท่ีเป�นของตนเอง 
มีความคล0องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู0ภายใต(การกํากับดูและของสภาสถาบัน (สมคิด บางโม, 
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2549: 35) หลังจากท่ีมีการประกาศใช(พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได(ระยะหนึ่ง
เนื่องจากมีบทบัญญัติบางส0วนไม0เหมาะสมกับสภาพการณ�ปFจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได(เสนอปรับปรุงแก(ไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 ไปยังสภานิติบัญญัติ
แห0งชาติและมีการบังคับใช(พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2550) ต้ังแต0วันท่ี 30 ธันวาคม 2550 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 152) โดยมี
เหตุผล คือเพ่ือให(เกิดความเสมอภาคเท0าเทียมกันในการจัดการศึกษาและกําหนดให(สภาสถาบันมีอํานาจ
ในการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังส0งเสริมให(
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทุนหรือร0วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน0วยงานอ่ืนเพ่ือเป�น
รายได(ของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือว0าพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป�นการกระจายอํานาจมายังสภา
มหาวิทยาลัย (จุฑา เทียนไทย, ม.ป.ป.: 58) 

นอกจากนี้ สิ่งท่ีพบอีกประการหนึ่ง คือ ความต0าง และความเหมือนของมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชนความต0าง คือ มหาวิทยาลัยเอกชนเกิดจากกฎหมายฉบับเดียวแต0ใช(บังคับกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนทุกมหาวิทยาลัย แต0มหาวิทยาลัยของรัฐต้ังข้ึนมามีกฎหมายเฉพาะของแต0ละ
สถาบัน ส0วนความเหมือน คือ มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐ และเอกชนอยู0ภายใต(ข(อกําหนดอย0างเดียวกัน 
เกณฑ�มาตรฐานทางวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณถูกกําหนดไปจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป�นเกณฑ�กลางท่ีใช(กับทุกมหาวิทยาลัย ซ่ึงความต0างมีผลต0อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถบริหารจัดการได(คล0องตัวกว0า มหาวิทยาลัย
เอกชนเพราะมีกฎหมายเฉพาะของตนเอง ส0วนความเหมือนกันท่ีอยู0ภายใต(กฎเกณฑ�เดียวกัน 
ก0อให(เกิดความเท0าเทียมของมหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและเอกชน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ- 
อัตลักษณ�ในนิยามศัพท�ของคําในภาษาอังกฤษ คําว0า Identification แปลว0าการกําหนด

เอกลักษณ� หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนิยามตนเอง หรือเอกลักษณ�ของตนโดยยึดถือ
บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนนอกจากตัวเองเป�นหลัก เช0น คนท่ีเจ็บแทนเพ่ือนหรือ หมู0คณะได(ชื่อว0าถือเพ่ือน
หรือหมู0คณะเป�นอัตลักษณ�อันเดียวกับตน 

ในขณะท่ีอัตลักษณ�ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ไทย คําว0า Identity คือคําว0า อัตลักษณ� 
ซ่ึงตรงกับความหมายของคํานี้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ นั่นก็คือ สิ่งท่ีเป�นคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่ง 
และมีนัยขยายต0อไปว0าเป�นคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือสิ่งนั้น ท่ีทําให(สิ่งนั้นโดดเด0นข้ึนมาหรือแตกต0าง
จากสิ่ งอ่ืน แต0ในปFจจุ บันความหมายนี้ ได(แปรเปลี่ยนไป แนวโน(มทางทฤษฎียุคหลังสมัยใหม0 
(Postmodernism) ทําให(เกิดการต้ังคําถามอย0างมากกับวิธีการมองโลกการเข(าถึง ความจริง ของสิ่งต0างๆ 
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รวมท้ังสิ่งท่ีเชื่อกันว0าเป�นความจริงท่ีเป�น แก0นแกน ของปFจเจกบุคคล วิธีคิดในกระแสนี้รื้อถอนความเชื่อ
เก่ียวกับคุณสมบัติแก0นแกนของปFจเจกภาพ ความเป�นปFจเจกกลายเป�นเรื่องของการนิยามความหมายซ่ึง
สามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลไปตามบริบท อัตลักษณ�เป�นมโนทัศน�ท่ีคาบเก่ียวสัมพันธ�กับวิชาหลายแขนง
ทางด(านสังคมศาสตร� ท้ังสังคมวิทยามนุษย�วิทยา จิตวิทยา และปรัชญา อัตลักษณ�มีความสําคัญเป�นพิเศษ
เนื่องจากเป�นปริมณฑลเชื่อมต0อระหว0างข้ัวท้ังสอง ในด(านหนึ่งอัตลักษณ� คือ ความเป�นปFจเจก ท่ีเชื่อมต0อ
และสัมพันธ�กับสังคม (อภิญญา  เฟcdองฟูสกุล, 2546: 1-5) 

ซ่ึงเก่ียวกับความหมายของอัตลักษณ�นี้ประสิทธิ์  ลีปรีชา (2547: 32-33) ได(กล0าวถึงความหมาย
ของอัตลักษณ�ว0า อัตลักษณ� (Identity) มีรากศัพท�มาจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช(คําว0า Idem ซ่ึง
หมายว0าเหมือนกัน (The same) อย0างไรก็ตามโดยพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแล(ว อัตลักษณ�มีความหมายสองนัย
ยะด(วยกัน คือ ความหมายเหมือนและความเป�นลักษณะเฉพาะท่ีแตกต0างออกไป นั่นคือการตีความหมาย
เหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ� และการเปรียบเทียบกันระหว0างคนหรือสิ่งของในสองแง0มุมมอง คือ 
ความคล(ายคลึงและความแตกต0าง (Richard Jenkins, 1996: 3-4, ในประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547: 33) นอกจากนั้นแล(ว 
Jenkins ยังชี้ให(เห็นว0าอัตลักษณ�มิใช0เป�นสิ่งท่ีมีอยู0แล(วในตัวของมันเอง หรือ กําเนิดข้ึนมาพร(อมคน หรือ
สิ่งของ แต0เป�นสิ่งท่ีถูกสร(างข้ึนมาและมีลักษณะความเป�นพลวัตอยู0ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล(องกับการให(
ความหมายของ Berger and Luckmann (1967: 173) ใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33) ท่ีว0าอัตลักษณ�ถูก
สร(างข้ึนโดยกระบวนการ ทางสังคม ครั้นเม่ือตกผลึกแล(วอาจมีความคงท่ีปรับเปลี่ยน หรือแม(กระท้ัง
เปลี่ยนแปลง หรือแม(กระท้ังเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปท้ังนี้ข้ึนอยู0กับความสัมพันธ�ทางสังคมเป�นหลักกล0าวโดย
อีกนัยหนึ่งอัตลักษณ�เป�นเรื่องของความเข(าใจและการรับรู(ว0าเราเป�นใครและคนอ่ืนเป�นใครนั้นคือเป�นการ
กอปรข้ึนและดํารงอยู0ว0าเรารับรู(เก่ียวกับตัวเราเองอย0างไร และคนอ่ืนรับรู(เราอย0างไรโดยมีกระบวนการทาง
สังคมในการสร(างและสืบทอดอัตลักษณ� ท้ังนี้ย0อมข้ึนอยู0กับบริบทของความสัมพันธ�ทางสังคมท่ีมีต0อคนหรือ
กลุ0มอ่ืน ๆ ด(วย 

อัตลักษณ� (Identity) แบ0งออกเป�น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ�ระดับปFจเจก (Individual Identity) 
และอัตลักษณ�ร0วมของกลุ0ม (Collective Identity) ในระดับปFจเจก บุคคลหนึ่งอาจมีหลายอัตลักษณ�อยู0ใน
ตัวเอง ในขณะท่ีอัตลักษณ�ร0วมก0อให(เกิดความสงบอยู0รวมกันของกลุ0มชน และไม0สามารถแยกออกจากการ
กระทําหรือละท้ิงสถานภาพของปFจเจกในกลุ0มได( (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547: 33, ฝนวันจันทร�  ศรีจันทร�, 
2543: 9) 

คําว0า อัตลักษณ� มีความหมายท่ีครอบคลุม ต้ังแต0เรื่องของเชื้อชาติ เพศ สีผิว โดยปFจจุบันเรา
พบความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงและความไม0ชัดเจนของการแสดงอัตลักษณ�ในหลาย ๆ    
กลุ0มชน เนื่องจากอิทธิพลของการพัฒนาและการเปrดรับอารยธรรมของชนเผ0าท่ีมองว0า ตนเองเป�นผู(มี 
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อารยธรรมเหนือกว0า ดังนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลงโดยไม0เข(าใจท่ีมาของรูปแบบวัฒนธรรมนั้นย0อมทําให(
ผู(รับเอาวัฒธรรมมาตีความหมายท่ีผิดแปลกออกไป การดูถูกทางวัฒธรรมหรือการเหยียดสีผิว การเหยียด
ชนชั้นจึงเป�นสิ่งท่ีตามมา 

อภิญญา  เฟcdองฟูสกุล (2546) อ(างถึง Kathryn Woodward (1997) ได(กล0าวไว(ว0า อัตลักษณ� 
คือสิ่งท่ีทําให(เรารับรู(ตนเองว0า เราคือใคร และเราดําเนินความสัมพันธ�กับคนอ่ืน ๆ ตลอดจนโลกท่ีแวดล(อม
ตัวเราอยู0อย0างไร อัตลักษณ�คือสิ่งท่ีกําหนดทางเดินให(กับเรา เป�นสิ่งท่ีบ0งบอกว0า ใครเป�นพวกเดียวกับเรา 
และใครท่ีแตกต0างจากเรา ส0วนใหญ0แล(วอัตลักษณ� ถูกกําหนดโดยความแตกต0าง ซ่ึงอาจมองเห็นได(ใน
ลักษณะของการแบ0งแยกออกจากกัน เช0น อัตลักษณ�ในรูปแบบของความแตกต0างระหว0างชนชาติหรือ
ความขัดแย(งด(านความเชื่อ เป�นต(น โดยมากแล(วอัตลักษณ�ถูกสร(างข้ึนในลักษณะของสิ่งตรงกันข(าม เช0น 
คนผิวขาว – คนผิวสี ความปกติ – ความเบ่ียงเบนจากปกติ และผู(ชาย – ผู(หญิง 

นอกจากนี้ สไตร�เกอร� และเบอร�ค (Stryker, 1968; Stryker & Burke, 2000) ได(กล0าวถึง นิยาม
ของ คําว0า อัตลักษณ� หรือ Identity นั้นเป�นหน0วยเล็ก ๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยาซ่ึงเชื่อมโยงเรืองของ
ทัศนคติท่ีม่ีต0อตัวตน หรือเอกลักษณ� เป�นความสัมพันธ�ในเชิงบทบาทหน(าท่ี และพฤติกรรมอันเกิดจาก
บทบาทของบุคคล นักทฤษฎีอัตลักษณ�ได(ต้ังข(อโต(แย(งกันว0า ตัวตน คือ การรวมกันของอัตลักษณ� ซ่ึงอยู0
บนพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาท เช0นเดียวกับการท่ีเราตอบคําถามตัวเองว0า ตัวฉันคือใคร แล(ว
เราก็ได( ได(คําตอบว0าฉันเป�นพ0อ ฉันเป�นแม0 ซ่ึงคําตอบเหล0านี้ก็เชื่อมโยงบทบาทหน(าท่ี ความรับผิดขอบ
ของแต0ละบุคคลนั้นเอง 

อภิญญา  เฟcdองฟูสกุล (2546) อ(างถึง แคทรีน วูดเวอร�ด (1997) ว0า ประเภทของอัตลักษณ� มี 2 
ระดับ คือ อัตลักษณ�บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ�ทางสังคม (Social Identity) เพ่ือศึกษา
ความคาบเก่ียวและปฏิสัมพันธ�ของท้ังสองระดับนี้ บุคลิกภาพไม0ได( หมายถึง การตอบสนอง (Response) 
ต0อสิ่งเร(าข(างนอกแต0เป�น ความพร(อม หรือแนวโน(ม ท่ีตอบสนอง ในขณะท่ี อีริค อีริคสัน (Erick Erickson) 
นักจิตวิทยามองว0าการก0อรูปของอัตลักษณ�เป�นกระบวนการตลอดท้ังชีวิต (A life long Process) และ
คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะสําคัญของตนเองได( อีริคสัน เลือกใช(คําว0า อัตลักษณ� (Identity) แทน
คําว0า บุคลิกภาพและแม(ได(อิทธิพลจากฟรอยด� เขาเลือกท่ีเน(นท่ีบทบาทของ Ego มากหว0าบทบาทของ
จิตสํานึก และมีนัยของการเน(นเสรีภาพในการเลือกของปFจเจก ปFจเจกแต0ละคนจึงต(องรับผิดชอบต0อ
ทางเลือกในชีวิตและรูปแบบอัตลักษณ�ท่ีตนเลือกเป�นปFจเจกสามารถบูรณาการท่ีหลากหลายให(เข(ามาอยู0
ในอัตลักษณ�เพียงหนึ่งเดียวได( หากล(มเหลวเกิดภาวะวิกฤตของอัตลักษณ� (Identity Crisis) คือ อาการท่ี
ค(นหาตนเองไม0พบ ไม0รู(แน0ว0าตนเอง คือ อะไรไม0ม่ันใจ ในความสามารถของตน และไม0รู(จักวางตนใน
ความสัมพันธ�กับผู( อ่ืน ผลในข้ันต0อมา คือ ทางเลือกระหว0างบุคลิกภาพท่ีชอบโดดเด่ียวตนเอง   
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ประสบผลในการพัฒนาอัตลักษณ�ท่ีม่ีดุลยภาพมีบุคลิกภาพท่ีมีการบูรณาการ มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
อดีตของตน ส0วนคนท่ีหาอัตลักษณ�ตนเองไม0พบ หรือมีอัตลักษณ�ท่ีแตกสลายก็รู(สึกว0า ชีวิต คือความ
สิ้นหวัง และไม0อาจแก(ไขให(ดีได(อีก 

Trait คือ ลักษณะโดดเด0นบางประการในบุคลิกภาพของมนุษย�ท่ีถูกดึงออกมาจัดให(เป�น
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีมีแบบแผน แม(มนุษย�แต0ละคนมีพฤติกรรมตอบสนองต0อสิ่งเร(าต0างกันออกไป
มากมายแต0ก็มีลักษณะบางอย0างท่ียากเปลี่ยนแปลงและเกิดซํ้าๆ Trait เป�นโครงสร(างภายในบุคลิกภาพ
ท่ีสร(างแบบแผนความโน(มเอียงอย0างใดอย0างหนึ่งในการสนองตอบต0อโลกข(างนอก                                                                                                 

การเชื่อมโยงปFจเจกเข(ากับอัตลักษณ�ร0วมทางสังคมนั้น เดอร�ไคม� เห็นว0า พลวัตสําคัญ คือ 
พลังของพิธีกรรม ซ่ึงปFจเจกร0วมกันสร(างและผลิตซํ้าสัญลักษณ� ท่ีเป�นเสมือนอัตลักษณ�ร0วมของสังคม 
เขาให(ความสําคัญกับพลังของพิธีกรรมท้ังแง0มุมการเสนอเนื้อสาสน� (Cognitive Aspect) และแง0มุมของ
พลังทางอารมณ� (Emotive Aspect) พิธีกรรม คือ ภาษาสัญลักษณ�ท่ีสื่อความหมายผ0านการปลุกเร(า
อารมณ�ผู(เข(าร0วมท่ีมุ0งตนเองลงในบรรยากาศศักด์ิสิทธิ์ร0วมกัน 

อัตลักษณ�ในยุคสมัยใหม0 (Modernism) หัวใจของวิธีคิดของยุคสมัยใหม0 คือ ปรัชญาในยุคแสง
สว0างแห0งภูมิปFญญา (Enlightenment) ในศตวรรษท่ี 18 การสร(างทฤษฎีทางสังคมในยุคนี้จึงมีลักษณะท่ี
เป�น Grand Theory คือ มุ0งแสวงหากฎสากลท่ีจะทําให(เข(าใจ และอธิบายพฤติกรรมมนุษย�ได( ทฤษฎีต(องมี
ลักษณะครอบคลุม มีพลังการอธิบายสูง วิธีคิดกระแสหลักของยุคนี้จึงเชื่อในแนวคิดท่ีเรียกว0า สารัตถะนิยม 
(Essentialism) คือ เชื่อว0าธรรมชาติของสังคม หรือมนุษย�มีคุณสมบัติอะไรบางอย0างเป�นแก0นแกนหรือ
สารัตถะ เป�นสิ่งท่ีซ0อนแฝงอยู0ลึก ๆ และกําหนดทิศทางของพฤติกรรมท่ีเห็นจากภายนอกอีกที ภาพมุมกว(าง
ของปFญเจกบุคคล และอัตลักษณ�ในยุคสมัยใหม0 ท่ีปรากฏในทฤษฎีสังคมวิทยาคือ เม่ือสังคมวิทยาก0อรูปร0าง
ข้ึนมาเป�นสาขาวิชาหนึ่งในปลายศตวรรษท่ี 19 ลักษณะสําคัญก็คือ การเสนอมโนทัศน�ของปFญเจกภาพ
ภายในบริบทสังคมผู(บุกเบิกก0อต้ังวิชานี้ในร0มของปรัชญาปฎิฐานนิยม ได(แก0 เอมิล เดอร�ไคม� (Emile 
Durkheim) เดอร� ไคม� เห็นว0าสังคมมีแรงยึดเหนี่ยวโดยธรรมชาติซ่ึงอยู0เหนือกว0า และมีอํานาจบังคับปFญ
เจก แรงยึดเหนี่ยวท่ีเป�นจิตวิญญาณร0วมหรืออัตลักษณ�ร0วมของสังคมมิอาจทอนลงไปเป�นจิตสํานึกของปFญ
เจกคนใดคนหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ�ร0วมของสังคมไม0ใช0ผลรวมของอัตลักษณ�ของปFจเจก ส0วนคาร�ล 
มาร�กซ� (Karl Mark) ได(ย้ําจารีตของการให(ความสําคัญกับตัวกําหนดเชิงโครงสร(างมากกว0าปFจเจก แต0
โครงสร(างของมาร�กซ� หมายถึง โครงสร(างสังคมของกระบวนการผลิต เราจะเข(าใจพฤติกรรมของปFจเจกก็
ต(องดูท่ีตําแหน0งแห0งท่ีของเขาในกระบวนการผลิต ใครคือเจ(าของปFจจัยการผลิต ใครคือผู(ผลิตโดยตรงการ
จัดการแรงงานเป�นอย0างไร กล0าวอีกนัยหนึ่งมโนทัศน� ชนชั้น คือ สิ่งท่ีกําหนดอัตลักษณ�ปFจเจก และเป�น
ตัวเชื่อมปFจเจกเข(ากับโครงสร(าง 
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สําหรับนักคิดในสายปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ� (Symbolic Interactions) เห็นว0าอัตลักษณ� คือ 
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิสัมพันธ�ทางสังคม ชาร�ลส� คูลีย� (Charles Cooley) เชื่อว0า สังคม และ
ปFจเจกบุคคลเป�นปรากฏการณ�ท่ีไม0อาจแยกออกจากกันได( สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต
ของคนหลาย ๆ คนท่ีมีปฏิสัมพันธ�ต0อกัน ความรู(สึกเก่ียวกับตัวเราเองพัฒนาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราต0อ
ความเห็นของผู( อ่ืนเก่ียวกับตัวเรา เขาเรียกตัวตนท่ีเกิดจากกระบวนการนี้ว0าตัวตนในกระจกเงา มัน
ประกอบไปด(วยภาพลักษณ�ของเราท่ีเรามีต0อตนเอง และจินตนาการเก่ียวกับการตัดสินของผู(อ่ืนต0อ
ภาพลักษณ�นั้น สําหรับ จอร�ช เฮอร�เบิร�ต ม้ีด (George Herbert Mead) ได(ศึกษาพัฒนาการท่ีความรู(สึก
เก่ียวกับตัวตนค0อยๆ ก0อกําเนิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ� เขาเห็นว0า กลไกสําคัญของการสร(างตัวตน 
คือ การเรียนรู(ท่ีจะสวมบทบาทของผู(อ่ืน และหัวใจสําคัญในการเรียนรู(ก็คือ ภาษา ซ่ึงเป�นช0องทางถ0ายทอด
ระบบสัญลักษณ� และกฎเกณฑ�ร0วมของสังคม ม้ีดได(เสนอแนวคิดว0า ตัวตนมีสองด(านท่ีปะทะสังสรรค�
กันเองตลอดเวลา ด(านหนึ่งคือ Me อันเป�นตัวตนท่ีเกิดจากความเห็น และปฏิสัมพันธ�กับคนอ่ืน และเป�น
ส0วนท่ีเป�นลักษณะเฉพาะของเราเอง เออร�วิง ก็อฟมัน (Erving Goffman) เป�นนักสังคมวิทยาในสาย
ปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ�ท่ีจําแนกแยกแยะ ความแตกต0างระหว0างอัตลักษณ�ส0วนบุคคล และอัตลักษณ�
ทางสังคม เขานิยามความคิดความรู(สึกท่ีปFจเจกมีต0อตนเองว0า Ego Identity ส0วนภาพของปFจเจกผู(นี้ใน
สายตาคนอ่ืนในฐานะท่ีเป�นบุคคลท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว เขาเรียกว0า Personal Identity ซ่ึงทุกสังคมมี
กระบวนการแจกแจง และระบุอัตลักษณ�ส0วนบุคคลแตกต0างกันไป เช0น สังคมสมัยใหม0ใช(บัตรประชาชน 
หรือการพิมพ�รอยนิ้วมือ เป�นต(น ส0วน Social Identity ของบุคคล ได(แก0 สถานภาพทางสังคม อาทิเช0น 
อาชีพ ชนชั้น เพศ ชาติพันธุ�หรือศาสนาท่ีปFจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู0นั่นเอง (อภิญญา  เฟcdองฟูสกุล, 2546: 
21-28) 

ระบบสัญลักษณ� (Symbolic Systems) กับความหมาย (Meaning) ต0างล(วนเป�นองค�ประกอบ
สําคัญในการสร(างหรือการผลิต (Production) การบริโภค (Consumption) การควบคุมจัดการ 
(Regulation) การสร(างภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) และอัตลักษณ�ของผู(คน
สัญลักษณ� หมายถึง เครื่องหมาย หรือ สัญญะ (Sign) ท่ีเชื่อมโยงระหว0างความหมาย (Meaning) กับ
เครื่องหมาย หรือ สัญญะนั้น และความเชื่อมโยงนี้เป�นสิ่งสร(างทางสังคมวัฒนธรรมมากกว0าท่ีเป�น การ
เชื่อมโยงตามธรรมขาติ ตัวอย0างเช0น ไฟจราจรสีแดงหมายถึงหยุด นอกจากนั้นสัญลักษณ�หรือเครื่องหมาย
ยังหมายถึงการเป�นภาพตัวแทนแบบอ(อม  ๆ(Indirect Representation) ของความหมายท่ีแฝงอยู0 ตัวอย0างเช0น 
สัญลักษณ�ต0างๆ ของศาสนาและลัทธิความเชื่อต0าง ๆ ท่ีบ0งบอกความหมายท่ีเป�นเนื้อหาสาระท่ีศาสนา
ความเชื่อนั้นๆ ต(องการสื่อสาร อนึ่ง สัญลักษณ�ถูกส0งออกมาในหลายรูปแบบ เช0น เป�นเครื่องหมายรูป ปF�น
รูปเขียน (เห็นได(ด(วยตา)ภาษา ดนตรี (เสียง) และกิริยาท0าทาง (Body Language) 
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ในทางสังคมวิทยาจึงนิยามคําว0า อัตลักษณ� (Identity) หมายถึง การรู(คิดเก่ียวกับตนเองของบุคคล
ในเรื่องของบทบาทและตําแหน0ง ในระบบความสัมพันธ�ทางสังคมของบุคคล (Stryker, 1991: 873) เบอร�ค และ 
ไรซ� (Burke & Reitzes, 1991: 242) กล0าวว0า อัตลักษณ� คือ สิ่งท่ีบุคคลให(ความหมายทางสังคมท่ีคนซ่ึงอยู0ใน
บทบาทเดียวกันมีรวมกัน (Shared Social Meanings) อัตลักษณ�มีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 

1) อัตลักษณ�ต0าง ๆ เป�นผลผลิตทางสังคม (Social Products) กล0าวคือ อัตลักษณ�ถูกก0อ
รูปและธํารงรักษาผ0านกระบวนการทางสังคม 3 ประการคือ 

1.1)  การนิยาม (Naming)  หรือให(ความหมาย เก่ียวกับตัวตน ตามการแบ0ง 
ประเภทต0าง ๆ ทางสังคม (Interaction with Others in Terms of These Categories) เช0น เพศ 
อายุ อาชีพ  เป�นต(น (Burke & Reitzes, 1991: 242: Citing Foote, 1951; Stryker, 1968) 

1.2)  การมีปฎิสัมพันธ�กับคนอ่ืน ๆ ตามการแบ0งประเภทต0าง ๆ สังคม (Interaction  
with others in Terms of these categories) (Burke & Reitzes, 1991: 242; Citing McCall & 
Simmons, 1966; Stone, 1962)  ตัวอย0างเช0น การท่ีนักเรียนไปปรึกษาด(านการเรียนกับครูแนะแนว 
ท้ังสองฝ�ายแสดงออกตามอัตลักษณ�ทางสังคมของตนนักเรียนอาจแสดงความสุภาพเรียบร(อยในขณะท่ี
ครูแนะแนว แสดงความสนใจฟFงตามบทบาทครูแนะแนว เป�นต(น 

1.3)  การแสดงตน โดยการประนีประนอมหรือยืนยันการให(ความหมายและการแสดง 
พฤติกรรมตามตัวอย0างเช0น การท่ีครูแนะแนวแสดงออกตามอัตลักษณ�ของตนเม่ืออยู0ในโรงเรียน ซ่ึงต(อง
ประนีประนอมบทบาทอ่ืน ๆ จากทางบ(านเพ่ือมาแสดงบทบาทครูแนะแนวในโรงเรียน 

2) อัตลักษณ�ต0าง ๆ เป�นการให(ความหมายกับตนเอง (Self – Meaning) กล0าวคือ อัตลักษณ�เป�น
สิ่งท่ีเราได(มาจากการเข(าไปอยู0ในสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่งและอัตลักษณ�เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความ
คล(ายคลึงและความแตกต0างของบทบาทอ่ืน ๆ  (Burke & Reitzes, 1991: 242; Citing Lind Smith & Strauss, 1956; 
Turner, 1956) ตัวอย0าง ในขณะท่ีครูแนะแนวปฏิบัติงานให(การปรึกษาแก0นักเรียน ครูแนะแนวแสดงอัตลักษณ�ท่ี
คล(ายคลึงกัน ได(แก0การรับรู(ความรู(สึกคนอ่ืนการรักษาความลับ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน อัตลักษณ�ดังกล0าวก็
แตกต0างกันเม่ือแต0ละคนไปแสดงบทบาทอ่ืน 

3) อัตลักษณ�เป�นสัญลักษณ� (Symbolic) และผลสะท(อนกลับ (Reflexive) มีประเด็นสําคัญ 2 
ประเด็น คือ อัตลักษณ�เป�นสัญลักษณ� หมายความว0า คนท่ีมีอัตลักษณ�เดียวกัน มีการแสดงออกในเรื่อง
เก่ียวกับกิจกรรมนั้นเหมือนกันเช0น อัตลักษณ�วิชาชีพครูแนะแนวเก่ียวกับการช0วยเหลือนักเรียนในการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ ส0วนประเด็นหลังคือ อัตลักษณ�เป�นผลสะท(อนกลับ หมายความถึงการใช(     
อัตลักษณ�เป�นสิ่งท่ีอ(างอิงในการประเมินพฤติกรรมของตนเองและผู(อ่ืน ตามกระบวนการประเมินค0าซ่ึงกัน
และกัน (Burke & Reitzes, 1991: 242; Citing Burke, 1980; Felson, Well, 1978) เช0น การแสดงออก
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ของครูแนะแนวเม่ือให(คําปรึกษานักเรียน ครูแนะแนวตระหนักในบทบาทขอผู(เอ้ืออํานวยให(นักเรียนได(
แก(ปFญหาของตนเอง การแสดงออกดังกล0าวเป�นผลการสะท(อนการมีปฏิสัมพันธ�กับนักเรียน 

จึงสรุปได(ว0า อัตลักษณ� หมายถึง ความนึกคิดเก่ียวกับบทบาทเฉพาะตนของบุคคลในการแสดงออก 
เพ่ือติดต0อสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนตามโครงสร(างทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีบุคคลดํารงอยู0เนื่องจากอัตลักษณ�
เป�นความนึกคิดเก่ียวกับตนเอง จึงมีความสําคัญ ต0อพฤติกรรมของบุคคล กล0าวคือ ความนึกคิดเก่ียวกับตน
เป�นเครื่องกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพราะคนเราย0อมกระทําไปตามความคิด หรือ มโนภาพว0าตนเองเป�น
คนเช0นไร  

4. ทฤษฎีอัตลักษณ-ของสไตรเกอร- 
4.1 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีอัตลักษณ-ของสไตรเกอร- 
สมศักด์ิ  สีดากุลฤทธิ์ (2545) กล0าวถึง แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีอัตลักษณ�ของสไตรเกอร�ว0า 

สไตรเกอร� (Stryker, 1980) และสไตรเกอร� และสตาแทม (Stryker & Statham, 1985: 311 -378) อธิบายแนวคิด
พ้ืนฐานของทฤษฎีอัตลักษณ�ท่ีสําคัญมี 2 แนวคิด คือ 

1) แนวคิดปฎิสัมพันธเชิงสัญลักษณ�นิยม (Symbolic Interactionism) 
                   แนวคิดปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ�นิยม ได(พัฒนาข้ึนต้ังแต0ศตวรรษท่ี 18 โดยนักปรัชญา
ชาวสก็อตท (อาทิ David Hume, Frances Hutceson, AdamSmith, Adam Ferguson and others) 
พยายามท่ีอธิบายการดํารงอยู0ของมนุษย�ในลักษณะวัตถุตามธรรมชาติท่ีสามารถศึกษาได( โดยเน(นการ
กระทําท่ีเป�นปกติประจําวันเพ่ือพัฒนาเป�นหลักการแห0งพฤติกรรม นักปรัชญากลุ0มนี้ได(ให(ความสําคัญ
กับจิต (Mind) และสังคม (Society) ท่ีทําให(มนุษย�แสดงความสัมพันธ�ระหว0างกัน โดยมองว0า
พฤติกรรมท่ีมนุษย�แสดงออกมาข้ึนอยู0กับจิตท่ีมีต0อสิ่งแวดล(อมทางสังคม ต0อมากลุ0มนักปรัชญาชาว
อเมริกัน (อาทิ William James, John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert 
Mead and others) ได(พัฒนา แนวคิดปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ�นิยมตามความหมายเดิน ตัวอย0าง การ
อธิบายแนวคิดปฏิสัมพันธ�สัญลักษณ�นิยมของ ม๊ีด (Stryker, 1980: 33 – 40; Stryker & Statham, 
1985: 316;  Citing Mead, 1934; Mind, Self and Society) ท่ีได(อธิบายพฤติกรรมเชิงสังคมโดย
เน(นความสนใจในกระบวนการท่ีบุคคลได(มาซ่ึงสิ่งสั่งสมเชิงพฤติกรรม (Behavioral Repertoire)    
อันเป�นผลมาจากการปรับตนให(เข(ากับแบบแผนการจัดการจัดระเบียบทางสังคม ท่ีกําลังดําเนินอยู0 
ดังนั้นในการวิเคราะห�พฤติกรรมของบุคคลไม0เพียงแต0เฉพาะการกระทําท่ีสังเกตได(เท0านั้น แต0ยัง
รวมถึงพฤติกรรมภายในด(วย เช0น การคิด การตรวจสอบ และการประเมิน ภายใต(บริบททางสังคม 
(Social Context) เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย� รวมท้ังพฤติกรรมท่ีเป�นลักษณะพิเศษของมนุษย�อัน
ประกอบด(วย จิตและตัวตน เกิดข้ึนมาจากการดัดแปลงและการปรับตนให(เข(ากับกิจกรรมทางสังคม 
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(พงษ�สวัสด์ิ  สวัสดิพงษ�, 2532: 32 - 33) โดยท่ี จิต เป�นการตอบสนองเชิงพฤติกรรมประเภทหนึ่ง 
(Behavioral Response) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ�กับคนอ่ืนในบริบททางสังคมตลอดจนเป�น
ความสามารถ เชิงพฤติกรรมท่ีทําให(มนุษย� ใช(สัญลักษณ�ในการเรียกชื่อวัตถุต0างๆ และทําการสวม
บทบาท โดยใช(วัตถุต0างๆ และทําการสวมบทบาท โดยใช(วัตถุต0างๆ เป�นตัวเราพฤติกรรมหักห(าม
พฤติกรรมซักซ(อมทางเลือกพฤติกรรมโดยจิตนาการและเลือกวิถีการกระทํา 

ดังนั้นจิตจึงช0วยให(บุคคลสามารถร0วมมือ และประสานการกระทําซ่ึงกันและกันได(กระบวนการ
ทางสังคมท่ีก0อให(เกิดจิต เรียกว0า กระบวนการสื่อสารโดยท0าที (Gestures) ของการตอบสนองต0อสิ่งเร(าอย0าง
มีความหมาย (Meaning) ส0วนตัวตน หมายถึงความสามารถในการมองตนเองท่ีเป�นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยตัวตน
พัฒนาข้ึนมาในบุคคลอันเป�นผลมาจากความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน มิติของตัวตนประกอบด(วย ฉันในฐานะ
เป�นฝ�ายกระทํา ( I ) และฉันในฐานะเป�นฝ�ายถูกกระทํา (Me) โดยท่ี I เป�นส0วนหนึ่งของปFจเจกชนท่ีรวมเอา
ลักษณะนิสัยตามธรรมชาติและเป�นอัตลักษณ�ส0วนตัวของบุคคลเช0น แรงขับต0าง ๆ ท่ีทําให(บุคคลแสดง
ออกมาอย0างอิสระ ส0วน Me เป�นกระทําระหว0างกันทางสังคม ซ่ึงเป�นพฤติกรรมท่ีมีการตอบสนองระหว0าง
กัน (Reciprocal Behavior) แบบแผนดังกล0าวเรียกว0าสถานภาพ (Status) ส0วนสิทธิและหน(าท่ีท่ีต(องแสดง
ตามสถานภาพเรียกว0าบทบาท (Role) สถานภาพและบทบาททําให(บุคคลมี รูปแบบเฉพาะตน (Individual 
Form) การปรับตัวของบุคคลเพ่ือให(สอดคล(องกับสถานภาพและบทบาทข้ึนอยู0กับหน(าท่ีทางสังคม โดย
บุคคลมีท้ังบทบาทท่ัวไป (General Role) เช0น บทบาททางเพศ ซ่ึงเป�นบทบาทท่ีติดตัวมา (Achieved  
Role) โดยท่ีกระบวนการได(มาซ่ึงบทบาทถูกอธิบายได(ด(วยกระบวนการถ0ายทอดทางสังคม (Stryker & 
Statham, 1985:  334 – 336) ซ่ึงเป�นกระบวนการท่ีทําให(บุคคลได(มาซ่ึงความรู( ทักษะคุณลักษณะ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน(าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดี (Effective Member) ของสังคมและของกลุ0มท่ีแตกต0างกัน
ภายในสังคม โดยท้ังกลุ0มและสังคมมีรูปแบบโครงสร(างท่ีถูกจัดระเบียบโดยปทัสถาน (Norms) ซ่ึงทําให(
บุคคลต(องปฏิบัติตามเพ่ือให(หน0วยของสังคมทําหน(าท่ีอย0างต0อเนื่องในขณะเดียวกันบุคคลท่ีซึมซับปทัสถาน
เขาสู0บทบาทท่ีตนแสดง ผ0านตัวแทนของการถ0ายทอดทางสังคมได(แก0 บิดามารดา พ่ีน(อง เพ่ือนและครู 
นอกจากนี้ การถ0ายทอดทางสังคมยังส0งผลให(บุคคลรับรู(ถึงการปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาทท่ีเหมาะสม 
(Adequate Role Performance) โดยบทบาทท่ีบุคคลแสดงออกเกิดจากการมีความคิดเก่ียวกับตนเองท่ี
เป�นลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีเรียกว0า อัตลักษณ� (Stryker & Statham, 1985: 335-345) สรุปได(ว0าโครงสร(าง
และหน(าท่ีทางสังคมกําหนดให(บุคคลมีสถานภาพและบทบาทตามตําแหน0งท่ีตนครอบครองอยู0 และบทบาท
ท่ีบุคคลแสดงออกมาข้ึนอยู0กับความคิดเก่ียวกับตนเองท่ีเรียกว0าอัตลักษณ� ปฏิสัมพันธ�ระหว0างบุคคลต0อ
สังคมตามบทบาทท่ีกล0าวแล(วจึงนํามาสู0การพัฒนาทฤษฎีอัตลักษณ� (Stryker, 1982: 207) 
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4.2 ความเป4นมาและหลักการของทฤษฎีอัตลักษณ- 
ทฤษฎีอัตลักษณ� (Identity Theory) เป�นทฤษฎีทางจิตวิทยา (Social Psychological Theory) 

ท่ีมุ0งอธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของบุคคล (Stryker, 1989: 36) ทฤษฎีอัตลักษณ�มีความเป�นมาและมี
หลักการของทฤษฎี ดังนี้ 

เชลดอน สไตรเกอร� (Sheldon Stryker) ศาสตราจารย� ประจําภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย
อินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได(พัฒนาทฤษฎีอัตลักษณ�ข้ึน (Stryker, 1968: 558 – 564; 1980; 1987a: 
89 -103; 1987b: 83 -94 ; 1989: 35 -57 ; 1991: 971 -876; Stryker & Serpe, 1982: 199 – 218; 1994: 
16–35; Stryker, Owens & White, 2000) โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามบริบททางสังคมวิทยาบนพ้ืนฐาน 
ทัศนภาพโครงสร(างปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ�นิยม (Structural Symbolic–Integrationist Perspective) 
โดยมีวัตถุประสงค�ของทฤษฎีคือ เพ่ืออธิบายพฤติกรรมแสดงบทบาท (Explanation of Role Behavior) ซ่ึง
เกิดจากการปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ�ระหว0างสังคม (Society) และตัวตน (Self) ของบุคคล โดยมีโครงสร(าง
ทางสังคม (Social Structure) และการปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Social Interaction) เป�นตัวกําหนดหรือ
ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาศัยข(อตกลงเบ้ืองต(น (Assumptions or Premises)   

จากแนวคิดว0าสังคมและตัวตนมีความซับซ(อน ความหลากหลายแง0มุม และมีการจัดระบบ
ระเบียบ จึงทําให(เกิดการสร(างทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว0างส0วนต0างๆ ของสังคมกับส0วนต0างๆ ของ
ตัวตนตลอดจนการดําเนินการในเรื่องนี้อย0างเป�นเหตุเป�นผลดีข้ึนทฤษฎีอัตลักษณ�ได(นําแนวคิดปฏิสัมพันธ�
เชิงสัญลักษณะนิยมมาใช(อธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยให(ความสําคัญกับการเลือกบทบาท กล0าวคือ 
พฤติกรรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior) เป�นผลท่ีเกิดจากความเด0นของอัตลักษณ� (Identity 
Salience) ซ่ึงเป�นส0วนประกอบหนึ่งของ ตัวตน (Self) ในขณะท่ีความผูกพันต0อบทบาท (Commitment) 
ส0งผลต0อความเด0นของอัตลักษณ� ผู(วิจัยสรุปหลักการนี้ ตามแผนภูมิท่ี 2  
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  ความสัมพันธ�ระหว0างความผูกพันต0อบทบาท ความเด0นของอัตลักษณ�และพฤติกรรม 
                การเลือกบทบาท 

 

ความผูกพันต0อบทบาท 

(Commitment) 
ความเด0นของอัตลักษณ� 

(Identity  Salience) 
พฤติกรรมการเลือกบทบาท 

(Role Choice Behavior) 
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 จากแผนภูมิท่ี 2  แสดงให(เห็นถึงความสัมพันธ�เชิงสาเหตุระหว0างความผูกพันต0อบทบาทซ่ึงมี
ผลต0อความเด0นของอัตลักษณ�ส0วนความเด0นของของอัตลักษณ�ก็มีผลต0อพฤติกรรมการเลือกบทบาท 
โดยมีแนวคิดในแต0ละองค�ประกอบ ดังนี้ 

4.2.1 ความผูกพันต0อบทบาท (Commitment Concept) 

1) แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต0อบทบาท (Commitment Concept) 
    สไตรเกอร� (Stryker, 1991: 873) กล0าวว0า ความผูกพันต0อบทบาท มีพ้ืนฐานมา 

จากเครือข0ายความสัมพันธ�ทางสังคมท่ีบุคคลเข(าไปมีส0วนร0วม โดยท่ัวไปประกอบด(วยเครือข0ายทาง
สังคมท่ีสลับซับซ(อน ในขณะเดียวกันแต0ละเครือข0ายก็ประกอบด(วยบุคคลท่ีดําเนินชีวิตอยู0 และมีการ
ติดต0อสัมพันธ�กันตามตําแหน0งทางสังคมและการปฏิบัติตนตามบทบาทดังนั้นความผูกพันกับเครือข0าย
ทางสังคมอันใดอันหนึ่ง คือการท่ีสมาชิกของเครือข0ายนั้นตอบแสดงบทบาทของตนโดยการแสดง    
อัตลักษณ�เฉพาะสําหรับเรื่องนั้นออกมาในการติดต0อสัมพันธ�ต0อกันจนถึงข้ันท่ีว0าถ(าความสัมพันธ�
ระหว0างกันในเรื่องนั้นข้ึนอยู0กับการทําตนเป�นคนแบบหนึ่ง บุคคลก็มีความผูกพันท่ีต(องเป�นคนแบบนั้น 
การวัดความผูกพันวัดได(จากการท่ีบุคคลลงทุนสละความสัมพันธ�ท่ีมีความหมายกับใคร ๆ ในเครือข0าย
อ่ืน เพ่ือไปมีพฤติกรรมตามแบบของเครือข0ายท่ีตนเลือก จากนิยามและวิธีการวัดท่ีกล0าวมาแล(ว จึง
สามารถกล0าวได(ว0าความผูกพันต0อบทบาท เป�นสาเหตุให(เกิดความเด0นของอัตลักษณ�ใดอัตลักษณ�หนึ่ง 

1.1 กระบวนการของความผูกพันต0อบทบาท (Commitment Process)  
                              เบอร�ค และไรซ� (Burke & Reitzes, 1991: 142–245) กล0าวว0า ความผูกพัน
ต0อบทบาทเป�นส0วนหนึ่งของกระบวนการอัตลักษณ�ในฐานะท่ีเป�นกระบวนการควบคุมพฤติกรรมโดย
ผ0านการปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Cybernetic Control Process) (Burke & Reitzes, 1991: 242; Citing 
Powers, 1975) กระบวนการดังกล0าวประกอบด(วยการรับรู(การประเมินค0าจากผู(อ่ืน (Reflected Appraisals) ซ่ึงเป�น
ปFจจัยนําเข(า (Input) และลักษณะทางอัตลักษณ�ของบุคคล (Individuals Identity Setting) โดยพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแสดงออกอย0างมีแบบแผนค0อนข(างถาวรนั้น เป�นผลลัพธ�ของความสอดคล(องระหว0างการรับรู(
การประเมินค0าจากผู(อ่ืนและลักษณะทางอัตลักษณ�ของบุคคลความผูกพันเป�นผลรวมของพลังผลักดัน
ต0างๆ ท่ีมีต0อบุคคลในการท่ีรักษาความสอดคล(องกันระหว0างคุณลักษณะทางอัตลักษณ�และการรับรู(
การประเมินค0าถ(าพลังผลักดันมีน(อยหรืออ0อนแอ (Weak) บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนการรับรู(การ
ประเมินค0าจากผู(อ่ืน  

ในทางกลับกับถ(าบุคคลมีความผูกพันต0อบทบาทมาก มีความสอดคล(องกันมากระหว0างการรับรู(
การประเมินค0ากับลักษณะทางอัตลักษณ�กล0าวคือเม่ือมีความผูกพันต0อบทบาทมากการรับรู(การประเมินค0า
มีแนวโน(มท่ีประกอบไปด(วยความหมายรวมกันซ่ึงยืนยันและสอดคล(องกับอัตลักษณ� อย0างไรก็ตาม
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เนื่องจากการรับรู(การประเมินค0าส0วนหนึ่งข้ึนอยู0กับพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงจึงคาดหวังว0าความหมาย
ของพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงสอดคล(องกับความหมายตามอัตลักษณ� ซ่ึงข้ึนอยู0กับความผูกพันท่ีบุคคล
นั้นมีต0ออัตลักษณ�นั้นๆ โดยท่ีความสอดคล(องมากหรือน(อย ข้ึนอยู0กับว0าบุคคลมีความผูกพันต0ออัต
ลักษณ�นั้นมากหรือน(อยบุคคลมีส0วนร0วมในการกระบวนการควบคุมพฤติกรรมให(สอดคล(องกับการรับรู(
การประเมินค0าจากผู(อ่ืน บุคคลสามารถท่ีเรียนรู(ว0าพฤติกรรมอะไรมีประสิทธิภาพในการธํารงรักษา
ความสอดคล(องระหว0างลักษณะทางอัตลักษณ�ท่ีกําหนดและการรับรู(การประเมินค0า 

นอกจากนี้บุคคลก็สามารถเรียนรู(ท่ีพัฒนาและธํารงรักษาความสอดคล(องระหว0างการรับรู( การ
ประเมินค0าและลักษณะทางอัตลักษณ�โดยมีข(อแม(ว0าในระหว0างการเรียนรู(นั้น การให(ความหมายต0อสิ่งต0าง ๆ 
และการให(ความหมายต0อพฤติกรรมต(องไม0เปลี่ยนแปลงไปกล0าวคือต(องมีความม่ันคงเชิงความหมายในบริบท
ของการเรียนรู( (Stable Semantic Context) แม(ว0าการเรียนรู(มีความซับซ(อน (Complex) มีข(อเรียกร(อง
ต0างๆ มากมาย (Demanding) และเต็มไปด(วยความเครียด (Stressful) ดังนั้น บุคคลก็มีความสนใจในการ
ดํารงอยู0ในบริบทท่ีม่ันคงเชิงความหมายเพ่ือท่ีหลีกเลี่ยงปFญหาการตอบสนองขอเรียกร(องและความกดดัน
ต0างๆ ในการท่ีไปหาความหมายรวมกันระหว0างตนเอง กับคนอ่ืนๆ ในการมีปฎิสัมพันธ�ระหว0างกัน ความ
ผูกพันต0อบทบาทเกิดข้ึนเม่ือบุคคลพยายามท่ีธํารงรักษาความสอดคล(องระหว0างอัตลักษณ�และ การรับรู(การ
ประเมินค0า 

               1.2 หลักพ้ืนฐานของความผูกพันต0อบทบาท (Bases of Commitment) 
                      ความผูกพันต0อบทบาทเป�นหนึ่งในพลังผลักดันในกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ�ใน
งานวิจัยบางเรื่องกล0าวว0าสิ่งท่ีเป�นพ้ืนฐานรวมกันของความผูกพันต0อบทบาทคือการได(รับรางวัล (Gained 
Rewards) การหลีกเลี่ยงการลงทุน (Avoided Aosts) และความผูกพันทางจิตใจ (Attachment) (Burke & 
Reitzes, 1991: 244; Citing Becker, 1960, 1964 ; Kanter 1968, 1972; Stryker, 1968, 1980) สําหรับเบอร�ค
และไรซ� (Burke & Reitzes, 1991: 244) เห็นว0าปFจจัยท้ังหลายท่ีเป�นพลังผลักดันให(เกิดความผูกพันต0อบทบาท
ก็ถือเป�นพ้ืนฐานของความผูกพันท้ังสิ้น การได(รับรางวัลและความผูกพันทางจิตใจอาจเป�นพ้ืนฐาน สําหรับ
ความผูกพันต0อบทบาท ซ่ึงเป�นพลังผลักดันท่ีสําคัญท่ีรักษาความสอดคล(องระหว0างการรับรู(การประเมินค0าและ
ลักษณะทางอัตลักษณ� ดังนั้นจึงกล0าวได(ว0าหากบุคคลได(รับรางวัลหรือมีความผูกพันทางใจกับคนอ่ืนๆ ในการ
รักษาอัตลักษณ�ของเขา เขาก็มีแนวโน(มท่ีมีระดับความผูกพันต0ออัตลักษณ�นั้นมากกว0าคนอ่ืนๆ ท่ีไม0ได(รับ
รางวัลหรือไม0มีความผูกพันทางจิตใจกับคนอ่ืน  ๆ 
                      เบอรค� และ ไรช� (Burke & Reitzes, 1991: 244) ได(แบ0ง หลักพ้ืนฐานของ
ความผูกพันต0อบทบาทแบ0งออกเป�น 2 ประเภท คือ 
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             1.2.1 พ้ืนฐานความผูกพันต0อบทบาทด(านการรู(คิด (Cognitive Bases of 
Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู(ความหมายและรางวัลในเชิงบวก ตลอดจนประเมินผลได(
เสียในการธํารงรักษาอัตลักษณ�ไว( ตัวอย0าง การท่ีนักศึกษาได(รับคําชวนให(ไป งานรื่นเริงคืนก0อนสอบ 
นักศึกษาหญิงก็คํานึงถึงผลได(ผลเสีย การตัดสินใจอยู0กับบ(านดูหนังสือสอบอาจเป�นผลมาจากความ
คาดหวังท่ีได(รับคําชมจากบุคคลนัยสําคัญ (Significant Others) ในการได(คะแนนสอบสูง ดังนั้นผลได( 
(Rewards) คือความสนุกสนานในงานรื่นเริงน(อยกว0าผลเสียในเชิงอัตลักษณ� (Identity Costs) คือ การได(
คะแนนสอบไม0ดี 
           1.2.2 พ้ืนฐานความผูกพันต0อบทบาทด(านสังคม – อารมณ� (Socioemotional Bases of 
Commitment) หมายถึง ความผูกพันทางใจและอารมณ�ในการธํารงอัตลักษณ�ไว( ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากการมีปฏิสัมพันธ�
กับคนอ่ืน  ๆบนพ้ืนฐานของอัตลักษณ�เชิงบทบาทกับคนเหล0านั้น การมีเครือข0ายทางสังคมและความสัมพันธ�กับคนอ่ืน
ท่ีเก่ียวข(องกับบทบาทเป�นพ้ืนฐานของความผูกพัน ตัวอย0างเช0น การมีปฏิสัมพันธ�ท่ีเต็มไปด(วยความอบอุ0น การ
สนับสนุน และต0อเนื่องกันไปของนักศึกษาครู กับอาจารย�ผู(สอน หรือ เพ่ือนนักศึกษา ในฐานะเป�นนักศึกษาครูท่ีมี
ความรับผิดชอบทางวิชาการ ช0วยเพ่ิมพลังผลักดันให(นักศึกษาครูแสดงพฤติกรรมท่ียืนยันอัตลักษณ�นั้นต0อไป 
                      สไตรเกอร� (Stryker, 1987: 97–98; 1991: 874) ได(แบ0งความผูกพันต0อบทบาทด(าน
อารมณ�และสังคม แบ0งออกเป�น 2 มิติ คือ 
            1.2.2.1 ความผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ� (Interactional or Extensiveness 
Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถมีความสัมพันธ�กับเครือข0ายทางสังคมต0างๆ ได(จํานวน
มาก จากการใช(อัตลักษณ�หนึ่ง ตัวอย0างการท่ีบุคคลใช(อัตลักษณ�ความเป�นครู ซ่ึงบุคคลนอกจากมี
ความสัมพันธ�ทางสังคมกับเครือข0ายท่ีเป�นนักเรียนแล(วยังต(องใช(อัตลักษณ�ความเป�นครูกับผู(ปกครอง
ของนักเรียน หรือสมาคมผู(ปกครองและครูตลอดจนชุมชนท่ีนักเรียนเป�นเครือข0ายอยู0 

                     1.2.2.2 ความผูกพันเชิงอารมณ� (Affective or Intensiveness Commitment) 
การท่ีบุคคลรับรู(ว0าเครือข0ายทางสังคมท่ีตนเก่ียวข(องมีความสําคัญทางจิตใจท่ีลึกซ้ึงต0ออัตลักษณ�ท่ีตนได(
เลือกใช( 
                1.3 ผลของความผูกพันต0อบทบาท (Consequences of Commitment) 
                    ความผูกพันต0อบทบาทส0งผลต0อพฤติกรรมการปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาท 
กล0าวคือ บุคคลท่ีมีความผูกพันต0ออัตลักษณ�ตามบทบาทสูง บุคคลนั้นมีความพยายามมากท่ีธํารง
รักษาการรับรู(การประเมินค0าท่ีสอดคล(องกับอัตลักษณ�ของตนในทางตรงกันข(าม หากบุคคลมี     
ความผูกพันต0ออัตลักษณ�ตามบทบาทตํ่าก็ไม0มีความพยายามมากนักในการรักษาความสอดคล(อง
ระหว0างการรับรู(การประเมินค0า และลักษณะทางอัตลักษณ� ทําให(มีความสอดคล(องกันน(อยระหว0าง
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การให(ความหมายของอัตลักษณ�และการให(ความหมายของพฤติกรรมตามบทบาท จึงกล0าวได(ว0าความ
ผูกพันเป�นตัวแปรปรับ (Moderates) ของความสัมพันธ�ระหว0างอัตลักษณ� และ พฤติกรรมการปฏิบัติ
หน(าท่ีตามบทบาท (Role Performance) (Burke & Reitzes, 1991: 244) 
               2) ความเด0นของอัตลักษณ� (Identity Salience) 
         พัฒนามาจากความมีหลากหลายแง0มุมของตัวตนดังท่ีได(กล0าวแล(วข(างต(น ตัวตนประกอบ 
ด(วยชุดของอัตลักษณ�ท่ีมีความแตกต0างกันจํานวนมาก (Sets of Discrete Identities) บุคคลมีศักยภาพท่ีมี    
อัตลักษณ�จํานวนมากตามบทบาทต0างๆ ท่ีตนครอบครองอยู0 โดยอัตลักษณ�มีคุณสมบัติ 2 ประการคือ 
1) การท่ีบุคคลอ่ืนมอบตําแหน0งอันใดอันหนึ่งทางสังคมให(ตัวเรา และ 2) ตัวเรายอมรับตําแหน0งท่ี
บุคคลอ่ืนมอบให( (Stryker, 1968: 599) ดังนั้นในแง0นี้อัตลักษณ�จึงเป�นการรู(คิดเก่ียวกับตนท่ีเก่ียวกับ
บทบาทและตําแหน0งในระบบความสัมพันธ�ทางสังคมของบุคคล เช0นอัตลักษณ�ความเป�นครู อัตลักษณ�
ความเป�นมารดา เป�นภรรยา ลูก เป�นต(น นอกจากนี้อัตลักษณ�ท่ีบุคคลมีอยู0ผันแปรไปตามความเด0นท่ี
ถูกจัดวางตามลําดับความเด0น (Salience Hierarchy) ซ่ึงความเด0นของอัตลักษณ�อันใดอันหนึ่งถูก
นํามาใช(หรือไม0ใช( ข้ึนอยู0กับความน0าเป�นตามสถานการณ�ต0างๆ ดังนั้นจึงสรุปได(ว0าการเลือกแสดง
พฤติกรรมอย0างใดอย0างหนึ่งย0อมสะท(อนให(เห็นถึงตําแหน0งความเด0นของอัตลักษณ�ท่ีเก่ียวข(องกับ
บทบาทนั้น ๆ  
 สไตรเกอร� (Stryker, 1982: 207) กล0าวว0า โดยปกติแล(วบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความเด0น
ของอัตลักษณ�ท่ีมีความชัดเจนอย0างใดอย0างหนึ่งดังนี้ 
  2.1 การให(ความหมายกับคุณลักษณะของสถานการณ�ต0างๆ (Defining Characteristics 
of Situatios) หมายถึง ระดับท่ีบุคคลยินยอมให(อัตลักษณ�อ่ืน ๆ (Alternative Dentities) ได(แสดง
พฤติกรรมออกมาตามสถานท่ีมีความหมายนั้น 
  2.2 ลักษณะอ่ืน ๆ ภายในตัวบุคคล (Other Self Characteristics) หมายถึง การท่ี
บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – Esteem) หรือมีความพึงพอใจ (Satisfaction) 
     3) พฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกตาม          
อัตลักษณ�ท่ีมีความเด0นท่ีสุดในสถานการณ�นั้นๆ พฤติกรรมการเลือกบทบาทจึงเป�นผลลัพธ�ของความเด0นของ         
อัตลักษณ�ตามบทบาทท่ีบุคคลเลือกและแสดงออกมาเรียกว0าพฤติกรรม การปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาท (Role Performance)       
โดยบุคคลประเมินตนเองและบุคคลนัยสําคัญ (Significant Others) จึงแสดงพฤติกรรม กระบวนการประเมินนี้สะท(อนถึง
คุณค0าในตนเองเก่ียวกับบทบาทเฉพาะของบุคคล (Role–Specific Self–Esteem) ท้ังนี้การปฏิบัติตนตามบทบาท
ประสบความสําเร็จหรือล(มเหลวข้ึนอยู0กับการให(ความสําคัญกับความเด0นของอัตลักษณ� (Stryker, 1987: 97) 
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ดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามกรอบทฤษฎีอัตลักษณ�จึงอธิบายได(ด(วย
ความสัมพันธ�ระหว0างความผูกพัน ความเด0นของอัตลักษณ�แลการเลือกบทบาทโดยท่ีอัตลักษณ�เป�น
เรื่องของการรู(คิด (Cognition) ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได(ง0ายกว0าความผูกพันท่ีเป�นเรื่องของการมี
ปฏิสัมพันธ� (Interaction) (Stryker, 1991: 874) 

จากท่ีกล0าวมาจะเห็นได(ว0า สังคมเป�นแบบแผนท่ีประสานสอดคล(องกันของกิจกรรมมนุษย�
ได(กระทําซ่ึงมีการดํารงรักษาไว( เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําระหว0างกันด(วยสัญลักษณ�ระหว0าง
บุคคล หรือในแต0ละบุคคล ท้ังการบํารุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระทําผ0านกระบวนการ
ของจิตและอัตตา การกระทําดังกล0าวนั้นอาจแสดงความหมายได(อย0างหลากหลาย เช0น แสดงไมตรีจิต
ต0อกัน เน(นการให(สัญญากัน เป�นการรับคําท(ารบ เป�นเพียงมารยาทในการทักทาย ฯลฯ ซ่ึงเม่ือมีการ
สื่อสารหวนกลับมาใช(ทฤษฎีปฏิสัมพันธ�เชิงสัญลักษณ� ก็ช0วยกระพือความสนใจในเรื่อง “ความหมาย” 
ท่ีอยู0เบ้ืองหลังการสื่อสารท้ังแบบวัจนและอวัจนภาษาให(มากข้ึน แนวทางการศึกษาเรื่องความหมาย
ในช0วงเวลานี้จึงเริ่มมุ0งหน(าไปท่ีท้ังข้ันตอนของผู(ส0งสาร คือ กระบวนการสร(างสรรค�ข0าวสาร (Message Creation) 
และข้ันตอนของผู(รับสารคือ การตีความเนื้อหาสาร (Message Interpretation) และเนื่องจากองค�ความรู(ในเรื่อง
การศึกษาการสื่อสารได(ก0อตัวมาเป�นเวลานานหลายทศวรรษแล(ว รวมท้ังมีต(นกําเนิดมาจากของทาง
วิชาการท่ีแตกต0างกันท้ังด(านมนุษย�ศาสตร�และวิทยาศาสตร�ดังท่ีกล0าวมาข(างต(น 

5. แนวคิดการสื่อสาร 
5.1 ความหมายของการส่ือสาร 
สังคมในปFจจุบัน เป�นยุคการเปลี่ยนแปลงด(วยวิวัฒนาการสมัยใหม0อย0างรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นว0า

เทคโนโลยีได(ถูกพัฒนาเพ่ือนํามาตอบสนองความต(องการของมนุษย�ให(มีเครื่องมือท่ีสามารถช0วยลดท้ังเรื่อง
ของแรงงานและเวลา โดยเฉพาะอย0างยิ่งเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข(องกับการสื่อสารด(วยแล(วนั้น คนในสังคมสามารถ
เลือกเครื่องมือและช0องทางการสื่อสารได(หลายหลายรูปแบบ การสื่อสารในปFจจุบันแบบโลกไร(พรมแดนโดยมี
เทคโนโลยีต0างๆ ท่ีช0วยเก้ือหนุนการติดต0อสื่อสาร อาทิ วิทยุกระจ0ายเสียง โทรทัศน� โทรศัพท� คอมพิวเตอร� 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส� เป�นต(น จึงทําให(การสื่อสารภายในองค�กรต(องเดินไปพร(อมกับเทคโนโลยีท่ีถูก
พัฒนาข้ึน แต0ท่ีกล0าวมาเป�นเพียงสื่อท่ีทําให(ผู(ส0งสารสามารถติดต0อผู(รับสาร ได(อย0างรวดเร็วเท0านั้น สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดของการสื่อสารคือ ผู(สื่อสารต(องเป�นผู(มีความรู( ความสามารถทางภาษาและการสื่อสารท่ีดี ซ่ึงจะ
ทําให(เกิดการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข(อมูลกันอย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานขององค�กร ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได(ให(ความหมายของ การสื่อสาร หมายถึงกระบวนการถ0ายทอด
ข0าวสาร ข(อมูล ความรู( ประสบการณ� ความรู(สึก ความคิดเห็น ความต(องการจากผู(ส0งสารโดยผ0านสื่อต0างๆ ท่ี
อาจเป�นการพูด การเขียน สัญลักษณ�อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต0างๆ ไปยังผู(รับสาร ซ่ึงอาจจะใช(
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กระบวนการสื่อสารท่ีแตกต0างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเป�นของตนเองและคู0สื่อสาร โดยมี
วัตถุประสงค�ให(เกิดการรับรู(ร0วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต0อกัน บริบททาง การสื่อสารท่ีเหมาะสมเป�น 
ปFจจัยสําคัญท่ีจะช0วยให(การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ดังเช0นท่ี เดนนิส แมคเควล (McQuail, 2005) กล0าวว0า        
การสื่อสาร หมายถึง การให(และการรับความหมาย การถ0ายทอดและการรับสาร ซ่ึงรวมถึงแนวคิดของการ
โต(ตอบ แบ0งปFนและมีปฏิสัมพันธ�กันด(วย 

การสื่อสารเป�นตัวแปรหลักประการหนึ่งในการศึกษาองค�การการจัดการ และพฤติกรรม  
การบริหาร ท้ังนี้เพราะในการบริหารนั้น คนจะมาจากท่ีต0างๆ มาทํางานร0วมกัน และการจะทํางานร0วมกันได(
ด(วยดีนั้นจะต(องอาศัยการสื่อสารระหว0างกันเพ่ือเป�นเครื่องบอกว0าใครจะต(องทําอะไร เม่ือไร และจะแบ0งกัน
ปฏิบัติหน(าท่ีอย0างไร การสื่อสารระหว0างกันเพ่ือเป�นเครื่องบอกว0าใครจะต(องทําอะไร เม่ือไร และจะแบ0งกัน
ปฏิบัติหน(าท่ีอย0างไร การสื่อสารจะเป�นการประสานผลงานของสมาชิกในองค�การเข(าด(วยกัน โดยทําหน(าท่ี
เปลี่ยนแผนไปสู0การปฏิบัติงาน แบ0งสมาชิกในองค�การ ปฏิบัติตามแผน รายงานผล ควบคุมผลการปฏิบัติ เป�น
ต(น องค�การถือว0าการสื่อสารเป�นเครื่องมือในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป�าหมายขององค�การ (วันชัย  มีชาติ, 
2548: 137) ในทัศนะของ Shannon and Weaver (1949: 94) กล0าวว0า การสื่อสารมีความหมายกว(าง 
โดยรวมถึงกระบวนการทุกอย0างท่ีเป�นความรู(สึกนึกคิดจากจิตใจของบุคคลหนึ่งท่ีมีผลกระทบต0อบุคคลหนึ่ง 
ท้ังนี้ไม0เพียงแต0สื่อสารกันด(วยวิธีการเขียนและการพูดเท0านั้น แต0ยังรวมถึงดนตรี ศิลปะการวาดภาพ การ
แสดงระบําบัลเลย� และพฤติกรรมต0างๆ ของมนุษย� Hovland ให(คํานิยามว0าหมายถึงกระบวนการ ซ่ึงผู(ส0ง
ข0าวสาร ส0งข0าวสารโดยใช(สัญลักษณ�หรือภาษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู(รับ ดังนั้น การสื่อสารจึงเป�น
ประเภทหนึ่งของการปฏิสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยสัญลักษณ�ต0างๆ ขณะเดียวกัน (Murrihue,1953: 66) ได(
ให(คํานิยามท่ีเป�นประโยชน� และสอดคล(องกับมโนทัศน�เชิงพฤติกรรมของการสื่อสารว0าเป�นพฤติกรรมริเริ่มใน
ส0วนของผู(ถ0ายทอด ความพยายามท่ีต(องการไปยังผู(รับและเป�นเหตุให(เกิดพฤติกรรมตอบสนองท่ีต(องการจาก
ผู(รับแต0 Davis (1967: 316-320) ได(ให(ความหมายของการสื่อสารเป�นกระบวนการของการส0งข0าวสารข(อมูล 
และความเข(าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งส0วน Dance (1967: 289-309) เสนอแนวคิดว0าการสื่อสารเป�น
การแสดงออกของการตอบสนองโดยอาศัยสัญลักษณ�เชิงถ(อยคําทําหน(าท่ีเป�นสิ่งเร(าสําหรับการตอบสนองท่ี
แสดงออกมา ขณะท่ี Skinner (1974: 7) ได(กล0าวถึงภาพรวมเชิงพฤติกรรม โดยให(ความเห็นว0าการสื่อสารเป�น
พฤติกรรมเชิงถ(อยคําหรือพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ� ซ่ึงผู(ส0งประสบผลสําเร็จในผลท่ีมีต0อผู(รับตามท่ีต้ังใจไว( 
Cherry (1978: 2-16) กล0าวว0า การสื่อสารเป�นการใช(คําพูด ถ(อยคํา จดหมาย บันทึกข(อความ สัญลักษณ�
ต0างๆ หรือข0าวสารข(อมูลท่ีใช(ร0วมกันเก่ียวกับสิ่งของหรือเรื่องราว เหตุการณ�ต0างๆ ข0าวสาร ข(อมูล อาจ
หมายถึงความจริง ความเห็น ความคิดท่ีถูกส0งผ0านได(รับอย0างสมบูรณ� ถูกต(อง แม0นยํา ผู(รับได(รับข0าวสารข(อมูล
เดียวกันกับผู(ส0ง และเป�นไปตามข(อเท็จจริงท่ีส0งข0าวสารข(อมูลท่ีเกิดข้ึน ณรงค�  สมพงษ� (2543: 215) ให(
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ความหมายของการสื่อสารว0าเป�นกระบวนการท่ีความคิดหรือข0าวสารถูกส0งตามแหล0งข0าวสารไปยังผู(รู(สารด(วย
เจตนาท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของผู(รับสารการเปลี่ยนแปลงดังกล0าวอาจอยู0ในระดับความรู( ทัศนคติ
หรือพฤติกรรมก็ได( การสื่อสารจึงมีอิทธิพลต0อบุคคล ครอบครัวสังคมและสถาบันต0าง  ๆในสังคมอย0างมาก 

จากท่ีกล0าวมาจะเห็นได(ว0า การสื่อสารเป�นปFจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษย�จําเป�นต(อง
ติดต0อสื่อสารกันอยู0ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป�นปFจจัยสําคัญอย0างหนึ่งนอกเหนือจากปFจจัยพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิตของมนุษย� การสื่อสารมีบทบาทสําคัญต0อการดําเนินชีวิตของมนุษย�มาก การสื่อสารมี
ความสําคัญอย0างยิ่งในปFจจุบัน ซ่ึงได(ชื่อว0าเป�นยุคโลกาภิวัฒน� เป�นยุคของข(อมูลข0าวสาร การสื่อสารมี
ประโยชน�ท้ังในแง0บุคคลและสังคม การสื่อสารทําให(คนมีความรู(และโลกทัศน�ท่ีกว(างขวางข้ึน การสื่อสารเป�น
กระบวนการท่ีทําให(สังคม เจริญก(าวหน(าอย0างไม0หยุดยั้ง ทําให(มนุษย�สามารถสืบทอดพัฒนาเรียนรู( และรับรู(
วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได( การสื่อสารเป�นปFจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร(างสรรค� 
ความเจริญก(าวหน(าแก0ชุมชน และสังคมในทุกด(าน  

ลักษณะหรือประเภทของการสื่อสารในองค�การ อาจจําแนกรูปแบบออกได(หลายลักษณะหรือ
หลายประเภท แล(วแต0จะมุ0งพิจารณาในประเด็นใด ในท่ีนี้จะจําแนกออกมาเป�นประเภทใหญ0ๆ ได( 2 
ประเภท คือ 

การสื่อสารท่ีเป�นพิธีการ (Formal Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีเป�นทางการ
ตามระบบของสายงานบังคับบัญชาหรือมีระเบียบแบบแผนกําหนด เช0น การสื่อสารเป�นลายลักษณ�
อักษรในทางราชการ  ซ่ึงมีลักษณะ   
 1.  เป�นการนําเอานโยบาย การตัดสินใจหรือข(อแนะนํา ผ0านไปตามสายการบังคับบัญชา  
 2.  เป�นการนําเอาข(อเสนอแนะหรือการตอบสนองกลับมายังผู(บริหาร 
  3.  เป�นการแจ(งนโยบายไปท่ัวองค�กร 
 สําหรับการสื่อสารท่ีเป�นพิธีการมายังหน0วยงานท่ีจะเป�นผู(รับข0าวสารนั้นเช0น การปรึกษาหารือ 
การประชุมกลุ0ม การรายงานผล เป�นต(น 

การสื่อสารท่ีไม0เป�นพิธีการ (Informal Communication) คือ การสื่อสารเป�นการส0วนตัว
อาจเป�นลักษณะบุคคลต0อบุคคลหรือบุคคลต0อกลุ0มบุคคลซ่ึงอาจแฝงอยู0กับระบบสื่อสารท่ีเป�นทางการ
ส0วนใหญ0ก็คือ การเจรจาวิสาสะกันในขณะสื่อสารเรื่องงาน และการสื่อสารในกลุ0มองค�การรูปนัย 
(Informal Organization) ซ่ึงการสื่อสารในลักษณะนี้แพร0กระจายข0าวได(รวดเร็วไปไกลและกว(างขวางมาก 

ผู(บริหารจําเป�นต(องทําตนให(ผู(ร0วมงานเข(าใจและในขณะเดียวกันก็ต(องพยายามเข(าใจ         
ผู(ร0วมงานเพ่ือสร(างความเข(าใจ และทําให(เกิดความร0วมมือร0วมใจในการปฏิบัติงาน ผู(บริหารต(องใช(
การสื่อสารให(เหมาะสม ไม0ว0าจะเป�นการติดต0อสื่อสารจากบนลงมาล0าง หรือจากล0างข้ึนบน หรือระดับ
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แนวนอนก็ตาม ย0อมทําให(เกิดความเข(าใจท่ีดี ผู(บริหารพึงระลึกว0า การติดต0อสื่อสารท่ีดีควรมีลักษณะ
เป�นการติดต0อสื่อสารแบบสองทางการจัดให(มีระบบการติดต0อสื่อสารท่ีดีเป�นหน(าท่ีของผู(บริหาร และ
เป�นสิ่งสะท(อนให(เห็นอัจฉริยภาพของผู(บริหารเป�นอย0างดี 

5.2 การส่ือสารอัตลักษณ-ขององค-การ  
การนําเสนอถึงอัตลักษณ�ขององค�การท่ีโดดเด0น จําเป�นต(องมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลผล

ไปสู0กลุ0มเป�าหมายทุกกลุ0ม และสื่อสารกับพนักงานด(วยการติดต0อทางตรง แนวทางท่ีจะสื่อสาร      
อัตลักษณ�ไปสู0กลุ0มเป�าหมายท่ีหลายหลายนั้นต(องสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ของอัตลักษณ�ท่ีกําหนดไว( 
เพราะผลของการสื่อสารจะกลับไปวิเคราะห�ถึงอัตลักษณ� และภาพลักษณ�ขององค�การโดยภาพรวม
แล(ว การสื่อสารองค�การต(องไปในทิศทางเดียวกัน แต0มีการปรับแต0งวิธีการสื่อสารหรือเนื้อหาให(
เหมาะสมกับกลุ0มเป�าหมาย แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ�ขององค�การประกอบด(วย สื่อโฆษณา     
สื่อสิ่งพิมพ� การติดต0อส0วนบุคคล แนวทางการสื่อสารทางการตลาด และแผนทางด(านการสื่อสาร    
(นิสาชล  รัตนสาชล, 2541: 65) 

1. สื่อโฆษณา 
                สื่อโฆษณาเป�นรูปแบบการสื่อสารท่ีนําเสนอถึงตําแหน0งทางการตลาดขององค�การทาง
หนึ่งท่ีสามารถควบคุมได(ง0าย ในองค�การท่ีมีความหลากหลายของหน0วยงานท่ีดูแลด(านโฆษณาหากมุ0ง
ด(านอัตลักษณ�ของเครื่องหมายสินค(าหรือองค�การ จะช0วยลดการบิดเบ่ือนของเนื้อหาในการโฆษณาได( 
ประเด็นสําคัญท่ีสื่อสารในสื่อโฆษณา 

1. สื่อสิ่งพิมพ� 
สิ่งพิมพ� คือ อักษรบนกระดาษ เช0น รูปเล0ม จดหมาย โทรเลข โทรสาร คอมพิวเตอร�  

เป�นต(น (เกษม จันทร�น(อย, 2531: 23) ในองค�การท่ีมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ�ออกมามากหากมีหลากหลาย 
ต0างฝ�ายต0างผลิตจะทําให(สื่อออกมามีสไตล�ท่ีไม0ต0อเนื่อง ทําให(ภาพขององค�การแสดงออกไปอย0างแตกต0าง
กัน ในทางกับกันหากองค�การมีการควบคุมด(านการออกแบบ และการผลิตโดยส0วนกลาง ทําให(สไตล�ของ
สื่อมีความต0อเนื่องกัน อย0างไรก็ดี รูปแบบใหม0ๆ ของสิ่งพิมพ�ควรไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุน   
การสื่อสารโดยรวมท่ีจะมุ0งเข(าถึงกลุ0มเป�าหมายของกลุ0มขององค�การ ซ่ึงหมายความถึงว0าโบว�ชัวร�ต(องไม0
เป�นเพียงแต0ใบปลิวท่ีเห็นครั้งเดียวแล(วท้ิงไป แต0ต(องคํานึงว0า โบวชัวร�ก็เป�นส0วนหนึ่งของการสื่อสารอย0าง
ครบเครื่องท่ีสามารถบ0งบอกถึงอัตลักษณ�ขององค�การได(อีกทางหนึ่งเช0นกับ (นิสาชล  รัตนสาชล, 2541: 
66) สิ่งพิมพ�สําหรับประชาสัมพันธ�มักมีกลุ0มเป�าหมายเป�นบุคลากรภายใน แต0อาจเผยแพร0ไปยัง
บุคคลภายนอกด(วย สิ่งพิมพ�ประชาสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยควรแจกจ0ายไปยังอาจารย� นักศึกษา ศิษย�เก0า 
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ผู(มีอุปการคุณต0อมหาวิทยาลัย เป�นต(น ซ่ึงทําให(สถาบันดูมีเกียรติ และแสดงไมตรีจิต อีกท้ังทําให(
กลุ0มเป�าหมายเข(าใจองค�การดีข้ึน (สิทธิ์ ธีรสรณ�, 2551: 97-98) 

2. การสื่อสารต0อบุคคล  
การติดต0อส0วนบุคคล ต0อการท่ีบุคคลพูดคุยกันอย0างเป�นทางการ และไม0เป�นทางการ 

(เกษม จันทร�น(อย, 2537: 22-23) การติดต0อส0วนบุคคลนับเป�นวิธีท่ีทรงพลังท่ีสุดในการสื่อสารสู0ผู(รับสารท้ัง
ภายในและภายนอก การสื่อสารอย0างไม0เป�นทางการ เช0น การพูดคุยประจําวันของแต0ละบุคคล และการ
สื่อสารอย0างเป�นทางการ เช0น การประชุม การสัมมนา เหล0านี้สามารถส0งผ0านกลยุทธ�ขององค�การ ได(โดยผ0าน
การสื่อสารระหว0างบุคคล ซ่ึงหากกระบวนการสื่อสารภายใน ประสบผลสําเร็จ พนักงานก็จะสื่ออัตลักษณ�นี้
ไปสู0ภายนอกเช0นเดียว โดยการติดต0ออย0างเป�นทางการและไม0เป�นทางการ ในระหว0างฝ�ายขาย และผู(ซ้ือ ผ0าน
การพูดคุยติดต0องาน การประชุม การสัมมนา การสื่อสารวิธีนี้ช0วยเสริมความเป�นเจ(าของในอัตลักษณ�ของ
พนักงาน และสร(างความต0อเนื่องในแนวทางท่ีองค�การต(องการสื่อสารออกไป (นิสาชล รัตนสาชล, 2541: 66) 
สําหรับการพูดคุยบอกปากต0อปาก (Word of Mouth) คนท่ีมีประสบการณ�ตรงกับองค�การ จะพูดถึงองค�การ
ในแง0ดี ใช(ปากต0อปากช0วยประชาสัมพันธ�การใช(เรื่อยๆ (เสรี  วงษ�มณฑา, 2546: 162)  

จากท่ีกล0าวมาจะเห็นได(ว0า ความสําคัญของการสื่อสารเป�นปFจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
ของมนุษย�ทุกเพศ ทุกวัย ไม0มีใครท่ีจะดํารงชีวิตได( โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต(องใช(    
การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การทําธุรกิจต0างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม ในการพัฒนาความเจริญก(าวหน(าท้ังตัวบุคคลและสังคม    
การพัฒนาทางสังคมในด(านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้นการสื่อสาร 
จําเป�นต(องพัฒนาอย0างไม0หยุดยั้ง การสื่อสารเป�นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย�และ
พัฒนาความเจริญก(าวหน(า 

5.4.3 องค�ประกอบท่ีสําคัญของการสื่อสาร  
          วันชัย  มีชาติ (2548: 138 ,อ(างใน Judith R. Gordon and Associated, 1990: 139) 

สรุปว0า กระบวนการติดต0อส0งผ0านข(อมูล ความคิด ความเข(าใจ หรือความรู(สึกระหว0างบุคคล ซ่ึงมี
องค�ประกอบ 4 ประการ คือ ผู(ส0งสาร สาร สื่อ ผู(รับสาร  

          1. ผู(ส0งสาร (Sender) หรือ แหล0งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ0มบุคคล หรือ 
หน0วยงานท่ีทําหน(าท่ีในการส0งสาร หรือเป�นแหล0งกําเนิดสาร ท่ีเป�นผู(เริ่มต(นส0งสารด(วยการแปลสารนั้น
ให(อยู0ในรูปของสัญลักษณ�ท่ีมนุษย�สร(างข้ึนแทนความคิด ได(แก0 ภาษาและอากัปกิริยาต0าง ๆ เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู(สึก ข0าวสาร ความต(องการและวัตถุประสงค�ของตนไปยังผู(รับสารด(วยวิธีการใด ๆ หรือ
ส0งผ0านช0องทางใดก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไม0ตั้งใจก็ตาม เช0น ผู(พูด ผู(เขียน กวี ศิลปrน นักจัดรายการวิทยุ 
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โฆษกรัฐบาล องค�การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน� กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ� หน0วยงานของรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชน เป�นต(น 

          2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือสิ่งต0าง ๆ ท่ีอาจอยู0ในรูป
ของข(อมูล ความรู( ความคิด ความต(องการ อารมณ� ฯลฯ ซ่ึงถ0ายทอดจากผู(ส0งสารไปยังผู(รับสารให(
ได(รับรู( และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ�ใด ๆ ท่ีสามารถทําให(เกิดการรับรู(ร0วมกันได( เช0น 
ข(อความท่ีพูด ข(อความท่ีเขียน บทเพลงท่ีร(อง รูปท่ีวาด เรื่องราวท่ีอ0าน ท0าทางท่ีสื่อความหมาย เป�นต(น 

        2.1 รหัสสาร (Message Code) ได(แก0 ภาษา สัญลักษณ� หรือสัญญาณท่ีมนุษย�ใช(
เพ่ือแสดงออกแทนความรู( ความคิด อารมณ� หรือความรู(สึกต0าง ๆ  
                        2.2 เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง บรรดาความรู( ความคิดและ
ประสบการณ�ท่ีผู(ส0งสารต(องการจะถ0ายทอดเพ่ือการรับรู(ร0วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข(าใจร0วมกัน
หรือโต(ตอบกัน 

             2.3 การจัดสาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร 
แล(วนํามาเรียบเรียงให(เป�นไปอย0างมีระบบ เพ่ือให(ได(ใจความตามเนื้อหา ท่ีต(องการด(วยการเลือก ใช(
รหัสสารท่ีเหมาะสม  

          3. สื่อ หรือ ช0องทาง (Media or Channel) เป�นองค�ประกอบท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งท่ีเป�นพาหนะของสาร ทําหน(าท่ีนําสารจากผู(ส0งสารไปยังผู(รับสาร ผู(ส0ง
สารต(องอาศัยสื่อหรือช0องทางทําหน(าท่ีนําสารไปสู0ผู(รับสาร  

          4. ผู(รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ0มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเรื่องราว
ข0าวสารจากผู(ส0งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต0อผู(ส0งสาร หรือส0งสารต0อไปถึงผู(รับ
สารคนอ่ืน ๆ ตามจุดมุ0งหมายของผู(ส0งสาร เช0น ผู(เข(าร0วมประชุม ผู(ฟFงรายการวิทยุ กลุ0มผู(ฟFงการ
อภิปราย ผู(อ0านบทความจากหนังสือพิมพ� เป�นต(น 

การสื่อสารจะประสบความสําเร็จตรงตามจุดประสงค�หรือไม0ผู(ส0งสารควรคํานึงถึงหลักการ
สื่อสาร ดังนี้ (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี, 2542: 13-14) 
            1. ผู(ท่ีจะสื่อสารให(ได(ผลและเกิดประโยชน� จะต(องทําความเข(าใจเรื่ององค�ประกอบใน      
การสื่อสาร และปFจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข(องกับระบบการรับรู( การคิด การเรียนรู( การจํา ซ่ึงมีผลต0อ
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร  
            2. ผู(ท่ีจะสื่อสารต(องคํานึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งท่ีอยู0
แวดล(อมท่ีมีส0วนในการกําหนดรู(ความหมายหรือความเข(าใจในการสื่อสาร  
            3. คํานึงถึงกรอบแห0งการอ(างอิง (Frame of Reference) มนุษย�ทุกคนจะมีพ้ืนความรู(
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ทักษะเจตคติ ค0านิยม สังคม ประสบการณ� ฯลฯ เรียกว0าภูมิหลังแตกต0างกัน ถ(าคู0สื่อสารใดมีกรอบ
แห0งการอ(างอิงคล(ายกัน ใกล(เคียงกัน จะทําให(การสื่อสารง0ายข้ึน 
            4. การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เม่ือผู(ส0งสารส0งสารอย0างมีวัตถุประสงค�ชัดเจน ผ0านสื่อหรือ
ช0องทาง ท่ีเหมาะสม ถึงผู(รับสารท่ีมีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค�สอดคล(องกัน  
            5. ผู(ส0งสารและผู(รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล0วงหน(า เพราะจะทําให(การสื่อสาร
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป�นไปตามวัตถุประสงค�และสามารถแก(ไขได(ทันท0วงที หากจะเกิดอุปสรรค�  
ท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  
            6. คํานึงถึงการใช(ทักษะ เพราะภาษาเป�นสัญลักษณ�ท่ีมนุษย�ตกลงใช(ร0วมกันในการ สื่อ
ความหมาย ซ่ึงถือได(ว0าเป�นหัวใจในการสื่อสาร คู0สื่อสารต(องศึกษาเรื่องการใช(ภาษา และสามารถใช(
ภาษาให(เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช0องทางหรือสื่อ ท่ีใช(ในการสื่อสาร  
            7. คํานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป�นการประเมินผลการสื่อสาร ท่ีจะทําให(คู0
สื่อสารรับรู(ผลของการสื่อสารว0าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม0 ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก(ไข
ข(อบกพร0องใด เพ่ือท่ีจะทําให(การสื่อสารเกิดผลตามท่ีต(องการ 

คณาจารย� มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย (2551: 17) กล0าวถึง วัตถุประสงค�ของ 
การสื่อสารไว(ดังนี้ 
               1. เพ่ือแจ(งให(ทราบ (Inform) ในการทําการสื่อสาร ผู(ทําการสื่อสารควรมีความต(องการท่ี
จะบอกกล0าวหรือชี้แจงข0าวสาร เรื่องราว เหตุการณ� หรือสิ่งอ่ืนใดให(ผู(รับสารได(รับทราบ 
               2. เพ่ือสอนหรือให(การศึกษา (Teach or Education) ผู(ทําการสื่อสารอาจมีวัตถุประสงค�
เพ่ือจะ ถ0ายทอดวิชาความรู( หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพ่ือให(ผู(รับสารได(มีโอกาสพัฒนาความรู(ให(
เพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 
               3. เพ่ือสร(างความพอใจหรือให(ความบันเทิง (Please of Entertain) ผู(ทําการสื่อสารอาจ 
ใช(วัตถุประสงค�ในการสื่อสารเพ่ือสร(างความพอใจ หรือให(ความบันเทิงแก0ผู(รับสาร โดยอาศัยสารท่ี
ตนเองส0งออกไป ไม0ว0าจะอยู0ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต0างๆ 
              4. เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผู(ทําการสื่อสารอาจใช(วัตถุประสงค�
ใน การสื่อสารเพ่ือให(ข(อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต0อผู(รับสาร และอาจชักจูงใจให(ผู(รับ
สารมีความคิดคล(อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
             5. เพ่ือเรียนรู( (Learn) วัตถุประสงค�นี้มีความเก่ียวข(องโดยตรงกับผู(รับสาร การแสวงหา
ความรู( ของผู(รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป�นสารท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวิชา
ความรู( เป�นการหาความรู(เพ่ิมเติมและเป�นการทําความเข(าใจกับเนื้อหาของสารท่ีผู(ทําการสื่อสาร
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ถ0ายทอดมาถึงตน 
              6. เพ่ือกระทําหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ในการดําเนินชีวิตของคนเรามี สิ่งหนึ่ง      
ท่ีต(องกระทํา อยู0เสมอก็คือ การตัดสินใจกระทําการอย0างใดอย0างหนึ่ง ซ่ึงการตัดสินใจ นั้นอาจได(รับการ
เสนอแนะหรือชักจงูใจให(กระทําอย0างนั้นอย0างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู0เสมอ ทางเลือกในการตัดสนิใจของเราจึง
ข้ึนอยู0กับข(อเสนอแนะนั้นการจาํแนกประเภทของการสื่อสาร มีผู(จําแนกไว(หลาย ๆ ประเภท โดยใช(
เกณฑ�ในการพิจารณา ตามจุดประสงค�ของการศึกษาหรือวัตถุประสงค�ท่ีต(องการจะนําเสนอ 

จากท่ีกล0าวมาจะเห็นได(ว0า การสื่อสารเป�นปFจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข(องกับระบบการรับรู(      
การคิด การเรียนรู( การจํา ซ่ึงมีผลต0อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร ผู(ท่ีจะสื่อสารต(องคํานึงถึงบริบทใน       
การสื่อสาร บริบทในการสื่อสารและสิ่งท่ีอยู0แวดล(อมท่ีมีส0วนในการกําหนดรู(ความหมายหรือความเข(าใจใน
การสื่อสาร ทําให(มนุษย�สามารถสืบทอดพัฒนาเรียนรู( และรับรู(วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได( การสื่อสาร
เป�นปFจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร(างสรรค�ความเจริญก(าวหน(าแก0ชุมชน และสังคมในทุกด(าน  

การสื่อสารอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป�นการสร(างทักษะกระบวนการ ตามความสามารถ
ของนักศึกษา และการใช(ภาษา สื่อสารได(เข(าใจชัดเจน ความสามารถในการถ0ายทอดข(อมูล ความรู( 
ความสามารถในการใช(ในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยต(องมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล(องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด(านต0างๆ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปJ ท่ีได(รับความเห็นชอบจากสภาพสถาบัน ซ่ึงแสดงให(เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล(องกับปรัชญา วิสัยทัศน� และพันกิจของสถาบัน 
และสถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล(องกับระดับ  
การพัฒนาของสถานศึกษา  

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
กรพินธุ�  จารุวร (2541) ศึกษาดนตรีไทยร0วมสมัยและอัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคม

ของนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ของการใช(ประโยชน�จากดนตรีของผู(รับสาร
และอัตลักษณ�ของบุคคล โดยมุ0งประเด็นอัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคม การวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนฐาน
มาจากกรอบแนวคิดของทฤษฎีปฏิสังสรรค�สัญลักษณ� (Symbolic Interactions) และทฤษฎีการใช(สื่อ 
เพ่ือประโยชน�และความพึงพอใจ (Media Uses and Gratification) ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู(วิจัย
เลือกกลุ0มตัวอย0างจากแทบทุกคณะในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยด(วยวิธีสุ0มแบบโควต(า ท้ังคนท่ีเข(าร0วมและ
ไม0ได(เข(าร0วมกิจกรรมด(านการพัฒนาสังคมจํานวน 32 คน ท้ังนี้เชื่อว0ากลุ0มแรกมีแนวโน(มท่ีตระหนักใน         
อัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคมของตนเองสูงกว0ากลุ0มท่ีสองและเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยการใช(
แบบสอบถามและการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ผลการวิจัยตอบคําถามการวิจัย กลุ0มตัวอย0างท่ีมีแนวโน(ม
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ของระดับอัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคมแตกต0างกันเปrดรับดนตรีหลากหลายประเภทไม0แตกต0าง
กันเขานําดนตรีมาใช(ประโยชน�ท้ังเพ่ือความบันเทิง,การบูรณาการและปฏิสัมพันธ�ทางสังคม,ข(อมูลข0าวสาร
และเพ่ือสนับสนุนอัตลักษณ�ส0วนบุคคล นอกจากนี้กลุ0มตัวอย0างใช(ประโยชน�จากดนตรีในแง0เพ่ือตอบสนอง
ความต(องการและความพึงพอใจ เช0นเพ่ือความบันเทิง,เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ�กับผู(อ่ืนมากกว0าเพ่ือการสร(าง
หรือสนับสนุนอัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคม งานวิจัยชิ้นนี้ไม0พบความสัมพันธ�ท่ีชัดเจนระหว0าง
การใช(ดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพและเพ่ือวัตถุประสงค�เชิงสังคมกับอัตลักษณ�ด(านความรับผิดชอบต0อสังคม
ของบุคคล  

สมศักด์ิ  สีดากุลฤทธิ์ (2545) ปFจจัยการถ0ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูท่ีส0งผลต0อเอกลักษณ�
วิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบัติหน(าท่ีตามทบบาทของครูแนะแนว ผลการวิจัยพบว0า ตัวแปรภายนอกท่ี
ศึกษา ได(แก0 แรงจูงใจในการศึกษา ปฏิสัมพันธ�เชิงถ0ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในสถาบันฝ�กหัดครู ส0งผล
อย0างมีนัยสําคัญต0อตัวแปรภายใน ได(แก0 ผลการถ0ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาทของครูแนะแนว โดยสรุปข(อค(นพบของการศึกษาครั้งนี้ทําให(ยอมรับแบบจําลอง
สมมติฐาน ซ่ึงพบว0าตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกต0อตัวแปรผล สรุปได(ดังนี้ (1) ความผูกพันต0อ
บทบาทส0งผลโดยอ(อมต0อพฤติกรรมการปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาทผ0านเอกลักษณ�วิชาชีพ (2) ผลการ
ถ0ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูส0งผลโดยตรงและโดยอ(อมต0อเอกลักษณ�วิชีชีพครูผ0านการถ0านทอดทาง
สังคมของโรงเรียน (3) ปฏิสัมพันธ�เชิงถ0ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในสถาบันฝ�กหัดครูส0งผลโดยอ(อมเชิง
ถ0ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในโรงเรียนส0งผลโดยอ(อมต0อเอกลักษณ�วิชาชีพผ0านผลการถ0ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพครู  (4) ปฏิสัมพันธ�เชิงถ0ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในสถาบันฝ�กหัดครูส0งผลโดยอ(อมต0อ
เอกลักษณ�วิชาชีพผ0านผลการถ0ายทอดทางสังคมของโรงเรียน และผ0านผลการถ0ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพครู (5) แรงจูงใจในการศึกษาส0งผลโดยตรงและโดยอ(อมต0อพฤติกรรมการปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาท
ผ0านผลการถ0ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู ผลการวิจัยนี้จึงเป�นการยืนยันได(ว0าเอกลักษณ�วิชาชีพครูแนะ
แนวและพฤติกรรมการปฏิบัติหน(าท่ีตามบทบาทเป�นผลมาจากแรงจูงใจในการศึกษา ตลอดจนการได(รับ
ประสบการณ�การถ0ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูในระหว0างศึกษาในสถาบันฝ�กหัดครูและประสบการณ�
ทํางานในโรงเรียน 

กรรณิการ�  วรรณธนปรีดา (2547) ศึกษาการรวมกลุ0มและการสร(างอัตลักษณ�ของกลุ0มผู(เรียน 
E-learning ในบริบทการสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน และต0างเวลา ผลการวิจัยพบว0าลักษณะกลุ0มผู(เรียน     
E-learning มีขนาดกลางประมาณ 60 คน ถึงขนาดใหญ0กว0า 1000 คนการรวมกลุ0มของผู(เรียน E-learning มี 
2 ลักษณะ คือ ในโลกเสมือนท่ีห(องสนทนาของเว็บไซต� E-learning และการรวมกลุ0มของผู(เรียน E-learning 
ในโลกความจริง ซ่ึงเกิดจากการจัดรวมกลุ0มโดยหน0วยงานเว็บไซต� E-learning และการจัดพบปะระหว0าง
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กลุ0มผู(เรียนเอง จะเกิดข้ึนเม่ือกลุ0มผู(เรียนมีปฏิสัมพันธ�สนิทสนมในระดับหนึ่ง หรือกลุ0มผู(เรียนเป�นบุคคล
จากสถาบัน/องค�กรเดียวกันกลุ0มผู(เรียน E-learning มีการสื่อสารในลักษณะแบบกระจายอํานาจท่ีเรียกว0า 
เครือข0ายการสื่อสารแบบทุกช0องทาง ซ่ึงสมาชิกทุกคนสามารถติดต0อกันได(โดยตรง ในการสร(างอัตลักษณ�
ของกลุ0มผู(เรียน E-learning จะสะท(อนผ0านกระดานข0าวและห(องสนทนา อัตลักษณ�ท่ีปรากฏในทุกกลุ0ม
ผู(เรียน คือการแสดงตัวตนจริงของกลุ0มผู(เรียนสําหรับความพึงพอใจของกลุ0มผู(เรียน E-learning พบว0า มี
ความพึงพอใจในการสื่อสารแบบต0างเวลามากกว0าแบบเวลาเดียวกัน และทัศนคติเก่ียวกับปFจจัยท่ีมีผลใน
การเรียนรู(ของผู(เรียน E-learning คือ ปFจจัยทางจิตวิทยาสังคม ได(แก0 อัตลักษณ�ของผู(เรียน ความไว(วางใจ 
มนุษยสัมพันธ� การมีอยู0ในสังคม มีอิทธิพลต0อการเรียนรู(ในการบวกของผู(เรียน E-learning ในขณะเดียวกัน 
ปFจจัยทางจิตวิทยาสังคม ได(แก0 ความไม0ไว(วางใจ มนุษยสัมพันธ�ท่ีไม0ดีการไร(ตัวตนในสังคม และอคติของ
ผู(เรียนมีอิทธิพลต0อ การเรียนรู(ในการลบของผู(เรียน E-learning 

เกศกนก  ชุ0มประดิษฐ�และจิราพร  ขุนศรี (2549) อัตลักษณ�และภาพลักษณ�ของจังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาพบว0า กระบวนการสร(างอัตลักษณ� ประกอบด(วย 3 ข้ันตอน ได(แก0 1. ข้ันตอนของการหาสิ่งท่ี
เป�นจุดร0วมของคนเชียงราย 2. ข้ันการเผยแพร0 และ3. ข้ันแห0งการยอมรับอัตลักษณ�ของจังหวัดเชียงราย 
สําหรับกระบวนการการสร(างอัตลักษณะขององค�กร 

สุนันทิกา  ปางจุติ (2551) กลยทุธ�การสื่อสารเพ่ือการสร(างแบรนด�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ท่ีมีผลต0อการตัดสินใจเข(าศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว0า กลยุทธ�การสื่อสาร ประกอบด(วย  
5 ข้ันตอน คือ 1. การระบุกลุ0มเป�าหมาย 2. การออกแบบแบรนด� 3. การสร(างเอกลักษณ�ของแบรนด� 4. การ
ปฎิบัติการสร(างอัตลักษณ� และ5. การยกระดับแบรนด� 

ธันยพร  กรอบบาง (2552) อิทธิพลของปFจจัยด(านการรับรู(  การสื่อสารอัตลักษณ�ต0อ
ภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท การศึกษาอิทธิพลของปFจจัยด(านการรับรู(การสื่อสารอัตลักษณ�
ต0อภาพ-ลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค�
เพ่ือทราบภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท ปFจจัยด(านการรับรู(การสื่อสารอัตลักษณ� ตลอดจนเพ่ือ
ทราบอิทธิพลของการรับรู(การสื่อสารอัตลักษณ�ท่ีม่ีต0อภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในสายตา
ผู(ใช(บริการ โดยใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข(อมูลจากกลุ0มตัวอย0าง
จํานวน 405 คน ซ่ึงเป�นผู(ใช(บริการในรอบปJท่ีผ0านมาไม0น(อยกว0า 3 ครั้ง ณ โรงพยาบาลพญาไท 1,2 หรือ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห�ข(อมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใช(สถิติอ(างอิง 
(Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห�การถดถอยอย0างง0าย (Simple Linear 
Regression) ผลการวิจัยพบว0า1.การเปrดรับข0าวสารโดยรวมของกลุ0มตัวอย0างเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�
ของเครือโรงพยาบาลพญาไทอยู0ในระดับน(อย 2. กลุ0มตัวอย0างมีการจดจําอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทใน
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ระดับน(อย3. กลุ0มตัวอย0างมีการยอมรับอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในระดับดีมาก 4. ภาพลักษณ�ของ
เครือโรงพยาบาลพญาไทในสายตาของผู(ใช(บริการอยู0ในระดับดีมากหรือเป�นเชิงบวกมาก 5. การเปrดรับการ
สื่อสารอัตลักษณ�ไม0มีอิทธิพลต0อการจดจําอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 6. การจดจําอัตลักษณ�มี
อิทธิพลเชิงลบในระดับตํ่าต0อการยอมรับอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 7. การยอมรับอัตลักษณ�มีอิทธิพล
เชิงบวกในระดับปานกลางต0อภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในสายตาของผู(ใช(บริการ 

เกรียงไกร  เจริญผล (2553) ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม0 ผลการวิจัยพบว0า กระบวนการสร(างอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม0ประกอบด(วย 3 ข้ันตอน 1) การกําหนดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 2) การให(
ข(อมูลด(านอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยแก0บุคลากร และการประชาสัมพันธ�ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 3) 
การติดตามผลการใช(งานอัตลักษณ� เพ่ือสร(างความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย
นอร�ท-ชียงใหม0 ท่ีเกิดจากกระบวนการสร(างอัตลักษณ�ประกอบด(วย อัตลักษณ�เชิงวิชาการ คือ วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี อัตลักษณ�เชิงสัญญะ คือ อาคารอิฐแดง เครื่องหมาย และสีอัตลักษณ� อัตลักษณ�ท่ีเกิดจาก
ร0วมสร(างของภาคีทางการศึกษา คือ ตัวสัญลักษณ�นอกอินทรี ส0วนกระบวนการสร(างอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยท่ีผู(วิจัยค(นพบคือ การสร(างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยภาคีทางการศึกษาหรือ 
Participatory Corporate Identity Creation ท่ีประกอบด(วย 3 ข้ันตอน คือ 1) การร0วมประเมินการรับรู(อัตลักษณ�
มหาวิทยาลัยของภาคีทางการศึกษา 2) การร0วมสร(างกลยุทธ�การสื่อสารขององค�การเพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยภาคีทางการศึกษา ได(แก0 กลยุทธ�พ้ืนท่ี หรือ SPACE Strategies      
3) การร0วมสร(างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยภาคีทางการศึกษาแบบ SMART University ส0วนผลกา
รับรู(อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 0.05บุคคลภายในรับรู(อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ได(ดีแต0
บุคคลภายนอกรับรู(ดีเฉพาะสีอัตลักษณ�  

สายสวาท  เผ0าพงษ� (2554) อัตลักษณ�บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบว0า ค0าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของกลุ0มตัวอย0างต0ออัตลักษณ�บัณฑิตอยู0ในระดับเห็นด(วย
อย0างยิ่งในข(อมีความซ่ือสัตย� แต0งกายสะอาดปฏิบัติตนเป�นกัลยาณมิตรท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู(ร0วมงาน
ทุกระดับ เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของผู(รับบริการ รักษาความลับและผลประโยชน�ของผู(รับบริการ ปฏิบัติการ
พยาบาลด(วยความเต็มใจและเอ้ืออาทร ให(ความรู( คําแนะนําเพ่ือช0วยให(ผู(ป�วยและญาติดูแลตนเองได( 

วรรณรัตน�  รัตนวรางค� (2554) การสื่อสารของผู(เล0นเกมออนไลน�ผ0านอวาทาร� มีวัตถุประสงค�
เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารในกลุ0มผู(เล0นเกมออนไลน�เพ่ือศึกษาอัตลักษณ�เสมือนจริง (อวาทาร�) ของผู(เล0น
เกมออนไลน�และเพ่ือศึกษาปFจจัยท่ีมีอิทธิพลต0อการคิดสร(างอัตลักษณ�เสมือนจริง (อวาทาร�) การวิจัยนี้ใช(
ข(อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแนวคิดท่ีใช(ในการศึกษาประกอบด(วยแนวคิดการสื่อสารระหว0างบุคคล 
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การสื่อสารกลุ0ม อัตลักษณ�เกมออนไลน� และสื่อใหม0 ในกรุงเทพมหานคร เก็บข(อมูลจากผู(เล0นเกมออนไลน�
จํานวน 1,080 คน ผลการศึกษาพบว0าผู(ให(ข(อมูลร(อยละ 75 เป�นผู(ชาย และส0วนใหญ0ร(อยละ 45.7 มีอายุ 
15-19 ปJผู(ให(ข(อมูลส0วนใหญ0ร(อยละ 45.5 มีตัวละครออนไลน� (อวาทาร�) 4 ตัว ด(านรูปแบบการสื่อสารพบว0า 
ผู(เล0นเกมออนไลน�สื่อสารแบบกลุ0มมากกว0าสื่อสารสองคนและมีวิธีทําความรู(จักอวาทาร�อ่ืน 3 ข้ัน คือข้ัน
แรก ข้ันคัดเลือกเพ่ือทําความรู(จักในข้ันนี้ผู(เล0นเกมออนไลน�จะพิจารณาจากภาพลักษณ�ท่ีปรากฏภายนอก
ของอวาทาร� ข้ันท่ีสองข้ันดํารงความสัมพันธ�ผู(เล0นเกมออนไลน�จะพิจารณาจากบุคลิกภาพภายในของอวา
ทาร�ตัวอ่ืนในด(านของความสามารถในการพิชิตเป�าหมาย ความสําเร็จ ชัยชนะ ข้ันท่ีสาม ข้ันเปrดเผยตัวตนผู(
เล0นเกมออนไลน�จะเริ่มสะท(อนตัวตนท่ีแท(จริงของตนเอง ซ่ึงพบว0าคําพูด นิสัยพฤติกรรมของอวาทาร�จะมี
ลักษณะเช0นเดียวกับผู(เล0นเกมออนไลน�ส0วนด(านอิทธิพลต0อการคิดสร(างอวาทาร�พบว0าปFจจัยท่ีมีผลต0อการอ
วาทาร�คือเพ่ือนในโลกของความจริงเพราะการสื่อสารในเกมออนไลน�ยังคงเป�นเรื่องท่ีเก่ียวข(องกับชีวิต
ประจํา 

มหาวิทยาลัยแม0โจ( (2555) การสํารวจการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ� ระดับปริญญาโท 
เอก มหาวิทยาลัยแม0โจ( ประจําปJการศึกษา 2553 ผลการสํารวจ พบว0า ผู(ประกอบการมีความพึง
พอใจต0อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยแม0โจ( ในระดับมาก คือ ด(านทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว0างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อ
และการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ ด(านความรู(  ด(านคุณธรรม จริยธรรม ด(านทักษะทางปFญญา 
ตามลําดับ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง สรุปได(ว0าการสื่อสารอัตลักษณ�มีกระบวนการสื่อสารและการ
ให(ข(อมูลด(านอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยแก0บุคลากร และการประชาสัมพันธ�ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยจะมีความโดดเด0น หากมหาวิทยาลัยไม0สื่อสาร ให(คนอ่ืนรับทราบ ในสิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยเรามี โปรดจําไว(เลยว0า มันก็เหมือนกับ "เพชรท่ียังไม0เจียระไน" คนท่ีจะเห็นคุณค0าต(องเป�นคนท่ี
มีประสบการณ�จริงๆ แต0คนส0วนใหญ0มักไม0มีคนเห็นคุณค0าเพราะไม0ได(มีประสบการณ�เก่ียวข(องชัดเจนทุกคน
เสมอไป หรือได(รับการสื่อสารท่ีไม0ถูกต(องอย0างแท(จริง ดังนั้นการสื่อสารเป�นกระบวนการของคนต้ังแต0 2 คน
ข้ึนไปคือ ผู(ส0งสารกับผู(รับสาร เก่ียวกับการสื่อสารข(อมูล ความคิด ความรู(สึก ท้ังท่ีเป�นภาษาพูดและกิริยา
ท0าทางไปยังกันและกันเพ่ือจะได(รับรู(ซ่ึงกันและกัน เข(าใจต0อกัน รวมถึงการได(รู(และเข(าใจตนเองด(วย  



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู*บริหาร และคณาจารย�ท่ีมีต,อการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทยและเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู*บริหาร และคณาจารย�ท่ีมีต,อการสื่อสารอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ผู*วิจัยได*ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

แผนการวิจัย 

การวิจัยนี้ในครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข*อมูลด*วยแบบสอบถาม ซ่ึงผู*วิจัยได*กําหนด

แนวทางในการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียด คือ การกําหนดขนาดกลุ,มตัวอย,าง การสร*างเครื่องมือ

และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข*อมูล สถิติท่ีใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล ระยะเวลาท่ี

ทําการวิจัย และแผนดําเนินการวิจัย ตามลําดับ   

ขนาดกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1. ประชากร ประชากรท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้ ได*แก,  ผู*บริหาร และคณาจารย� ของสถาบัน-

อุดมศึกษาเอกชนไทย 63 สถาบัน จํานวนท้ังสิ้น 3,465 คน ซ่ึงประกอบด*วย ผู*บริหาร จํานวน 315 
คน และคณาจารย� จํานวน 3,150 คน      

2. กลุ�มตัวอย�าง  ในการวิจัยนี้ได*ใช*วิธีเลือกกลุ,มตัวอย,าง โดยวิธีการสุ,มแบบเจาะจง ซ่ึง   
กลุ,มตัวอย,างท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้ ได*แก, ผู*บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสถาบันละ 1 คน 
และตัวแทนคณาจารย�สถาบันละ 1 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 126 คน 

การสร$างเคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้ เป0นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป0นแบบสอบถามท่ี   

ผู*ศึกษาสร*างข้ึนเองโดยแบ,งออกเป0น 3 ตอน ดังนี้  
             ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป0นแบบสํารวจรายการ 
(Check List) จํานวน 4 ข*อ ได*แก, เพศ อายุการทํางาน ตําแหน,ง  และตําแหน,งทางการบริหาร  
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย     
4 ด*าน ได*แก, ด*านคุณลักษณะของผู*ส,งสาร ด*านลักษณะของสาร ด*านช,องทางการสื่อสาร และด*าน
คุณลักษณะของผู*รับสาร มีลักษณะของแบบสอบถามเป0นแบบมาตราประมาณค,า 5 ระดับ (Rating  
Scales) โดยให*คะแนน ดังนี้ 
  คะแนน   5  หมายถึง  ระดับการสื่อสารมากท่ีสุด 

  คะแนน  4  หมายถึง  ระดับการสื่อสารมาก 

  คะแนน  3  หมายถึง  ระดับการสื่อสารปานกลาง  
  คะแนน  2  หมายถึง  ระดับการสื่อสารน*อย 
  คะแนน  1  หมายถึง  ระดับการสื่อสารน*อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ปTญหาและข*อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย โดยใช*แบบสอบถามปลายเปVด  

 การสร$างเครื่องมือ 

 ผู*วิจัยดําเนินการสร*างแบบสอบถาม ดังนี้ 
             1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดม-
ศึกษาเอกชนไทย เพ่ือนํามากําหนดกรอบ ขอบเขตเนื้อหาในการสร*างแบบสอบถาม ให*ครอบคลุม
เนื้อหาท่ีใช*ในการวิจัย 
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข*อง โดยใช*กรอบแนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย  
วันชัย  มีชาติ (2548: 138 ,อ*างใน Judith R. Gordon and Associated, 1990: 139) สรุปว,า 
กระบวนการติดต,อส,งผ,านข*อมูล ความคิด ความเข*าใจ หรือความรู*สึกระหว,างบุคคล ซ่ึงมี
องค�ประกอบ 4 ด*าน คือ  

       2.1  ด*านคุณลักษณะของผู*ส,งสาร  
       2.2  ด*านลักษณะของสาร  

                 2.3  ด*านช,องทางการสื่อสาร             
                 2.4  ด*านคุณลักษณะของผู*รับสาร  
           3. สร*างข*อคําถามให*สอดคล*องกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยใน
แต,ละด*าน 
            4. นําแบบสอบถามท่ีสร*างข้ึนไปให*อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ตรวจสอบความถูกต*อง
และแก*ไขปรับปรุง 
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 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล*วให*ผู*เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตรวจสอบ  
ความถูกต*อง เท่ียงตรง ความสมบูรณ�ของเนื้อหารวมท้ังภาษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 
                    5.1 ดร.ชวลิต หม่ืนนุช             รองอธิการบดีฝ_ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
                                                            เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                                                          แห,งประเทศไทย 
                   5.2  ดร. วันชาติ    นภาศรี       ผู*อํานวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 
                   5.3  อาจารย�ภควัต สมิธธ�        ผู*ช,วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
                   5.4  อาจารย�ธวัชชัย แสนชมภู   ผู*ช,วยอธิการบดีฝ_ายพัฒนานักศึกษา 
                                                              มหาวิทยาลัยเนชั่น 

             6. ผู*เชี่ยวชาญได*พิจารณาให*ความเห็นว,าแบบสอบถามแต,ละข*อมีความสอดคล*องท่ีต*องการ
วัดได*จริงหรือไม, โดยกําหนดความเห็นไว*เป0น 3 ระดับ รายละเอียดใน ตารางท่ี 1 แล*วนํามาหาค,าดัชนี
ความสอดคล*อง  ใช*สูตรการคํานวณดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545: 59)  

IOC =  
N

R∑  

IOC =   ดัชนีความสอดคล*องระหว,างแบบสอบถาม 

    R   =   คะแนนของผู*เชี่ยวชาญ 

∑R  =   ผลรวมของคะแนนผู*เชี่ยวชาญแต,ละคน 

N =   จํานวนผู*เชี่ยวชาญ 

ตารางท่ี  1  แสดงระดับความคิดเห็น ความหมายของการให*ค,าความสอดคล*องระหว,าง                      
                แบบทดสอบกับจุดประสงค� 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 

1                          

0                           

-1 

สอดคล*อง                                                                          

ไม,แน,ใจ                                                                           

ไม,สอดคล*อง และไม,แน,ใจ 
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7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช* (Try Out) กับผู*บริหาร และคณาจารย� มหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี
ไม,ใช,กลุ,มตัวอย,างในการวิจัย จํานวน 20 คน เพ่ือหาค,าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
ด*วยวิธีการหาค,าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) ของแบบสอบถาม (อ*างใน 
พิสณุ  ฟองศรี, 2551: 175) ได*ค,าความเชื่อม่ัน 0.85 และมีค,าอํานาจจําแนกอยู,ระหว,าง 0.70 – 1.00 ซ่ึงถือได*
ว,าแบบสอบถาม มีความเชื่อม่ันท่ียอมรับได* 

8. นําแบบสอบถามท่ีผ,านการตรวจสอบความเชื่อม่ัน และมีความสมบูรณ�ไปใช*เก็บข*อมูล
จริงจากแบบสอบถามต,อไป 

การเก็บรวบรวมข$อมูล 
 การเก็บรวบรวมข*อมูลดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู*วิจัยขอหนังสือจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่นถึงนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห,งประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตเก็บข*อมูลจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนไทย 
 2. ผู*วิจัยทําหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการวิจัย คณะศึกษาศาสตร� มหาวิยาลัยเนชั่น 
ลําปาง ส,งถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข*อมูล 

  3. จัดส,งแบบสอบถามโดยการส,งทางไปรษณีย� จํานวน 126 ฉบับ ไปยังมหาวิทยาลัย 
อุดมศึกษาเอกขน โดยขอความอนุเคราะห�จากอธิการบดี มีการติดแสตมปmเพ่ือให*ส,งคืน และผู*วิจัยได*
ติดตามโดยการใช*โทรศัพท� และทวงถามด*วยตนเอง 
            4. ใช*เวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 20 วัน ได*รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 126 ฉบับ คิดเป0นร*อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีส,งไป 
            5. นําแบบสอบถามท่ีได*มาตรวจสอบความสมบูรณ� พบว,ามีความสมบูรณ� ถูกต*อง ท้ัง 126 
ฉบับ จึงนําไปใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูลต,อไป 

การวิเคราะห-ข$อมูล 

ผู*วิจัยวิเคราะห�ข*อมูลโดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูป ดังต,อไปนี้ 
1. วิเคราะห�ข*อมูลเพ่ือบรรยายข*อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม โดยใช* 

การแจกแจงความถ่ีและค,าร*อยละ 
2. การวิเคราะห�ข*อมูลเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยใช*

ค,าเฉลี่ยเลขคณิต และส,วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาจัดลําดับตามค,าเฉลี่ย การนําเสนอผลการวิเคราะห�
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ข*อมูลเป0นตารางประกอบคําบรรยาย การกําหนดอัตราส,วนและประมาณค,าน้ําหนักของคะแนน ใช*
เกณฑ�การประเมินเป0นมาตราส,วนค,าของลิเคิร�ต ดังนี้ 
   คะแนน   5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  มาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
    คะแนน  2  หมายถึง  น*อย 
   คะแนน  1  หมายถึง  น*อยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยท่ีได* นํามาแปลความหมายตามเกณฑ� ดังนี้ 
            คะแนนเฉลี่ย          ระดับความคิดเห็น 
   4.51-5.00   มากท่ีสุด 
   3.51-4.50     มาก 
   2.51-3.50  ปานกลาง 
   1.51-2.50  น*อย 
   1.00-1.50  น*อยท่ีสุด 

 3. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยท่ีตําแหน,งของผู*ตอบแบบสอบถามแตกต,างกัน โดยใช*สถิติทดสอบที (t- test) 

สถิติที่ใช$ในการวิเคราะห-ข$อมูล 

 การวิเคราะห�ค,าเฉลี่ย (Mean) ใช*สูตรคํานวณ ดังนี้ (กาญจนา วัฒายุ, 2548: 106) 
          กรณีใช*กลุ,มตัวอย,าง 

สูตร           
n

X
X ∑
=  

เม่ือ             X  แทน    ค,าเฉลี่ย  

                        X∑  แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ,มตัวอย,าง 

                                 n แทน    จํานวนกลุ,มตัวอย,างท้ังหมด 
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 การคํานวณหาส,วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (กาญจนา วัฒายุ, 2548: 106) 

   S.D. =    
2

n

x

n

2
x













∑−∑  

S.D.        แทน         ค,าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑x        แทน         ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  ∑ 2
x      แทน         ผลรวมของคะแนนท้ังหมดแต,ละตัวยกด*วยกําลังสอง 

               n       แทน         จํานวนผู*ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่ทําการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช*ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน ต้ังแต, พฤษภาคม–ตุลาคม 2555 

 
แผนดําเนินงานตลอดโครงการ  

ตารางท่ี 2  แสดงแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

รายการ 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 

1.ศึกษาค*นคว*าหาข*อมูล       

2. เขียนโครงร,าง       

3. จัดทําเครื่องมือ       

4. เก็บรวบรวมข*อมูล       

5. วิเคราะห�ข*อมูล       

6. จัดทํารายงาน       

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะห�ข�อมลู 

ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีวัตถุประสงค�   
เพ่ือศึกษาระดับการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย�เก่ียวกับอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย และเพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของผู'บริหาร และคณาจารย�เก่ียวกับอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ซ่ึงผู'วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห�เป.น 3 ตอน และสัญลักษณ�ท่ีใช'ใน
การวิเคราะห�ข'อมูล ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป.นแบบ
สํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ข'อ ได'แก@ เพศ อายุการทํางาน ตําแหน@ง และตําแหน@งทาง         
การบริหาร  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได'จากแบบสอบถามจากกลุ@มตัวอย@างท่ีเป.นผู'บริหาร และ
คณาจารย� ในการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด'านคุณลักษณะของผู'ส@งสาร ด'านลักษณะ
ของสาร ด'านช@องทางการสื่อสาร และด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร โดยลักษณะของแบบสอบถามเป.นแบบ
มาตราประมาณค@า 5 ระดับ (Rating  Scales) วิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'สถิติ ค@าเฉลี่ย (Mean) และค@าส@วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.1 ข'อมูลการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย วิเคราะห�ข'อมูล
โดยใช'สถิติ ค@าเฉลี่ย และค@าส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           2.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไทย ท้ัง 4 ด'าน จําแนกตามตําแหน@ง โดยใช'สถิติทดสอบที 
   ตอนท่ี 3 ปSญหาและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
โดยการสรุปเป.นความเรียง 
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สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

เพ่ือให'เกิดความเข'าใจตรงกันในการสื่อความหมายของการวิเคราะห�ข'อมูลจึงได'กําหนด
สัญลักษณ�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข'อมูล ดังนี้ 
    n      แทน   จํานวนกลุ@มตัวอย@าง 
   X       แทน   ค@าเฉลี่ย (Mean) 
   S.D.     แทน   ค@าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการเสนอผลการวิเคราะห�ข'อมูลได'นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลสภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 3  จํานวนและร'อยละของสถานภาพท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป.นผู'บริหาร  
               และคณาจารย� จําแนกตามเพศ อายุการทํางาน ตําแหน@ง และตําแหน@งทางการบริหาร  

 

ท่ี สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 

1 เพศ   
      ชาย 69 54.80 
 หญิง 57 45.20 
                   รวม 126 100.00 

2 อายุการทํางาน   
   1-5   ปZ    16 12.70 
      6 – 10  ปZ 23 18.30 
      11 – 15  ปZ 43 34.10 
      16 ปZข้ึนไป 44 34.90 
 รวม 126 100.00 

3 ตําแหน@ง   
      ผู'บริหาร 63 50.00 
      คณาจารย� 63 50.00 
 รวม 126 100.00 

4 ตําแหน@งทางการบริหาร   

 

     อธิการบดี 13         10.30 
     รองอธิการบดี,ผู'ช@วยอธิการบดี          19 15.10 
     คณบดี,รองคณบดี,ผู'อํานวยการ, 
     รองผู'อํานวยการ   30 23.80 
     หัวหน'าสํานักงานคณบดี,หัวหน'า 
     สาขาวิชา 33 26.20 
     หัวหน'างาน,ฝ_าย 11 8.70 

      อ่ืนๆ 20 15.90 
 รวม 126 100.00 
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จากตารางท่ี 3 พบว@า ผู'ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป.นผู'บริหาร และคณาจารย�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย จํานวน 126 คน ส@วนใหญ@ เป.นเพศชายจํานวน 69 คน (ร'อยละ 54.80)  
เพศหญิง จํานวน 57 คน (ร'อยละ 45.20)  มีอายุการทํางาน 16 ปZข้ึนไป จํานวน 44 คน (ร'อยละ 
34.90) รองลงมาการทํางาน อยู@ระหว@าง 11-15 ปZ จํานวน 43 คน (ร'อยละ 34.10) อายุการทํางาน 
ระหว@าง 6 - 10 ปZ  จํานวน 23 คน (ร'อยละ 18.30) และอายุการทํางานระหว@าง 1-5 ปZ จํานวน 16 คน 
(ร'อยละ 12.70) ดํารงตําแหน@งผู'บริหาร จํานวน 63 คน (ร'อยละ 50.00) และคณาจารย� จํานวน 63 
คน (ร'อยละ 50.00) เท@ากัน ดํารงตําแหน@งทางการบริหาร หัวหน'าสํานักงานคณบดี,หัวหน'าสาขา 
จํานวน 33 คน (ร'อยละ 26.20) คณบดี,รองคณบดี,ผู'อํานวยการ,รองผู'อํานวยการ จํานวน 30 คน 
(ร'อยละ 23.80) และรองอธิการบดี,ผู'ช@วยอธิการบดี จํานวน 19 คน (ร'อยละ 15.10) อธิการบดี 
จํานวน 13 คน (ร'อยละ 10.30) หัวหน'างาน,ฝ_าย จํานวน 11 คน (ร'อยละ 8.70) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2    ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากกลุ1มตัวอย1างท่ีเป2นผู�บริหาร และคณาจารย� ตามการส่ือสาร  
             อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย   

             2.1 ข'อมูลการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย วิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'
สถิติ ค@าเฉลี่ย และค@าส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงไว'ใน ตารางท่ี 4 - 8 ดังนี้   

ตารางท่ี  4   แสดงค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการสื่อสาร 
                อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ท้ัง 4 ด'าน คือด'านคุณลักษณะของ 
                ผู'สื่อสารด'านลักษณะของสาร ด'านช@องทางการสือ่สารและด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร 

รายการ 
ระดับการส่ือสาร (n=126) 

X  S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร 3.98 0.37 มาก 1 
2.  ด'านลักษณะของสาร 3.90 0.40 มาก 3 
3.  ด'านช@องทางการสื่อสาร 3.86 0.49 มาก 4 

4.  ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร 3.94 0.44 มาก 2 

รวม  3.92                                                0.32 มาก  

จากตารางท่ี 4  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มี        
การสื่อสารอัตลักษณ� โดยรวมอยู@ในระดับมาก  ( X =3.92)   

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อ โดยเรียงลําดับค@าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย พบว@า ด'านคุณลักษณะ
ของผู'สื่อสาร อยู@ ในระดับมาก ( X =3.98) รองลงมาคือ ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร ( X =3.94)  
ด'านลักษณะของสาร ( X =3.90) และด'านท่ีมีค@าเฉลี่ยน'อยท่ีสุดคือ ด'านช@องทางการสื่อสาร ( X =
3.86) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี  5   แสดงค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการสื่อสารอัตลักษณ� 
    ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร 

ด�านคุณลักษณะของผู�ส่ือสาร 
ระดับการส่ือสาร (n=126) 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 

1.  มหาวิทยาลัยได'สร'างความเข'าใจในการกําหนดแผนกลยุทธ� 
   และแผนปฏิบัติการสอดคล'องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย  
    กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.97 
 

0.44 
 

มาก 
 

4 

2.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแผนการปฏิบัติงาน
ท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา 

3.98 0.48 มาก 3 

3. มหาวิทยาลัยมีการสร'างความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับอัตลักษณ�
และเปcาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.01 
 

0.43 
 

มาก 1 

4.  การส@งเสริมพัฒนาให'บุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปcาหมาย
ตามอัตลักษณ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.00 
 

0.61 
 

มาก 

 
2 

 

5.  การสร'างความเข'าใจในการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงาน
พัฒนานักศึกษาให'เป.นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.98 0.61 

 
มาก 3 

รวม 3.98 0.37 มาก  

จากตารางท่ี 5  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมี        
การสื่อสารด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร โดยรวม อยู@ในระดับมาก ( X =3.98)  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อโดยเรียงลําดับค@าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย พบว@า มหาวิทยาลัยมี
การสร'างความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับอัตลักษณ�และเปcาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมากที่สุด  ( X =
4.01) รองลงมาคือ การส@งเสริมพัฒนาให'บุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปcาหมายตามอัตลักษณ�ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ( X =4.00) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล'องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา และการสร'างความเข'าใจในการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงาน
พัฒนานักศึกษาให'เป.นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยกําหนดมีระดับการสื่อสาร
เท@ากัน ( X =3.98) และท่ีมีการสื่อสารน'อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยได'สร'างความเข'าใจในการกําหนด
แผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการสอดคล'องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรในสถานศึกษามี
( X =3.97) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6   แสดงค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการสื่อสารอัตลักษณ� 
    ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ด'านคุณลักษณะของสาร 
 

ด�านลักษณะของสาร 
ระดับการส่ือสาร(n=126) 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 

6.  การเปfดโอกาสให'บุคลากรมีส@วนร@วมในการบริหารจัดการ 
    เก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ� 

3.90 
 

0.63 
 

มาก 
 

2 

7.  มหาวิทยาลัยได'สื่อสารให'บุคลากรมีการรับรู'เก่ียวกับอัตลักษณ�
ของนักศึกษาอย@างท่ัวถึง 

3.89 0.70 มาก 3 

8.  มหาวิทยาลัยมีโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร'างอัตลักษณ�
นักศึกษาอย@างเพียงพอ 

3.95 
 

0.75 
 

มาก 1 

9.  โครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใช'ใน 
   การเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษาน@าจะเป.นวิธีการท่ีได'

ประสิทธิผล 

3.89 
 
 

0.51 
 
 

มาก 

 

 

3 

 
 

10.  อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป.นการสร'างและพัฒนานักศึกษา 
     ของมหาวิทยาลัย 

3.84 0.69 

 
มาก 4 

รวม 3.90 0.40 มาก  

จากตารางท่ี  6  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมี        
การสื่อสาร ด'านลักษณะของสาร โดยรวม อยู@ในระดับมาก ( X =3.90)  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อโดยเรียงลําดับค@าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย พบว@า มหาวิทยาลัยมี
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษาอย@างเพียงพอมากท่ีสุด ( X =3.95) รองลงมา 
คือ การเปfดโอกาสให'บุคลากรมีส@วนร@วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ� ( X =3.90)  
มหาวิทยาลัยได'สื่อสารให'บุคลากรมีการรับรู' เ ก่ียวกับอัตลักษณ�ของนักศึกษาอย@างท่ัวถึง และ
มหาวิทยาลัยมีโครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใช'ในการเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษา
น@าจะเป.นวิธีการท่ีได'ประสิทธิผลมี ระดับการสื่อสารเท@ากัน ( X =3.89) และท่ีมีการสื่อสารน'อยท่ีสุด
คือ อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป.นการสร'างและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ( X =3.84) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7   แสดงค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการสื่อสาร 
               อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ด'านช@องทางการสื่อสาร 
 

ด�านช1องทางการส่ือสาร 
ระดับการส่ือสาร (n=126) 

X  S.D.  ระดับ ลําดับ 

11.  มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
      โดยใช'สื่อโฆษณา 

3.71 
 

0.76 
 

มาก 
 

5 

12.  มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
     โดยใช'สื่อเทคโนโลยี 

3.90 0.59 มาก 3 

13  มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
      โดยใช'แนวทางการสื่อสารทางการตลาด 

3.97 
 

0.67 
 

มาก 1 

14.  มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
      เพ่ือก@อให'เกิดประโยชน�และสร'างคุณค@าต@อสังคม 

3.94 
 

0.64 
 

มาก 

 
2 

 

15.  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
      เพ่ือสร'างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

3.83 
 

0.54 

 
มาก 4 

รวม 3.87 0.49 มาก  

จากตารางท่ี  7  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมี        
การสื่อสารด'านช@องทางการสื่อสาร โดยรวม อยู@ในระดับมาก ( X =3.87)  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อโดยเรียงลําดับค@าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย พบว@า มหาวิทยาลัยมี
ถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย โดยใช'แนวทางการสื่อสารทางการตลาดมากท่ีสุด ( X =3.97) 
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก@อให'เกิดประโยชน�และ
สร'างคุณค@าต@อสังคม ( X =3.94) มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช'สื่อ
เทคโนโลยี ( X =3.90) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือสร'างอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัย ( X =3.83) และท่ีมีการสื่อสารน'อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยมีการถ@ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยโดยใช'สื่อโฆษณา ( X =3.71) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8   แสดงค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการสื่อสารอัตลักษณ� 
   ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร 
 

ด�านคุณลักษณะของผู�รับสาร 
ระดับการส่ือสาร(n=126) 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 

16.  นักศึกษามีส@วนร@วมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร'าง 
      อัตลักษณ� 

3.95 
 

0.49 
 

มาก 
 

3 

17.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและศิษย�เก@ามีส@วนร@วมใน 
      โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษาของ 
       มหาวิทยาลัย 

3.80 0.67 มาก 5 

18  มหาวิทยาลัยมีการสร'างระบบการมีส@วนร@วมของผู'เรียน 
       และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดอย@าง 
       ครบถ'วนสมบูรณ� 

4.06 
 

0.58 
 

มาก 1 

19.  มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเห็นของผู'เรียนและบุคลากร 
      เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล'องกับ 
      อัตลักษณ� 

4.04 
 
 

0.69 
 
 

มาก 

 

 

2 

 
 

20.  ผู'เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได'รับการยกย@อง 
      หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น 
      ท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ� 

3.86 0.70 มาก 4 

รวม 3.94 0.44 มาก  

 
จากตารางท่ี 8  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมี        

การสื่อสารด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร โดยรวม อยู@ในระดับมาก ( X =3.94) 
เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อโดยเรียงลําดับค@าเฉลี่ยจากมากไปหาน'อย พบว@า มหาวิทยาลัยมี  

การสร'างระบบการมีส@วนร@วมของผู'เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดอย@าง
ครบถ'วนสมบูรณ� ( X =4.06) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเห็นของผู'เรียนและ
บุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ� ( X =4.04) นักศึกษามี   
ส@วนร@วมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร'างอัตลักษณ� ( X =3.95) และผู'เรียน บุคลากร คณะ สถาบัน 
ได'รับการยกย@องหรือยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ� ( X =3.86)
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และท่ีมีการสื่อสารน'อยท่ีสุดคือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและศิษย�เก@ามีส@วนร@วมในโครงการหรือ
กิจกรรมเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ( X =3.80) ตามลําดับ 
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           2.2  ผลการทดสอบการเปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
ท้ัง 4 ด'าน จําแนกตามตําแหน@ง แสดงไว'ในตารางท่ี  9 - 15 ดังนี้    
ตารางท่ี 9   แสดงการทดสอบค@า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา 
                เอกชนไทย โดยรวมและรายด'าน 

                  

การส่ือสารอัตลักษณ� 

ผู�บริหาร (n = 63) คณาจารย� (n = 63) t p 
  

ระดับ 
  

ระดับ 

1.  ด'านคุณลักษณะของ 
    ผู'สื่อสาร 4.04 0.39 มาก 3.92 0.35 มาก 1.89 0.63 

2.  ด'านลักษณะของสาร 3.97 0.33 มาก 3.81 0.45 มาก 2.18 0.03* 
3.  ด'านช@องทาง 
    การสื่อสาร 3.83 0.55 มาก 3.87 0.45 มาก -0.39 0.70 
4.  ด'านคุณลักษณะ 
    ของผู'รับสาร 4.00 0.41 มาก 3.88 0.47 มาก 1.50 0.14 

รวม 3.96 0.33 มาก 3.87 0.31 มาก 1.57 0.12 

*p < .05  
จากตารางท่ี 9 พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนไทย โดยรวม แตกต@างกันอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
เม่ือพิจารณารายด'าน พบว@าผู'บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�แตกต@างกัน       

1 ด'าน คือ ด'านลักษณะของสาร ส@วนอีก 3 ด'าน คือ ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร ด'านช@องทาง   
การสื่อสาร และด'านคุณลักษณ�ของสาร มีการสื่อสารอัตลักษณ�แตกต@างกันอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05  

 
 

 
 
 
 
 

X S.D. X S.D.
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ตารางท่ี 10   แสดงการทดสอบค@า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา 
                 เอกชนไทยจําแนกตามตําแหน@ง ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร 

ด�านคุณลักษณะของผู�ส่ือสาร ผู�บริหาร (n = 63) คณาจารย� (n = 63) t p 
  

ระดับ 
  

ระดับ 

 1.  มหาวิทยาลัยได'สร'างความ 
    เข'าใจในการกําหนดแผน 
    กลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ 
    สอดคล'องกับอัตลักษณ�ของ 
    มหาวิทยาลัยกับบุคลากรใน 
    สถานศึกษา 4.05 0.38 มาก 3.89 0.48 มาก 2.07 0.41 
2.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร�และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล'องกับ       
อัตลักษณ�ของสถานศึกษา 4.08 0.45 มาก 3.87 0.49 มาก 2.46 0.02* 
3.  มหาวิทยาลัยมีการสร'างความรู'
ความเข'าใจเก่ียวกับอัตลักษณ�และ
เปcาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.05 0.42 มาก 3.97 0.44 มาก 1.04 0.30 
4.  การส@งเสริมพัฒนาให'บุคลากร
สามารถทํางานบรรลุเปcาหมาย
ตามอัตลักษณ�ท่ีมหาวิทยาลัย 

4.03 0.74 มาก 3.97 0.44 มาก 0.59 0.56 
5.  การสร'างความเข'าใจในการ
กําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงาน
พัฒนานักศึกษาให'เป.นบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค�ตามอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยกําหนด 4.02 0.64 มาก 3.94 0.59 มาก -0.73 0.47 

รวม 4.04 0.39 มาก 3.92 0.35 มาก 1.88 0.06 

*p < .05  

X S.D. X S.D.
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จากตารางท่ี 10  พบว@า ผู'บริหารและคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร โดยรวม แตกต@างอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อ  พบว@า ด'านคุณลักษณะของผู'สื่อสาร ข'อท่ีมีการสื่อสารอัตลักษณ�
แตกต@างกัน 1 ข'อ คือ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล'อง
กับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา ส@วนอีก 4 ข'อ คือ มหาวิทยาลัยได'สร'างความเข'าใจในการกําหนดแผน
กลยุทธ�และแผนปฏิบัติการสอดคล'องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการสร'างความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับอัตลักษณ�และเปcาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
การส@งเสริมพัฒนาให'บุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปcาหมายตามอัตลักษณ�ท่ีมหาวิทยาลัยและ      
การสร'างความเข'าใจในการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาให'เป.นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�
ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยกําหนด มีการสื่อสารอัตลักษณ�แตกต@างกันอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 
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ตารางท่ี  11   แสดงการทดสอบค@า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดม- 
                 ศึกษาเอกชนไทย จําแนกตามตําแหน@ง ด'านลักษณะของสาร 

       

    

ด�านลักษณะของสาร ผู�บริหาร (n = 63) คณาจารย� (n = 63) t p 

  
  

ระดับ 
  

ระดับ 
  6.  การเปfดโอกาสให'บุคลากรมี

ส@วนร@วมในการบริหารจัดการ 
เก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ� 

4.03 0.67 มาก 3.78 0.55 มาก 2.32 0.02* 
7.  มหาวิทยาลัยได'สื่อสารให'
บุคลากรมีการรับรู'เก่ียวกับ   
อัตลักษณ�ของนักศึกษาอย@าง
ท่ัวถึง 4.05 0.58 มาก 3.73 0.77 มาก 2.62 0.01* 
8.  มหาวิทยาลัยมีวิธีการ 
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร'าง อัตลักษณ�นักศึกษา
อย@างเพียงพอ 4.14 0.64 มาก 3.76 0.80 มาก 2.95 0.01* 
9.  โครงการหรือกิจกรรมท่ี
คณะหรือมหาวิทยาลัยใช'ใน 
การเสริมสร'างอัตลักษณ�
นักศึกษาน@าจะเป.นวิธีการท่ีได'
ประสิทธิผล 3.90 0.50 มาก 3.87 0.52 มาก 0.35 0.73 
10.  อัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยเป.นการสร'างและ
พัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 3.73 0.77 มาก 3.95 0.58 มาก 

-
1.84 0.07 

รวม 3.97 0.33 มาก 3.82 0.45 มาก 2.18 0.03* 

*p < .05  

X S.D. X S.D.



57 
 

จากตารางท่ี 11  พบว@า ผู'บริหารและคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย ด'านลักษณะของสาร โดยรวม แตกต@างกัน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อ พบว@า ด'านลักษณะของสาร มีรายข'อท่ีมีการสื่อสารอัตลักษณ�แตกต@าง
กันอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มี 3 ข'อ คือ การเปfดโอกาสให'บุคลากรมีส@วนร@วมในการบริหารจัดการ 
เก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ�มหาวิทยาลัยได'สื่อสารให'บุคลากรมีการรับรู'เก่ียวกับอัตลักษณ�ของนักศึกษา
อย@างท่ัวและมหาวิทยาลัยมีวิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร'างอัตลักษณ�นักศึกษาอย@าง
เพียงพอ และอีก 2 ข'อ คือ โครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใช'ในการเสริมสร'างอัตลักษณ�
นักศึกษาน@าจะเป.นวิธีการท่ีได'ประสิทธิผลอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป.นการสร'างและพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีการสื่อสารอัตลักษณ�แตกต@างกันอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี  12   แสดงการทดสอบค@า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา 
                   เอกชนไทย จําแนกตามตําแหน@ง ด'านช@องทางการสื่อสาร 

ด�านช1องทางการส่ือสาร ผู�บริหาร (n = 63) คณาจารย� (n = 63) t p 

  
  

ระดับ 
  

ระดับ 
  11.  มหาวิทยาลัยมีการ

ถ@ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลยั โดยใช'สื่อ
โฆษณา 

3.62 0.89 มาก 3.79 0.60 มาก -1.29 0.20 
12.  มหาวิทยาลัยมีการ
ถ@ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลยั โดยใช'สื่อ
เทคโนโลย ี

 
 

3.83 0.64 มาก 3.98 0.52 มาก -1.53 0.13 
13.  มหาวิทยาลัยมีการ
ถ@ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลยัโดยใช'แนว
ทางการสื่อสารทางการ
ตลาด 3.90 0.69 มาก 4.03 0.65 มาก -1.06 0.29 
14.  มหาวิทยาลัยมีการ
ถ@ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อก@อให'เกิด
ประโยชน�และสร'างคุณค@า
ต@อสังคม 3.95 0.63 มาก 3.94 0.64 มาก 0.14 0.89 
15.  การกํากับติดตาม 
ประเมินผลการ ดําเนนิงาน
เพื่อสร'างอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลยั 3.92 0.45 มาก 3.73 0.60 มาก 2.01 0.05 

รวม 3.84 0.54 มาก 3.90 0.43 มาก -0.58 0.56 

 

X S.D. S.D.X

*p < .05 

.05  
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จากตารางท่ี 12  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย ด'านช@องทางการสื่อสาร โดยรวม แตกต@างอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อ  พบว@า ทุกข'อมีความแตกต@างอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 13   แสดงการทดสอบค@า (t-test ) เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบัน 
                 อุดมศึกษาเอกชนไทย จําแนกตามตําแหน@ง ด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร 

ด�านคุณลักษณะผู�รับสาร ผู�บริหาร (n = 63) คณาจารย� (n = 63) t p 

  
  

ระดับ 
  

ระดับ 

16.  นักศึกษานักศึกษามีส@วน
ร@วมในโครงการหรือกิจกรรม 
เสริมสร'างอัตลักษณ� 4.03 0.40 มาก 3.87 0.55 มาก 1.85 0.07 
17.  บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและศิษย�เก@ามี
ส@วนร@วมในโครงการหรือ
กิจกรรมเสริมสร'างอัตลักษณ�
นักศึกษาของ มหาวิทยาลัย 

 
 

3.83 0.66 มาก 3.78 0.68 มาก 0.40 0.69 
18.  มหาวิทยาลัยมีการสร'าง
ระบบการมีส@วนร@วมของ
ผู'เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด
อย@างครบถ'วนสมบูรณ� 4.11 0.63 มาก 4.00 0.54 มาก 1.07 0.29 
19.  มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินความเห็นของผู'เรียน
และบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สอดคล'องกับอัตลักษณ� 4.08 0.63 มาก 4.00 0.74 มาก 0.65 0.51 
20.  ผู'เรียน บุคลากร คณะ
สถาบัน ได'รับการยกย@องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติในประเด็นท่ี
เก่ียวกับอัตลักษณ� 3.95 0.61 มาก 3.76 0.78 มาก 1.53 0.13 

รวม 4.00 0.41 มาก 3.88 0.47 มาก 1.49 0.14 

X S.D. X S.D.

*p < .05  
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จากตารางท่ี 13  พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทยด'านคุณลักษณะของผู'รับสาร โดยรวม แตกต@างกันอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

เม่ือพิจารณาเป.นรายข'อ  พบว@า ทุกข'อมีความแตกต@างอย@างไม@มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 14   เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  
                 จําแนกตามตําแหน@ง  

ตําแหน1ง จํานวน X  S.D. t p 

ผู'บริหาร 63 3.96 0.33 1.56 0.35 
คณาจารย� 63 3.87 0.31 

*p < .05  
จากตารางท่ี 14  การเปรียบเทียบตําแหน@งกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนไทย พบว@า ค@า p เท@ากับ 0.35 แสดงว@า บุคลากรตําแหน@งผู'บริหารและบุคลากรตําแหน@ง
คณาจารย� มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวมแตกต@างกัน อย@างไม@มี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 15  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผู'บริหาร และคณาจารย�สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวมอยู@ใน
ระดับน'อย 
 

2.  ผู'บริหาร และคณาจารย�สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวม
แตกต@างกัน 

พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการ
สื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย โดยรวมอยู@ในระดับมาก 
 
 พบว@า ผู'บริหาร และคณาจารย�
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการ
สื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย โดยรวมไม@แตกต@างกัน 
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ตอนท่ี  3  ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัย   
  พบว@า ส@วนใหญ@ต'องการให'มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม คือ การสร'างการรับรู' 
และความตระหนักของบุคคลในองค�กรและการปฏิบัติอย@างต@อเนื่องท่ีเป.นรูปธรรม การแสดงออกถึง   
อัตลักษณ�ของนักศึกษาจึงอยู@กับการอบรมด'วยมิใช@แค@ความรู'ทางสติปSญญาเท@านั้น แต@ยังต'องพัฒนา
ความเป.นมนุษย�ด'วย ควรจัดให'มีกิจกรรมท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ�ท่ีกําหนดและใช'สื่อทางการตลาดใน    
การเผยแพร@ และควรมีการนําอัตลักษณ�เชิงวิชาการมาใช'งานผ@านการจัดกิจกรรมการฝlกปฏิบัติของ
นักศึกษา มีการติดตามผลการใช'อัตลักษณ� โดยมีหน@วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีการประสานงาน 
และดูแลงานอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป.นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การสื่อสารองค�การ  
ส@วนการรับรู'อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู'บริหาร และคณาจารย� ควรเปfดโอกาสให'
บุคลากรมีส@วนร@วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการสร'างอัตลักษณ� การกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานเพ่ือสร'างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยอย@างจริงจัง โดยจัดให'มีกิจกรรมท่ีเสริมสร'างการกล'า
แสดงออกให'มากๆ และนําผลการปฏิบัติการไปปรับปรุงการดําเนินงานให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย” มีวัตถุประสงค�เพ่ือ

ศึกษาระดับการสื่อสารของผู*บริหาร และคณาจารย� เก่ียวกับอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
และเพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของผู*บริหาร และคณาจารย�เก่ียวกับอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไทย กลุ-มตัวอย-างท่ีใช*ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู*บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสถาบันละ 1 คน 
และตัวแทนคณาจารย�สถาบันละ 1 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 126 คน เครื่องมือท่ีใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล
คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยแบ-งเป6น 3 ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป6นแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ข*อ ได*แก- เพศ อายุการทํางาน ตําแหน-ง  และ
ตําแหน-งทางการบริหาร ซ่ึงวิเคราะห�ข*อมูลโดยใช* ค-าความถ่ี และร*อยละ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
4 ด*าน คือ ด*านคุณลักษณะของผู*ส-งสาร ด*านลักษณะของสาร ด*านช-องทางการสื่อสาร และด*าน
คุณลักษณะของผู*รับสาร ซ่ึงวิเคราะห�ข*อมูลโดยใช*สถิติ ค-าเฉลี่ย และค-าส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
               2.1 ข*อมูลการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
วิเคราะห�ข*อมูลโดยใช*สถิติ ค-าเฉลี่ย และค-าส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
                      2.2  เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
ท้ัง 4 ด*าน จําแนกตามตําแหน-ง โดยใช*สถิติทดสอบที 
        ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปIญหา และข*อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสาร         
อัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยการสรุปเป6นความเรียง  
 ดังมีรายละเอียดผลการวิเคราะห�ข*อมูลต-อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห�ข*อมูลสามารถนํามาสรุปผลการวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ดังนี้  

ผู*ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป6นผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
จํานวน 126 คน ส-วนใหญ- เป6นเพศชายจํานวน 69 คน (ร*อยละ 54.80)  เพศหญิง จํานวน 57 คน 
(ร*อยละ 45.20)  มีอายุการทํางาน 16 ปPข้ึนไป จํานวน 44 คน (ร*อยละ 34.90) รองลงมาการทํางาน 
อยู-ระหว-าง 11-15 ปP จํานวน 43 คน (ร*อยละ 34.10) อายุการทํางาน ระหว-าง 6 - 10 ปP  จํานวน 23 คน 
(ร*อยละ 18.30) และอายุการทํางานระหว-าง 1-5 ปP จํานวน 16 คน (ร*อยละ 12.70) ดํารงตําแหน-ง
ผู*บริหาร จํานวน 63 คน (ร*อยละ 50.00) และคณาจารย� จํานวน 63 คน (ร*อยละ 50.00) เท-ากัน 
ดํารงตําแหน-งทางการบริหาร หัวหน*าสํานักงานคณบดี,หัวหน*าสาขา จํานวน 33 คน (ร*อยละ 26.20) 
คณบดี,รองคณบดี,ผู*อํานวยการ,รองผู*อํานวยการ จํานวน 30 คน (ร*อยละ 23.80) และรองอธิการบดี,
ผู*ช-วยอธิการบดี จํานวน 19 คน (ร*อยละ 15.10) อธิการบดี จํานวน 13 คน (ร*อยละ 10.30) หัวหน*า
งาน,ฝUาย จํานวน 11 คน (ร*อยละ 8.70) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยท้ัง 4 ด*าน พบว-า
ผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารอัตลักษณ� โดยรวมอยู-ในระดับ
มาก ( X =3.92)   

เม่ือพิจารณาเป6นรายข*อ โดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมากไปหาน*อย พบว-า ด*านคุณลักษณะ
ของผู*สื่อสาร อยู- ในระดับมาก ( X =3.98)  รองลงมาคือ ด*านคุณลักษณะของผู*รับสาร ( X =3.94)  
ด*านลักษณะของสาร ( X =3.90) และด*านท่ีมีค-าเฉลี่ยน*อยท่ีสุดคือ ด*านช-องทางการสื่อสาร        
( X =3.86) ตามลําดับ ดังนี้ 

ด�านคุณลักษณะของผู�ส่ือสาร  

ผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสารด*านคุณลักษณะของ  
ผู*สื่อสาร โดยรวมอยู-ในระดับมาก ( X =3.98) เม่ือพิจารณาเป6นรายข*อโดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน*อย พบว-า มหาวิทยาลัยมีการสร*างความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับอัตลักษณ�และเปWาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดมากที่สุด  ( X =4.01) รองลงมาคือ การส-งเสริมพัฒนาให*บุคลากรสามารถ
ทํางานบรรลุเปWาหมายตามอัตลักษณ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ( X =4.00) มหาวิทยาลัยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร�และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล*องกับอัตลักษณ�ของสถานวิจัย และการสร*างความเข*าใจ
ในการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงานพัฒนานักวิจัยให*เป6นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามอัตลักษณ�ของ
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มหาวิทยาลัยกําหนดมีระดับการสื่อสารเท-ากัน ( X =3.98) และท่ีมีการสื่อสารน*อยท่ีสุดคือ 
มหาวิทยาลัยได*สร*างความเข*าใจในการกําหนดแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการสอดคล*องกับอัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรในสถานวิจัยมี ( X =3.97) ตามลําดับ 

ด�านคุณลักษณะของผู�รับสาร   

ผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารด*านลักษณะของ
สาร โดยรวม อยู-ในระดับมาก ( X =3.90) เม่ือพิจารณาเป6นรายข*อ โดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมากไป
หาน*อย พบว-า มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยอย-างเพียงพอ  
มากท่ีสุด ( X =3.95) รองลงมา คือ การเป[ดโอกาสให*บุคลากรมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การสร*างอัตลักษณ� ( X =3.90) มหาวิทยาลัยได*สื่อสารให*บุคลากรมีการรับรู*เก่ียวกับอัตลักษณ�ของ
นักวิจัยอย-างท่ัวถึง และมหาวิทยาลัยมีโครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใช*ในการ
เสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยน-าจะเป6นวิธีการท่ีได*ประสิทธิผลมีระดับการสื่อสารเท-ากัน ( X =3.89) 
และท่ีมีการสื่อสารน*อยท่ีสุดคือ อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป6นการสร*างและพัฒนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ( X =3.84) ตามลําดับ 

ด�านลักษณะของสาร  

ผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีการสื่อสาร ด*านลักษณะของ
สาร โดยรวม อยู-ในระดับมาก ( X =3.90) เม่ือพิจารณาเป6นรายข*อโดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมากไป
หาน*อย พบว-า มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยอย-างเพียงพอมาก
ท่ีสุด  ( X =3.95) รองลงมา คือ การเป[ดโอกาสให*บุคลากรมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับ 
การสร*างอัตลักษณ� ( X =3.90) มหาวิทยาลัยได*สื่อสารให*บุคลากรมีการรับรู*เก่ียวกับอัตลักษณ�ของ
นักวิจัยอย-างท่ัวถึง และมหาวิทยาลัยมีโครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใช*ในการ
เสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยน-าจะเป6นวิธีการท่ีได*ประสิทธิผลมี ระดับการสื่อสารเท-ากัน ( X =3.89) 
และท่ีมีการสื่อสารน*อยท่ีสุดคือ อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป6นการสร*างและพัฒนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ( X =3.84) ตามลําดับ 
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ด�านช"องทางการส่ือสาร 

ผู*บริหาร และคณาจารย�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารด*านช-องทาง       
การสื่อสาร โดยรวม อยู-ในระดับมาก ( X =3.87) เม่ือพิจารณาเป6นรายข*อโดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน*อย พบว-า มหาวิทยาลัยมีถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย โดยใช*แนวทางการสื่อสาร
ทางการตลาดมากท่ีสุด ( X =3.97) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการถ-ายทอดอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยเ พ่ือก-อให*เ กิดประโยชน�และสร*างคุณค-าต-อสังคม ( X =3.94) มหาวิทยาลัยมี           
การถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช*สื่อเทคโนโลยี ( X =3.90) การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือสร*างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ( X =3.83) และท่ีมีการสื่อสารน*อย
ท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยมีการถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช*สื่อโฆษณา ( X =3.71) 
ตามลําดับการเปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีประเด็นสําคัญท่ีต*อง

นํามาอภิปรายผล ดังต-อไปนี้  
การสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวม ผู*บริหาร และคณาจารย�

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารอัตลักษณ� อยู-ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณา
เป6นรายข*อ โดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมากไปหาน*อย พบว-า ด*านคุณลักษณะของผู*สื่อสาร อยู- ใน
ระดับมาก ( X =3.98) รองลงมาคือ ด*านคุณลักษณะของผู*รับสาร ( X =3.94) ด*านลักษณะของสาร 
( X =3.90) และด*านท่ีมีค-าเฉลี่ยน*อยท่ีสุดคือ ด*านช-องทางการสื่อสาร ( X =3.86) จากผลการวิจัย 
เม่ือพิจารณาเป6นรายด*านโดยเรียงลําดับค-าเฉลี่ยจากมากไปหาน*อย พบว-า ด*านคุณลักษณะของผู*
สื่อสาร มีค-าเฉลี่ยมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากการส-งเสริมพัฒนาให*บุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปWาหมาย
ตาม อัตลักษณ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อยู- ในและมหาวิทยาลัยมีการสร*างความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับ     
อัตลักษณ�และเปWาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการสร*างความเข*าใจในการกําหนดกลยุทธ�การ
ปฏิบัติงานพัฒนานักวิจัยให*เป6นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยกําหนดและ
มหาวิทยาลัยได*สร*างความเข*าใจในการกําหนดแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการสอดคล*องกับอัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรในสถานวิจัย และท่ีมีค-าน*อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยได*สร*างความเข*าใจใน
การกําหนดแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการสอดคล*องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรใน
สถานวิจัยมีความคิดเห็นอยู- ในระดับมากซ่ึงเป6นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา(ประกาศมาตรฐาน
การอุดมศึกษา, 2549) มาตรฐาน 3 ด*าน 1) มาตรฐานด*านคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
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เป6นผู*มีความรู* มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู*และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต�ใช*
ความรู*เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได*อย-างมีความสุขท้ังทางร-างกายและจิตใจมีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 2) มาตรฐานด*านการบริหารจัดการ การอุดมศึกษา มีการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย-างมีดุลยภาพ 3) มาตรฐานด*าน
การสร*างและพัฒนาสังคมฐานความรู* และสังคมแห-งการเรียนรู*การแสวงหา การสร*างและการจัดการความรู*
ตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู-สังคมฐานความรู* และสังคมแห-งการเรียนรู* มหาวิทยาลัยได*มีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช*ในการบริหารจัดการ ด*านคุณลักษณะผู*รับสาร มหาวิทยาลัยมีการ
สร*างระบบการมีส-วนร-วมของผู*เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดอย-างครบถ*วนสมบูรณ� 
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเห็นของผู*เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานวิจัยท่ี
สอดคล*องกับอัตลักษณ� และนักวิจัยมีส-วนร-วมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร*างอัตลักษณ� และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและศิษย�เก-ามีส-วนร-วมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและผู*เรียน บุคลากร คณะ สถาบัน ได*รับการยกย-องหรือยอมรับในระดับชาติและนานาชาติใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ� ซ่ึงสอดคล*องกับการให*ความหมายของ Berger and Luckmann (1967: 173) 
ใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33) ท่ีว-าอัตลักษณ�ถูกสร*างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเม่ือตกผลึกแล*ว
อาจมีความคงท่ีปรับเปลี่ยน หรือแม*กระท้ังเปลี่ยนแปลง หรือแม*กระท้ังเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปท้ังนี้ข้ึนอยู-กับ
ความสัมพันธ�ทางสังคมเป6นหลักกล-าวโดยอีกนัยหนึ่งอัตลักษณ�เป6นเรื่องของความเข*าใจและการรับรู*ว-าเรา
เป6นใครและคนอ่ืนเป6นใครนั้นคือเป6นการกอปรข้ึนและดํารงอยู-ว-าเรารับรู*เก่ียวกับตัวเราเองอย-างไร และคน
อ่ืนรับรู*เราอย-างไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร*างและสืบทอดอัตลักษณ� ท้ังนี้ย-อมข้ึนอยู-กับบริบท
ของความสัมพันธ�ทางสังคมท่ีมีต-อคนหรือกลุ-มอ่ืน ๆ ด*วย ซ่ึงสอดคล*องกับงานวิจัยของ ธันยพร กรอบบาง 
(2552) อิทธิพลของปIจจัยด*านการรับรู*การสื่อสารอัตลักษณ�ต-อภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 
ผลการวิจัยพบว-า1.การเป[ดรับข-าวสารโดยรวมของกลุ-มตัวอย-างเก่ียวกับการสื่อสารอัตลักษณ�ของเครือ
โรงพยาบาลพญาไทอยู-ในระดับน*อย 2. กลุ-มตัวอย-างมีการจดจําอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทใน
ระดับน*อย3.กลุ-มตัวอย-างมีการยอมรับอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในระดับดีมาก 4. ภาพลักษณ�
ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในสายตาของผู*ใช*บริการอยู-ในระดับดีมากหรือเป6นเชิงบวกมาก 5. การเป[ดรับ
การสื่อสารอัตลักษณ�ไม-มีอิทธิพลต-อการจดจําอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 6. การจดจําอัตลักษณ�
มีอิทธิพลเชิงลบในระดับตํ่าต-อการยอมรับอัตลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 7. การยอมรับอัตลักษณ�มี
อิทธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางต-อภาพลักษณ�ของเครือโรงพยาบาลพญาไทในสายตาของผู*ใช*บริการ 

ค-าเฉลี่ยมากลําดับท่ี 3 คือ ด*านลักษณะของสาร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู*บริหาร คณาจารย� 
พิจารณาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยอย-างเพียงพอ การเป[ด
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โอกาสให*บุคลากรมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการสร*างอัตลักษณ� และมหาวิทยาลัยได*สื่อสารให*
บุคลากรมีการรับรู*เก่ียวกับอัตลักษณ�ของนักวิจัยอย-างท่ัวถึง และวิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือ
มหาวิทยาลัยใช*ในการเสริมสร*างอัตลักษณ�นักวิจัยน-าจะเป6นวิธีการท่ีได*ประสิทธิผล และท่ีมีค-าน*อยท่ีสุดคือ 
อัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป6นการสร*างและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล*องกับผลการวิจัยของ 
เกรียงไกร เจริญผล (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย กรณี
วิจัยมหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม- ผลการวิจัยพบว-า กระบวนการสร*างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยนอร�ท-
เชียงใหม- ประกอบด*วย 3 ข้ันตอน 1) การกําหนดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 2) การให*ข*อมูลด*านอัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัยแก-บุคลากร และการประชาสัมพันธ�ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 3)การติดตามผลการใช*
งานอัตลักษณ�เพ่ือสร*างความเป6นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสายสวาท เผ-าพงษ� (2554) อัตลักษณ�บัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว-า ค-าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของกลุ-มตัวอย-าง
ต-ออัตลักษณ�บัณฑิตอยู-ในระดับเห็นด*วยอย-างยิ่งในข*อมีความซ่ือสัตย� แต-งกายสะอาด ปฏิบัติตนเป6น
กัลยาณมิตรท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู*ร-วมงานทุกระดับ เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของผู*รับบริการ รักษา
ความลับและผลประโยชน�ของผู*รับบริการ ปฏิบัติการพยาบาลด*วยความเต็มใจและเอ้ืออาทร ให*ความรู* 
คําแนะนําเพ่ือช-วยให*ผู*ปUวยและญาติดูแลตนเองได* 

ค-าเฉลี่ยลําดับสุดท*ายได*แก- ด*านช-องทางการสื่อสาร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู*บริหาร คณาจารย� 
พิจารณาจาก มหาวิทยาลัยมีการถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก-อให*เกิดประโยชน�และสร*างคุณค-า
ต-อสังคม มหาวิทยาลัยมีการถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช*สื่อเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีการ
ถ-ายทอดอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช*แนวทางการสื่อสารทาง การตลาด การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานเพ่ือสร*างอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย และท่ีมีค-าน*อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยมีการถ-ายทอดอัต
ลักษณ�ของมหาวิทยาลัยโดยใช*สื่อโฆษณาซ่ึงสอดคล*องกับผลการวิจัยของ เกรียงไกร  เจริญผล (2553) ทําการ
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย กรณีวิจัย : มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม- 
คือ กลยุทธ� Specification เป6นการใช*ช-องทางการสื่อสารขององค�การให*สอดคล*องกับอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยการสร*างการมีส-วนร-วมของบุคลากรภาในมหาวิทยาลัยให*เห็นคุณค-าของอัตลักษ�ณ�ขององค�การ 
และสอดคล*องกับงานวิจัยของ กรพินธุ�  จารุวร (2541) วิจัยดนตรีไทยร-วมสมัยและอัตลักษณ�ด*าน ความ
รับผิดชอบต-อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พบว-า กลุ-มตัวอย-างท่ีมีแนวโน*มของระดับอัตลักษณ�
ด*านความรับผิดชอบต-อสังคมแตกต-างกันเป[ดรับดนตรีหลากหลายประเภทไม-แตกต-างกันเขานําดนตรีมาใช*
ประโยชน�ท้ังเพ่ือความบันเทิง,การบูรณาการและปฏิสัมพันธ�ทางสังคม,ข*อมูลข-าวสารและเพ่ือสนับสนุนอัต
ลักษณ�ส-วนบุคคล นอกจากนี้กลุ-มตัวอย-างใช*ประโยชน�จากดนตรีในแง-เพ่ือตอบสนองความต*องการและความ
พึงพอใจ เช-นเพ่ือความบันเทิง, เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ�กับผู*อ่ืนมากกว-าการสร*างหรือสนับสนุนอัตลักษณ�ด*าน
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ความรับผิดชอบต-อสังคม ซ่ึงสอดคล*องกับรายงานการสรุปผลการประเมินคุณภาพการวิจัยภายใน ปPการวิจัย 
2554 ของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) คณะวิทยาศาสตร�ให*หลักสูตรท่ีได*
มาตรฐานตาม TQF จัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดวิชา และเม่ือทําการสอนเสร็จทุกภาคต*องจัดทํา มคอ. 5 ซ่ึง
เป6นการประเมินผลการสอน ดังนั้นรายวิชาท่ีเก่ียวข*องกับทักษะการสื่อสาร ได*แก- สัมมนา โครงงาน ปIญหา
พิเศษทางวิทยาศาสตร� ต*องจัดทําและมีการวิเคราะห�ผลการสอน และให*ข*อเสนอแนะเพ่ือใช*ในการปรับปรุง
การสอนในครั้งต-อไป 

เปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย พบว-า ผู*บริหาร และ
คณาจารย�สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวมอยู-
ในระดับมาก และผู*บริหาร และคณาจารย�สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย มีการสื่อสารอัตลักษณ�ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยรวมแตกต-างกัน อย-างไม-มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล*องกับบทสรุป
ของคณาจารย� มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย (2551) กล-าวถึงวัตถุประสงค�ของการสื่อสารเป6นปIจจัย
ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข*องกับระบบการรับรู* การคิด การเรียนรู* การจํา ซ่ึงมีผลต-อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร 
ผู*ท่ีจะสื่อสารต*องคํานึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสารและสิ่งท่ีอยู-แวดล*อมท่ีมีส-วนในการกําหนด
รู*ความหมายหรือความเข*าใจในการสื่อสาร ทําให*มนุษย�สามารถสืบทอดพัฒนาเรียนรู* และรับรู*วัฒนธรรมของ
ตนเองและสังคมได* การสื่อสารเป6นปIจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร*างสรรค�ความเจริญก*าวหน*าแก-
ชุมชน และสังคมในทุกด*าน การสื่อสารอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป6นการสร*างทักษะกระบวนการ ตาม
ความสามารถของนักวิจัย และการใช*ภาษา สื่อสารได*เข*าใจชัดเจน ความสามารถในการถ-ายทอดข*อมูล 
ความรู* ความสามารถในการใช*ในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยต*องมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล*องกับอัตลักษณ�ของสถานวิจัย แผนการพัฒนาคุณภาพสถานวิจัยในด*านต-างๆ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปPท่ีได*รับความเห็นชอบจากสภาพสถาบัน ซ่ึงแสดงให*เห็นถึงผลการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล*องกับปรัชญา วิสัยทัศน� และพันกิจของสถาบัน และสถานวิจัยควรมี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการวิจัยท่ีเหมาะสม สอดคล*องกับระดับการพัฒนาของสถานวิจัย  

ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. เพ่ือให*เกิดประโยชน�สูงสุดควรมีการวิจัยเรื่องของกระบวนการสร*างอัตลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย  
2. ควรการมีส-วนร-วมของผู*บริหาร คณาจารย� และบุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดทํา  

กลยุทธ�หรือแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ�ขององค�การข้ึนใหม- ให*มีความสอดคล*องกับวิสัยทัศน�ของ
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
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ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต"อไป 
1. ควรวิจัยวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล*องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย               
2. ควรวิจัยวิจัยเก่ียวกับ ผลสมัฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล*องกับอัตลักษณ�ของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1. อาจารย ดร.ชวลิต  หม่ืนนุช  

  รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
   และเลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

 

2. ดร. วันชาติ   นภาศรี      

 ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

     3.     อาจารยภควัต  สมิธธ       

             ผูชวยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

     4.   อาจารยธวัชชัย  แสนชมภู  

            ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น 
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หนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ที่ มนช. 0392/ว.2555 

1 กรกฎาคม 2555   

 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน   ดร.วันชาติ  นภาศรี   
 ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 

 ดวย  นางสาววราลักษณ  ศรีกันทา  กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จังหวัดลําปาง ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง การส่ือสารอัต
ลักษณของสถาบันอุดมศึกษเอกชนไทย 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจัยแกนักศึกษาดังกลาว  เพ่ือใหไดเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

       

                                                             (ดร.ศรีศุกร  นิลกรรณ) 
    ประธานคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

คณะสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
โทรศัพท 054-265-170 ตอ 171  โทรสาร 054-265-184 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท 0-5426-5184 http://www.nation-u.com 
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ที่ มนช. 0392/ว.2555 

1 กรกฎาคม 2555   

 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน   อาจารยภควัต  สมิธธ   
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง  
 

 ดวย  นางสาววราลักษณ  ศรีกันทา  กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จังหวัดลําปาง ได รับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง การส่ือสารอัต
ลักษณของสถาบันอุดมศึกษเอกชนไทย 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจัยแกนักศึกษาดังกลาว  เพ่ือใหไดเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

       

                                                             (ดร.ศรีศุกร  นิลกรรณ) 
    ประธานคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

คณะสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
โทรศัพท 054-265-170 ตอ 171  โทรสาร 054-265-184 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท 0-5426-5184 http://www.nation-u.com 
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ที่ มนช. 0392/ว.2555 

1 กรกฎาคม 2555   

 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน   อาจารยธวัชชัย  แสนชมภู   
 รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง  
 

 ดวย  นางสาววราลักษณ  ศรีกันทา  กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จังหวัดลําปาง ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง การส่ือสารอัต
ลักษณของสถาบันอุดมศึกษเอกชนไทย 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจัยแกนักศึกษาดังกลาว  เพ่ือใหไดเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

       

                                                             (ดร.ศรีศุกร  นิลกรรณ) 
    ประธานคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
โทรศัพท 054-265-170 ตอ 171  โทรสาร 054-265-184 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท 0-5426-5184 http://www.nation-u.com 
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ภาคผนวก ค 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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การหาคา IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง การส่ือสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  

 ตาราง    การวิเคราะหความสอดคลองของแบบสอบถาม 

ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ รวม IOC ความหมาย 

ขอสอบขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3    

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

0.66 

0.66 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 จากตาราง จะเห็นไดวาแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ขอ 1-4 ขอมูลพ้ืนฐาน และ ขอท่ี 1-20 ของการส่ือสารอัตลักษณ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยมีคา IOC  มากกว 0.50 ข้ึนไปทุกขอ ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอแบบสอบถามการส่ือสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 

*********************************** 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาวาแบบสอบถามมีความเหมาะสมของขอคําถามในดานของ เน้ือหาและการใชภาษา
สอดคลองกับจุดประสงคของการศึกษาเพียงใด โดยทําเคร่ืองหมาย Pลงในชองระดับความเห็นดังน้ี 

           1      หมายถึง  สอดคลอง 
          0      หมายถึง  ไมแนใจ 

     - 1      หมายถึง  ไมสอดคลอง 
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารและคณาจารย 

 

ขอคําถาม/รายการ 
ความเห็นของ 
 ผูเช่ียวชาญ 

 

ขอเสนอแนะ 

1 0 -1 

ตอนท่ี 1   ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. เพศ 

¦ 1) ชาย ¦ 2) หญิง  

    

2. อายุการทํางาน 

¦ 1) 1-5 ป   ¦ 2) 6-10 ป 

¦ 3) 11-15 ป  ¦ 4) 16  ป  ข้ึนไป 

    

3. ประเภทสายการปฏิบัติงาน 

¦ 1) สายวิชาการ (อาจารย)  

¦ 2 สายสนับสนุนวิชาการ (เจาหนาท่ี) 

    

4. ตําแหนงทางการบริหาร 

¦ 1) อธิการบดี 

¦ 2)รองอธิการบดี,ผูชวยอธิการบดี 

¦ 3) คณบดี,ผูอํานวยการ/สถาบัน/
สํานัก/กอง,รองคณบดี,รองผูอํานวยการ/สถาบัน/
สํานัก 

          ¦ 4) หัวหนาสํานักงานคณบดี,ประธาน
สาขาวิชา 

¦ 5) ผูชวยคณบดี,หัวหนางาน/ฝาย 

¦ 6) อ่ืน  ๆ…………………… 
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ขอคําถาม/รายการ 
ความเห็น
ของ 
 ผูเช่ียวชาญ 

 

ขอเสนอแนะ 

1 0 -1 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

1) ดานคุณลักษณะของผูสงสาร 

1. มหาวิทยาลัยไดสรางความเขาใจในการกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรในสถานศึกษา 

    

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณของสถานศึกษา 

    

3. มหาวิทยาลัยมีการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณและ
เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

    

4. การสงเสริมพัฒนาใหบุคลากรสามารถทํางานบรรลุเปาหมายตามอัต
ลักษณท่ีมหาวิทยาลัย 

    

5.  การสรางความเขาใจในการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตท่ี พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกําหนด 

    

�) ลกัษณะของสาร 

6. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
สรางอัตลักษณ 

    

7. มหาวิทยาลัยไดส่ือสารใหบุคลากรมีการรับรูเก่ียวกับ อัตลักษณของนิสิต
อยางท่ัวถึง 

    

8. มหาวิทยาลัยมีวิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณ
นิสิตอยางเพียงพอ 

    

9. วิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยใชใน   
การเสริมสรางอัตลักษณนิสิตนาจะเปนวิธีการท่ีไดประสิทธิผล 

    

10.  อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนการสรางและพัฒนาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
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ขอคําถาม/รายการ 
ความเห็น
ของ 
 ผูเช่ียวชาญ 

 

ขอเสนอแนะ 

1 0 -1 

�) ดา้นช่องทางการสื!อสาร 

11. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยใชสื่อโฆษณา     

12. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี 

    

13. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยใชแนว
ทางการสื่อสารทางการตลาด 

    

14. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนและ /หรือสรางคุณคาตอสังคม 

    

15.  การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือสรางอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

    

�) ดา้นคุณลกัษณะของผูรั้บสาร 

16. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม
เสริมสรางอัตลักษณนิสิต 

    

17. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม
เสริมสรางอัตลักษณนิสิต 

    

18. มหาวิทยาลัยมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

    

19. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเห็นของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับ 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 

    

20.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

    

 
                                                                   ลงชื่อ..........................................................ผูเชี่ยวชาญ 

                                                                       (..............................................................) 
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แบบสอบถามการส่ือสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 

---------------------------------------------------------------------- 

   คําช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับน้ี เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธ เร่ือง การ

สื่อสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย เพ่ือศึกษาระดับการส่ือสารของผูบริหาร และคณาจารย
เก่ียวกับอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย และเพ่ือเปรียบเทียบการส่ือสารของผูบริหาร และ
คณาจารยเก่ียวกับอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ในการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาการส่ือสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  ประกอบดวย (1) ดานคุณลักษณะของผูสงสาร 
(2) ดานลักษณะของสาร (3) ดานชองทางการส่ือสาร (4) ดานคุณลักษณะของผูรับสาร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหความพรอมของสถานศึกษาในภาพรวมตอไป 

         
ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาทานไดใหขอมูลตามความเปนจริง ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามน้ีจะ

นําไปใชประโยชนสําหรับการศึกษา และการวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกับ นักศึกษาเทาน้ันจะมิไดมี
ผลกระทบตอผูใหขอมูลแตอยางใด  
 

 

 

 

 

                                                                         ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
                                                                          นางสาววราลักษณ  ศรีกันทา 
                                                                   นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

                                                                              มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
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แบบประเมินการส่ือสารอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีใชประเมินความคิดเห็นของผูบริหาร คณาจารยเก่ียวกับการดําเนินงานการส่ือสาร  
อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย  

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

¦ 1) ชาย     ¦ 2) หญิง 
2. อายุการทํางาน 

¦ 1) 1-5 ป     ¦ 2) 6-10 ป 

¦ 3) 11-15 ป     ¦ 4) 16  ป  ข้ึนไป 

3. ตําแหนง 

¦ 1) ผูบริหาร                                           ¦ 2)  คณาจารย   
     4. ตําแหนงทางการบริหาร 

¦ 1) อธิการบดี 

¦ 2) รองอธิการบดี,ผูชวยอธิการบดี 

¦ 3) คณบดี,ผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/กอง,รองคณบดี,รองผูอํานวยการ 

¦ 4) หัวหนาสํานักงานคณบดี,ประธานสาขาวิชา 

¦ 5) ผูชวยคณบดี,หัวหนางาน/ฝาย 

¦ 6) อ่ืน  ๆ…………………… 
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ตอนท่ี 2 โปรดพิจารณาความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับการส่ือสารอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  แลว
ใสเคร่ืองหมาย ü ลงในชองตามระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นการประเมินดังตอไปน้ี 

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 

(2) 
นอย
ท่ีสุด 

(1) 
 

1 

1) ดานคุณลักษณะของผูสงสาร 

มหาวิทยาลัยไดสรางความเขาใจในการกําหนด
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

2 มหาวิทยา ลัยมีการกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา  

     

3 มหาวิทยาลัยมีการสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับอัตลักษณและเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

     

4 การสงเสริมพัฒนาใหบุคลากรสามารถทํางาน
บรรลุเปาหมายตามอัตลักษณท่ีมหาวิทยาลัย  

     

5 การสรางความเขาใจในการกําหนดกลยุทธการ

ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ี พึง
ประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกําหนด  

     

 

6 

�) ดา้นลกัษณะของสาร 

การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน   การ
บริหารจัดการเก่ียวกับการสรางอัตลักษณ  

     

7 มหาวิทยาลัยไดส่ือสารใหบุคลากรมีการรับรู
เก่ียวกับ อัตลักษณของนักศึกษาอยางท่ัวถึง 
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ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

8 มหาวิทยาลัยมีวิธีการ โครงการ หรือกิจกรรม
เพ่ือเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษาอยางเพียงพอ 

     

9 โครงการ หรือกิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัย
ใชในการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษานาจะ
เปนวิธีการท่ีไดประสิทธิผล 

     

10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนการสรางและ
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     

 

11 

3) ดานชองทางการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยมีการถ ายทอดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยใชสื่อโฆษณา 

     

12 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

     

13 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางการส่ือสารทางการ
ตลาด 

     

14 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิดประโยชนและ /หรือ
สรางคุณคาตอสังคม 

     

15 มี ก า ร กํ า กับ   ติ ดตาม   ประ เ มินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ส ร า ง อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

 

16 

4) ดานคุณลักษณะของผูรับสาร 

นักศึกษานักศึกษามีสวนรวมในโครงการหรือ
กิจกรรมเสริมสรางอัตลักษณ 

     

17 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและศิษยเกามีสวน
รวมในโครงการหรือกิจกรรมเสริมสราง 
อัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     

18 มหาวิทยาลัยมีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

     

19 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเห็นของผูเรียน
และบุคลากร  เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 

     

20 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยก
ยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

     

 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกีย่วกับการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ 

            อัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ที� มนช. ���/2555 

!   สิงหาคม  "��� 

 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 

 

เรียน    นายกสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย แบบสอบถาม เรื�อง การสื�อสารอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทย  
 

 ดว้ย นางสาว วราลกัษณ์  ศรีกนัทา  กาํลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัเนชั�น  จงัหวดัลาํปาง ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์  เรื� อง 
รูปแบบการสื�อสารอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทย 

               ในการนี#  มหาวทิยาลยัเนชั�น ขอความอนุเคราะห์ให ้นางสาว วราลกัษณ์  ศรีกนัทา  ไดท้าํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซึ� งเป็นผูบ้ริหาร และคณาจารย ์โดยใชแ้บบสอบถามที�ส่งมาดว้ยนี#  
ใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี#  
 

                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงคอิ์นทร์  รักอริยะธรรม) 
                                                  อธิการบดี 

                                         มหาวทิยาลยัเนชั�น  

คณะสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
โทรศัพท 054-265-170 ตอ 171  โทรสาร 054-265-184 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท 0-5426-5184 http://www.nation-u.com 
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ภาคผนวก ฉ 

การวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ตาราง  คารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

sex 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 69 54.8 54.8 54.8 

หญิง 57 45.2 45.2 100.0 

Total 126 100.0 100.0  

 

 

workage 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5  ปี 16 12.7 12.7 12.7 

6-10 ปี 23 18.3 18.3 31.0 

11-15  ปี 43 34.1 34.1 65.1 

16 ปี ขึ นไป 44 34.9 34.9 100.0 

Total 126 100.0 100.0  

 

 

posit 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหาร 63 50.0 50.0 50.0 

คณาจารย ์ 63 50.0 50.0 100.0 

Total 126 100.0 100.0  
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adminport 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid อธิการบดี 13 10.3 10.3 10.3 

รองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี 19 15.1 15.1 25.4 

คณบดี/ผูอ้าํนวยการ/สถาบนั/สาํนกักอง/รอง

คณบดี/รองผ◌ู้อาํนวยการ 
30 23.8 23.8 49.2 

หวัหนา้สาํนกังานคณบดี/หวัหนา้สาขาวิชา 33 26.2 26.2 75.4 

ผูช่้วยคณบดี/หวัหนา้งาน/ฝ่าย 11 8.7 8.7 84.1 

อื!นๆ 20 15.9 15.9 100.0 

Total 126 100.0 100.0  

 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TA 126 3.00 5.00 3.9825 .37354 

TB 126 2.80 5.00 3.8952 .39817 

TC 126 2.40 5.00 3.8698 .49011 

TD 126 2.20 4.80 3.9413 .44186 

TT 126 2.70 4.95 3.9171 .32355 

Valid N (listwise) 126     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 126 3 5 3.97 .437 

a2 126 3 5 3.98 .481 

a3 126 3 5 4.01 .429 

a4 126 2 5 4.00 .607 

a5 126 2 5 3.98 .613 

TA 126 3.00 5.00 3.9825 .37354 

Valid N (listwise) 126     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 126 2 5 3.90 .625 

b2 126 2 5 3.89 .695 

b3 126 2 5 3.95 .747 

b4 126 2 5 3.89 .509 

b5 126 2 5 3.84 .686 

TB 126 2.80 5.00 3.8952 .39817 

Valid N (listwise) 126     

 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c1 126 2 5 3.71 .760 

c2 126 3 5 3.90 .586 

c3 126 2 5 3.97 .669 

c4 126 2 5 3.94 .636 

c5 126 3 5 3.83 .538 

TC 126 2.40 5.00 3.8698 .49011 

Valid N (listwise) 126     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d1 126 2 5 3.95 .488 

d2 126 2 5 3.80 .670 

d3 126 3 5 4.06 .584 

d4 126 2 5 4.04 .686 

d5 126 2 5 3.86 .701 

TD 126 2.20 4.80 3.9413 .44186 

Valid N (listwise) 126     
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T-Test 
 

Group Statistics 

 posit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

a1 ผูบ้ริหาร 63 4.05 .378 .048 

คณาจารย ์ 63 3.89 .479 .060 

a2 ผูบ้ริหาร 63 4.08 .451 .057 

คณาจารย ์ 63 3.87 .492 .062 

a3 ผูบ้ริหาร 63 4.05 .418 .053 

คณาจารย ์ 63 3.97 .439 .055 

a4 ผูบ้ริหาร 63 4.03 .740 .093 

คณาจารย ์ 63 3.97 .439 .055 

a5 ผูบ้ริหาร 63 4.02 .635 .080 

คณาจารย ์ 63 3.94 .592 .075 

TA ผูบ้ริหาร 63 4.0444 .38928 .04905 

คณาจารย ์ 63 3.9206 .34927 .04400 
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T-test 

Group Statistics 

 posit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

b1 ผูบ้ริหาร 63 4.03 .671 .085 

คณาจารย ์ 63 3.78 .552 .070 

b2 ผูบ้ริหาร 63 4.05 .580 .073 

คณาจารย ์ 63 3.73 .766 .097 

b3 ผูบ้ริหาร 63 4.14 .644 .081 

คณาจารย ์ 63 3.76 .797 .100 

b4 ผูบ้ริหาร 63 3.90 .499 .063 

คณาจารย ์ 63 3.87 .523 .066 

b5 ผูบ้ริหาร 63 3.73 .766 .097 

คณาจารย ์ 63 3.95 .580 .073 

TB ผูบ้ริหาร 63 3.9714 .32500 .04095 

คณาจารย ์ 63 3.8190 .44968 .05665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of 
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F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference  

b1 Equal variances assumed .323 .571 2.320 124 .022 

Equal variances not assumed   2.320 119.537 .022 

b2 Equal variances assumed 11.908 .001 2.622 124 .010 

Equal variances not assumed   2.622 115.480 .010 

b3 Equal variances assumed 1.946 .166 2.950 124 .004 

Equal variances not assumed   2.950 118.737 .004 

b4 Equal variances assumed 1.012 .316 .348 124 .728 

Equal variances not assumed   .348 123.715 .728 

b5 Equal variances assumed 4.898 .029 -1.835 124 .069 

Equal variances not assumed   -1.835 115.480 .069 

TB Equal variances assumed 9.994 .002 2.180 124 .031 

Equal variances not assumed   2.180 112.886 .031 

 

 

 

 
 

Group Statistics 

 posit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

c1 ผูบ้ริหาร 63 3.62 .888 .112 

คณาจารย ์ 63 3.79 .600 .076 

c2 ผูบ้ริหาร 63 3.83 .636 .080 

คณาจารย ์ 63 3.98 .523 .066 

c3 ผูบ้ริหาร 63 3.90 .689 .087 

คณาจารย ์ 63 4.03 .647 .081 
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c4 ผูบ้ริหาร 63 3.95 .633 .080 

คณาจารย ์ 63 3.94 .644 .081 

c5 ผูบ้ริหาร 63 3.92 .451 .057 

คณาจารย ์ 63 3.73 .601 .076 

TC ผูบ้ริหาร 63 3.8444 .54411 .06855 

คณาจารย ์ 63 3.8952 .43233 .05447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference  

c1 Equal variances assumed 12.784 .000 -1.293 124 .198 

Equal variances not assumed   -1.293 108.864 .199 

c2 Equal variances assumed 8.543 .004 -1.530 124 .129 

Equal variances not assumed   -1.530 119.571 .129 

c3 Equal variances assumed 1.092 .298 -1.067 124 .288 

Equal variances not assumed   -1.067 123.509 .288 
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c4 Equal variances assumed .121 .728 .139 124 .889 

Equal variances not assumed   .139 123.962 .889 

c5 Equal variances assumed 16.683 .000 2.012 124 .046 

Equal variances not assumed   2.012 114.977 .047 

TC Equal variances assumed 2.836 .095 -.580 124 .563 

Equal variances not assumed   -.580 117.975 .563 

 

 

 

 

 
 

Group Statistics 

 posit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

d1 ผูบ้ริหาร 63 4.03 .400 .050 

คณาจารย ์ 63 3.87 .553 .070 

d2 ผูบ้ริหาร 63 3.83 .661 .083 

คณาจารย ์ 63 3.78 .683 .086 

d3 ผูบ้ริหาร 63 4.11 .625 .079 

คณาจารย ์ 63 4.00 .539 .068 

d4 ผูบ้ริหาร 63 4.08 .630 .079 

คณาจารย ์ 63 4.00 .741 .093 

d5 ผูบ้ริหาร 63 3.95 .607 .076 

คณาจารย ์ 63 3.76 .777 .098 

TD ผูบ้ริหาร 63 4.0000 .41114 .05180 

คณาจารย ์ 63 3.8825 .46647 .05877 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference  

d1 Equal variances assumed 6.864 .010 1.845 124 .067 .159

Equal variances not assumed   1.845 112.946 .068 .159

d2 Equal variances assumed .165 .685 .398 124 .691 .048

Equal variances not assumed   .398 123.871 .691 .048

d3 Equal variances assumed 4.429 .037 1.069 124 .287 .111

Equal variances not assumed   1.069 121.364 .287 .111

d4 Equal variances assumed .438 .509 .648 124 .518 .079

Equal variances not assumed   .648 120.892 .518 .079

d5 Equal variances assumed 8.432 .004 1.533 124 .128 .190

Equal variances not assumed   1.533 117.156 .128 .190

TD Equal variances assumed 3.795 .054 1.499 124 .136 .11746

Equal variances not assumed   1.499 122.074 .136 .11746
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Group Statistics 

 posit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TT ผูบ้ริหาร 63 3.9619 .32919 .04147 

คณาจารย ์ 63 3.8722 .31402 .03956 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference  

TT Equal variances assumed .887 .348 1.565 124 .120 .08968

Equal variances not assumed   1.565 123.725 .120 .08968
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ภาคผนวก ช 

รายชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 
สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
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รายชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 
สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

 

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  วิทยาเขตกลวยนํ้าไท 40/4 ถนนพระราม 4 คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

  โทรศัพท 02-350-3500-99  โทรสาร 02-240-1516,02-249-6274,02-240-1819 

  วิทยาเขตรังสิต 9/1  หมู 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลอง หน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

  โทรศัพท   02-902-0250-99  โทรสาร 02-516-8553 

  www.bu.ac.th   อธิการบดี ดร.มัทนา  สานติวัตร 
 

2. มหาวิทยาลัยเกริก 

  43/1111 ถนนรามอินทรา  หลักส่ี บางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

  โทรศัพท 02-552-3500-9,02-970-5820 โทรสาร 02-552-3511 

  www.krirk.ac.th  อธิการบดี อาจารยณภัทร  มงคละพฤกษ 
 

3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

  1761 ถนนพัฒนาการ   สวนหลวง   กรุงเทพฯ 10250 

  โทรศัพท   02-321-6930-9  โทรสาร 02-321-4444,02-720-4677 

  www.kasem.kbu.ac.th  อธิการบดี ดร.วัลลภ   สุวรรณด ี

 

4. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

  749/1 ถนนชยางกูร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

  โทรศัพท  045-283-771-2  โทรสาร  045-283-773 

  www.    อธิการบดี   ดร..จินติยา  จินารัตน 
 

5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  16/10 หมู 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  10170  

  โทรศัพท  02-800-6800-5  โทรสาร 02-800-6806 

  www.bkkthon.ac.th  อธิการบดี ดร.บังอร   เบ็ญจาธิกลุ 

 

6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  144 หมู 7  ถนนพระประโทน-บานแพว  ต.ดอนยายหอม  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 
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  โทรศัพท   034-229-480-9  โทรสาร 034-229-499 

  www.christian.ac.th  อธิการบดี ผศ.ดร.จันทรจริา  วงษขมทอง 

7. มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

13/1 หมู 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60240 

  โทรศัพท  056-334-236,334-714 โทรสาร  056-334-719 

  www.cpu.ac.th  อธิการบดี   ดร.จินต  วิภาตะกลัศ 

 

 8. มหาวิทยาลัยชินวัตร 

  99  หมู 10 ต.บางเตย อ.สามโคก   จ.ปทุมธานี  12160 

  โทรศัพท  02-599-0000  โทรสาร 02-599-3350 

  www.    อธิการบดี   อาจารยกิตติรตัน  ณ  ระนอง 

 

9. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

  1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต   จตุจกัร กรุงเทพฯ  10900 

  โทรศัพท  02-938-7058-65  โทรสาร 02-512-2275,938-7093 

  www.stjohn.ac.th  อธิการบดี นพ.จุฬาเกษม  ชินะผา  

 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

  51 ถนนเช่ือมสัมพันธ  หนองจอก    กรุงเทพฯ  10530 

  โทรศัพท   02-988-3650-79  โทรสาร 02-988-4040 

  www.mut.ac.th  อธิการบดี รศ.ดร.สุเจตน   จันทรังษ 
 

11. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  1110/1-4 ถนนประชาช่ืน  ดอนเมือง   กรุงเทพฯ  10210 

  โทรศัพท    02-954-7300-29  โทรสาร   02-589-9605-589-9606 

  www.dpu.ac.th  อธิการบดี รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ 

 

12. มหาวิทยาลัยธนบุรี 

  29  ถนนเพชรเกษม  หนองแขม  กรุงเทพฯ  10160 

  โทรศัพท  02-809-0823-7  โทรสาร  02-809-0829 

  www.thonburi-u.ac.th  อธิการบดี อาจารยบัญชา  เกิดมณ ี
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13. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

  1458  ถนนเพชรเกษม  ต.ชะอํา  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  76120 

  โทรศัพท  032-520-789  โทรสาร  032-442-324 

  www.stamford.edu  อธิการบดี รศ.ดร.บุญมาก  ศิริเนาวกุล 

       

14. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
  169 หมู 3 ต.หนองแกว  อ.หางดง  จ.เชียงใหม  50230 

  โทรศัพท  053-819-999  โทรสาร  053-819-998 

  www.northcm.ac.th  อธิการบดี อาจารยณรงค  ชวสินธุ 
 

15. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 

  195 หมู 3  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180 

  โทรศัพท  036-720-757,036-720-777 โทรสาร   036-720673 

  www.apiu.edu   อธิการบดี   ดร.โลเรน จอรจ เอ-กรี 
 

16. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

  6/999  ถนนพหลโยธิน 52  ต.คลองถนน อ.สายไหม กทม. 10220 

  โทรศัพท  02-972-7200  โทรสาร  02-972-7751 

  www.northbkk.ac.th  อธิการบดี   ดร.ประเสริฐ  ประวัติรุงเรือง 

 

17. มหาวิทยาลัยเนชั่น 

  444  ถนนวชิราวุธดําเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลําปาง  52000 

  โทรศัพท  054-265-170-6  โทรสาร   054-265-184 

  www.yonok.ac.th  อธิการบดี    ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม 

 

18. มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

  140 หมู 4 ถนนติวานนท  ต.บานกลาง อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 

  โทรศัพท  02-975-6999  โทรสาร  02-979-6728 , 02-975-6965 

  www.ptu.ac.th   อธิการบดี ดร.ชนากานต  ยืนยง 
 

19. มหาวิทยาลัยพายัพ 

  ถนนสายเชียงใหม-ลําปาง   อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000 
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  โทรศัพท   053-241-255  โทรสาร     053-241-983 

  www.payap.ac.th  อธิการบดี รศ.ดร.เพ็ญพิไล  ฤธาคณานนท 

 

 20. วิทยาลัยพิษณุโลก 

  693 ถนนมิตรภาพ  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท  055-303-274  โทรสาร  055-303-279 

  www.plc.ac.th   อธิการบดี   อาจารยประภาพรรณ  รักเลี้ยง 

21. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

  120  ถนนมหิดล  ต.หายยา  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม  50200 

  โทรศัพท   053-201-800-4  โทรสาร   053-201-810 

  www.feu.ac.th   อธิการบดี ดร.กิตติพัฒน  สุวรรณชิน 

 

22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

  932/1  ถนนเอเชีย  อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60000 

  โทรศัพท  056-801-822-4  โทรสาร   056-801-821,056-334-440 

  www.tuet.ac.th  อธิการบดี ดร.สราญภัทร   สถิรางกูร 

       

23. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  199/19  ถนนมิตรภาพ  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 

  โทรศัพท   043-222-959-60  โทรสาร 043-226-823 , 043-226-824 

  www.neu.ac.th  อธิการบดี รศ.ดร.ศิวะศิษย   ชํ่าชอง 

 

24. มหาวิทยาลัยรังสิต 

 หมูบานเมืองเอก ต.หลัก หก อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 

 โทรศัพท  02-997-2200-30  โทรสาร 02-533-9470 

  www.rsu.ac.th   อธิการบดี ดร.อาทิตย  อุไรรตัน 
 

25. มหาวิทยาลัยราชธานี 

  216 ถนนเลี่ยงเมือง  ต.แจระแม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 

  โทรศัพท  045-319-900-4  โทรสาร 045-319-911 

  www.rtu.ac.th   อธิการบดี ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ 
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26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

  306 ถนนลาดพราว  คลองจ่ัน  บางกะป  กรุงเทพฯ  10240 

  โทรศัพท  02-375-4480-6  โทรสาร 02-375-4489 

  www.rbac.ac.th  อธิการบดี ดร.ประเวช  รัตนเพียร 
 

27. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

  ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา  30000 

  โทรศัพท  044-203-778-84  โทรสาร 044-203-785 

  www.vong@vu.ac.th  อธิการบดี อาจารยปราณี  วงษชวลิตกุล 

 

28. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) 
  143  หมู 5 ต.สามพระยา  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  76120 

  โทรศัพท   032-456-161-8  โทรสาร 032-456-169 

  www.webster.ac.th  อธิการบดี Mr.Ratish Thakur 

 

29.  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  600 ถนนสายอูทอง-บอพลอย ต.สระลงเรือ   อ.หวยกระเจา  จ.กาญจนบุรี  71170 

  โทรศัพท   035-651-000-7  โทรสาร 035-651-144  

  www.western.ac.th  อธิการบดี ผศ.ดร.จีรศักด์ิ  จิยะจันทน 
 

30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  61 ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

  โทรศัพท  02-579-1111,940-1300-49 โทรสาร 02-561-172 , 02-579-4666 

  วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  22000 

  โทรศัพท   038-276-592-6  โทรสาร   038-276-590 

  www.spu.ac.th   อธิการบดี ดร.รัชนีพร  พ.พุกกะมาน 

 

 31. มหาวิทยาลัยสยาม 

  235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  10160 

  โทรศัพท   02-457-0068,02-868-6000 โทรสาร 02-457-3982,02-868-6885  
  www.saim.edu   อธิการบดี ดร.พรชัย  มงคลวนิช 
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32. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

  โทรศัพท   02-697-6000,697-6012-6 โทรสาร   02-276-2126,02-275-2219,02-276-5163 

  www.utcc.ac.th  อธิการบดี    รศ.ดร.เสาวณีย  ไทยรุงโรจน 
 

33. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  18/18  กม.ท่ี 18 ถ.บางนา-ตราด  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 

  โทรศัพท  02-312-6300  โทรสาร   02-312-6237 

  www.hcu.ac.th  อธิการบดี รศ.ดร.ประจักษ  พุมวิเศษ 

 

 

34. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  125/502  ถนนพลพิชัย   อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 

  โทรศัพท  074-200-300  โทรสาร   074-425-467,074-200-345 

  www.hu.ac.th   อธิการบดี ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ 
 

35. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  หัวหมาก  บางกะป   กรุงเทพฯ  10240 

  โทรศัพท  02-300-4553-62  โทรสาร  02-300-4563 

  www.au.edu   อธิการบดี   ภราดา  ดร.บัญชา  แสงหิรัญ 

 

36. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
  ถนนเพชรเกษม  หนองแขม  กรุงเทพฯ  10160 

  โทรศัพท  02-807-4500-7  โทรสาร 02-807-4528,02-807-4530 

  www.sau.ac.th   อธิการบดี อาจารยฉัททวุฒิ  พืชผล 

        

37. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

  200  ถนนรังสิต-นครนายก  คลอง 5 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110 

  โทรศัพท  02-577-1028-31  โทรสาร   02-577-1023 

  www.eau.ac.th   อธิการบดี ดร.โชติรัส  ชวนิชย  
 

38. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
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  203/3 หมู 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

  โทรศัพท  073-418-613-4  โทรสาร 073-418-615,616 

  www.yiu.ac.th   อธิการบดี   ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 

 

39. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
  59 หมู 2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250 

  โทรศัพท  02-172-9624  โทรสาร  02-172-9620 

  www.bsc.ac.th   อธิการบดี    ดร.วิศิษฐ  แสงหิรญั 

  

40. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

  85/1 ถนนแจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

  โทรศัพท 02-832-02-2-9  โทรสาร  02-832-0391 

  www.pit.ac.th   อธิการบดี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค 
41. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

  99 ถนนศรีสะเกษ-อุบล หมู 6 ต.โพธ์ิ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000 

  โทรศัพท  045-617-971-2  โทรสาร  045-617-974 

  www.ckc.ac.th   อธิการบดี    ดร.สุชีราภรณ  ธุวานนท 
 

 

42. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

  333/3  ถนนสุขุมวิท  ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง  21110 

  โทรศัพท  081-836-8377  โทรสาร 02-960-0174 

  www.ckc.ac.th   อธิการบดี   อาจารยพอพันธุ  สนเจรญิ 

 

43. วิทยาลัยเชียงราย 

  129 หมู 6 ต.ปาออดอนชัย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 

  โทรศัพท  053-170-331  โทรสาร  053-170-335 

  www.crc.ac.th   อธิการบดี   ดร.อินทร  จันทรเจริญ 
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44. วิทยาลัยเซนตหลุยส 

  215 /4 ถนนสาธรใต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศัพท 02-675-5304-7  โทรสาร  02-675-5313 

  www.slc.ac.th   อธิการบดี   ดร.สมศรี  สุเมธ 

 

45. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

  290 ถนนสรรพาวุธ  บางนา กรุงเทพฯ 10260 

  โทรศัพท  02-744-7356-68  โทรสาร  02-398-1356 

  www.southeast.ac.th  อธิการบดี   ดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง 

 

46. วิทยาลัยดุสิตธานี 

  ซอยแกนทอง  ขางซีคอนสแควร  ถนนศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
                        10260 

  โทรศัพท  02-361-7805,02-361-7811-3 โทรสาร  02-361-7806 

  www.dtc.ac.th   อธิการบดี   อาจารยวีรา  พาสพัฒนพาณิชย 
 

47. วิทยาลัยตาป 

  8/151  หมู 2 ถนนศรีวิชัย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84000 

  โทรศัพท   077-204-431-2  โทรสาร  077-264-225 

  www.tapee.ac.th  อธิการบดี    ดร.ขวัญดี  ศรีไพโรจน 
 

48. วิทยาลัยทองสุข 

  99/79  ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  โทรศัพท  02-885-1421-4  โทรสาร  02-885-1428 

  www.thongsook.ac.th  อธิการบดี   ดร.พรจิต  อรัณยกานนท 
 

 

49. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

  124/1 ถนนทุงสง-หวยยอด ต.ท่ีวัง  อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช  80110 

  โทรศัพท   075-538-030-2  โทรสาร  075-363-433 

  www.sct.ac.th   อธิการบดี  ศ.ดร.นิตยศรี  แสงเดือน   
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 50. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

  46 ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงวัดทาพระ  บางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 

  โทรศัพย 02-878-5000  โทรสาร 02-8785012 

  www.president@sismtechu.net อธิการบดี  อาจารยพรพิสุทธ์ิ  มงคลวนิช 

 

51.      สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 1771/1 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศัพท 02-763-2600  โทรสาร  02-763-2754 

 www.tni.ac.th   อธิการบดี   รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท 
      

52. วิทยาลัยนครราชสีมา 

  290 หมู 2 ถนนมิตรภาพ  ต.บานใหม อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

  โทรศัพท 044-466-111  โทรสาร 044-465-668 

  www.nmc.ac.th  อธิการบดี  อาจารยฉลอม อินทกุล 

        

 53. วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 

  1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงศาลา อ.องครักษ จ.นครนายก  26120 

  โทรศัพท  02-234-5599  โทรสาร 037-333-235 

  www.stic.ac.th   อธิการบดี ดร.ปยะธิดา  วรรธนะสาร 
54.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

  179/137 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

  โทรศัพท 043-246-536-8  โทรสาร 043-246-539 

  www.cas.ac.th   อธิการบดี   ดร.กษม  ชนะวงศ 
 

55.           สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 
 54 หมู 4 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท 02-554-1900ตอ 2112 โทรสาร  02-554-1491 

  www.cgi.org   อธิการบดี ศ.ดร.สมศักด์ิ รุจิรวัฒน 
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56. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

  88 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ ต.ทุงหมอ  อ.สะเดา จ.สงขลา  90240 

  โทรศัพท  074-268-754-5  โทรสาร  074-268-756 

  www.ibc.ac.th   อธิการบดี   Prof.Dr.Lim Poi Cheng 

 

57. วิทยาลัยราชพฤกษ 
  9 ถนนนครอินทร  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130 

  โทรศัพท  02-432-6100  โทรสาร  02-432-6107 

  www.rc.ac.th   อธิการบดี   ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย 
 

 58. สถาบันรัชตภาคย 
  68  ซอยนวศรี  ถนนรามคําแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

  โทรศัพท 02-319-8201-3  โทรสาร 02-319-6710 

  www.rajapark.ac.th  อธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชตภาคย 
 

59. วิทยาลัยลุมน้ําปง 

  290  หมู 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเกา) ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก  63000 

  โทรศัพท  055-515-141-2 ,511-844 โทรสาร  055-511-330 

  www.lpc.th.edu  อธิการบดี   ดร.พิเศศ  บูรณสมบัต ิ

 

60. วิทยาลัยแสงธรรม 

  20  หมู 6 ถนนเพชรเกษม  ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

  โทรศัพท  02-429-0100-3  โทรสาร 02-429-0819 

  www.saengtham.ac.th  อธิการบดี   บาทหลวง  ดร.ชาติชาย  พงษศิร ิ

 

61. วิทยาลัยสันตพล 

  299/1  หมู4 ถนนอุดร-สกลฯ  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

  โทรศัพท  042-323-464  โทรสาร  042-204-263 

  www.stu.ac.th   อธิการบดี   อาจารยธงชัย  ลาวรรณ 

 

 

 



118 
 

 

62. วิทยาลัยอินเตอรเทค-ลําปาง 

  173 ถนนพหลธิน  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง  52100 

  โทรศัพท  054-231-067-8  โทรสาร  054-231-066 

  www.lit.ac.th   อธิการบดี   ดร.จักรพันธ  พรนิมิต 

 

 

63. สถาบันอาศรมศิลป 

  9/13 ถนนพระราม 2 ซอย 33 ต.ทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

  โทรศัพท  02-490-4748 , 02-867-0903 โทรสาร  02-490-4741 

  www.arsomsilp.ac.th  อธิการบดี   รศ.ดร.วีระ  สัจกุล 

 

 

 

     **************** 

 

 


