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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการประมวลเรื่องราวจากกรณีการศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบอัตลักษณองคกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ผานการนําเสนอกระบวนการ ผลการวิจัยและการพัฒนาการออกแบบโดยสังเขป ซ่ึงถึงแมวากระบวนการใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะไดทําการสํารวจความคิดเห็นประชาคมภายในองคกรสวนหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
ระบบอัตลักษณฯแลวน้ัน ก็ยังมีกรณีประเด็นปญหาในเชิงความคิดเห็น ความไมเขาใจในเจตนารมณของมหาวิทยาลัยฯตอ
ผลลัพธทางการออกแบบ หรือแมแตกระบวนการท่ีดําเนินโดยคณะผูวิจัยตลอดโครงการ มุมมองในบริบทของการสื่อสารองคกร
อยางเปนระบบมากกวาเพียงแครูปแบบของสัญลักษณที่ใชเปนองคประกอบหน่ึงในระบบอัตลักษณองคกร จึงมีความสําคัญ
อยางย่ิงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯใหพัฒนากาวสูระดับสากลตอไป 

Abstract 

This paper aims to interpret the case study of KMUTT corporate identity design 
through its research and design process in brief. The project, however, operated 
with sets of surveys in KMUTT’s community for opinions and design directions.  
The contradiction within the design result and design process still emerged. The 
holistic viewpoint in context of brand communication becomes significant to align 
the organization to achieve goals internationally. 

บทนํา 

ระบบการใชงานตราสัญลักษณท่ีเปนอัตลักษณ (Corporate Identity System) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของ
องคกรอยางเปนเอกภาพและมีเอกลักษณ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานานาประเทศน้ัน มีปรากฏ
ใหเห็นถึงประโยชนในการที่ประชาคมในสถาบันหน่ึงสถาบันใดสามารถบงช้ีความเปนตัวตนที่มีอยูรวมกัน สื่อสารสูสาธารณชน

ภายนอก ผานกระบวนการสื่อสารแบรนด (Brand Communication) (พจน, 2552) อยางเปนระบบ สวนองคกรหรือ
สถาบันใดจะสามารถประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายในการสื่อสารองคกรมากหรือนอยน้ัน ยอมประกอบดวยองคประกอบ
หรือปจจัยหลายประการ โดยปฏิเสธไมไดวาการสื่อสารองคกรท่ีดีนั้นควรประกอบดวยการสื่อสารภายในองคกร ตั้งแตผูบริหาร 



ไปจนถึงพนักงานทุกๆคนใหมีความเขาใจรวมกันกอนที่จะขามขอบร้ัวขององคกรไปสื่อสารตอสาธารณะ ระบบการใชตรา
สัญลักษณหรืออัตลักษณองคกรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปในนานาประเทศนั้น มีอยู
คอนขางหลากหลาย ทั้งดานรูปแบบในการใชสัญลักษณ (Logotype) หรือองคประกอบอื่นๆที่ใชรวมกันอยางมีระเบียบแบบ
แผน ซ่ึงองคกรสามารถนิยาม และใหความหมายในสัญลักษณหรือองคประกอบเหลาน้ันผานคูมืออัตลักษณองคกร 
(Corporate Identity Manual) และผานสื่อตางๆในการประชาสัมพันธองคกร ซึ่งในปจจุบันความหลากหลายของสื่อก็
ทําใหองคกรสามารถเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณและตรงกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อยๆ 

โครงการออกแบบอัตลักษณองคกร มจธ. (KMUTT Corporate Identity) จึงเร่ิมดําเนินการโดยการมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ใหบุคลากร อาจารยและผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของทางดานการออกแบบดังกลาว ทําการศึกษาวิจัยถึง
ความเปนไปไดในการออกแบบระบบการใชสัญลักษณของสถาบันโดยตระหนักถึงตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเดิมเปน
ตราสัญลักษณทางการ (Official Seal) และแนวทางในการออกแบบสัญลักษณแบบก่ึงทางการ (Semi-Formal Logo) 

เพ่ือใชในการสื่อสารองคกรตอไป เหตุปจจัยภายในองคกรประการแรกตอโครงการนี้ คือตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยฯ 
เปนตราท่ีทางสถาบันฯไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ใหอัญเชิญ “พระ
มหามงกุฏ” ซ่ึงเปนตราเคร่ืองหมายประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ใหเปนสัญลักษณแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา นับตั้งแตวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  ซึ่งถือเปนเอกลักษณและเกียรติประวัติของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลารวมกันท้ังสามสถาบันในปจจุบัน ประการถัดมาคือความเหมาะสมในการ
นําตราลัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีองคประกอบของพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มาใช
งานในวาระตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯเริ่มมีความหลากหลายในบริบทของสถานะ และเวลา บางกรณีจึงเริ่มเห็นประเด็นความ
เหมาะควรในการนําตราพระราชทาน มาเปนท่ีปรากฏในวาระตางๆ และปจจัยประการทายสุดคือเพ่ือประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร ใหเปนที่รับรู ยอมรับ และจดจํา ดังกลาวไวในขางตนแลวน้ัน กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบอัตลักษณองคกร  จึงใชเวลากวาหน่ึงป ในการไดมาซึ่งสัญลักษณแบบก่ึงทางการ ท่ีนาจะสามารถ
ตอบโจทยความตองการของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงโดยนัยขององคกรนั้นก็คือความตองการรวมกันของประชาคมชาว มจธ. นั่นเอง  

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย และสัญลักษณวิสัยทัศน ถูกกําหนดเปนนิยามในการกลาวถึงเครื่องหมายท่ีใชเปนตรา
ประทับอยางเปนทางการ (Official Seal) และสัญลักษณแบบก่ึงทางการ (Semi-Formal Logo) กลาวคือเคร่ืองหมายท่ี
ถูกออกแบบมาเปนเครื่องมือชวย ในการสื่อสารอัตลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นับจากการ
เร่ิมแนะนําและประกาศใชสัญลักษณวิสัยทัศนอยางเปนทางการในประชาคม มจธ. ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ พรอมกับการสื่อสาร
หลักการ เหตุผลและท่ีมาของสัญลักษณวิสัยทัศน อันสืบเน่ืองจากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในการมุงหนาพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศในพันธกิจดานตางๆ  จึงเปนท่ีมาของความจําเปนในการเร่ิมดําเนินการกระบวนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ



องคกรในบริบทตางๆเพ่ือท่ีจะสื่อถึงคุณลักษณะหรือคุณคารวม (Shared Value) ท่ีมีอยูในประชาคมใหเปนท่ีรับรู ยอมรับ 
และจดจํา ตอสาธารณะท้ังภายในไปถึงระดับนานาประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการศึกษาวิจัยและการออกแบบ 

กระบวนการในการไดมาซ่ึงคุณลักษณะหรือคุณคารวมในองคกรของประชาคม มจธ. ในข้ันแรกถูกวางแผนและจัดทําข้ึนโดย
การสํารวจความคิดเห็นผานแบบสอบถามประชาคม มจธ. ท้ังนักศึกษา อาจารย พนักงาน ลูกจาง และศิษยเกา โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน ๒๒๐๑ คน 

 
Figure 1 สัดสวนปริมาณผูตอบแบบสํารวจความคดิเหน็เพ่ือการศึกษาวิจัยและออกแบบอตัลกัษณองคกร มจธ. 

คณะผูศึกษาวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลในประเด็นหลักๆคือ  

- ช่ือเรียกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและควรคํานึงถึง อันเน่ืองมาจากความหลากหลายในช่ือท่ี
มหาวิทยาลัยถูกเรียกขานจากท้ังประชาคมภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดถึงปญหาและอุปสรรค
ในการจัดการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพ 



 
Figure 2 ผลการสํารวจประเดน็ชื่อเรียกของมหาวิทยาลัย 

- คุณลักษณะหรือคุณคารวมในประชาคม ซึ่งวิเคราะหไดวาประชาคมสวนใหญ มีความภาคภูมิใจในนามพระจอม
เกลาฯ รวมถึงความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่มุงกาวสูอนาคตและตอบความตองการของสังคมในขณะเดียวกัน 
โดยในประเด็นน้ีคณะผูวิจัยทําการสอบถามความคิดเห็นโดยมีคุณลักษณะในรูปแบบของคํานิยามตางๆกันใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกนิยามท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของแตละบุคคล 

 
Figure 3 ผลการสํารวจประเดน็คุณลกัษณะหรือคุณคารวมในประชาคม 

- ความคิดเห็นตอแนวคิดรูปแบบตางๆท่ีนาจะใชในการปรับปรุงและออกแบบระบบอัตลักษณองคกร โดยคณะผู
ศึกษาวิจัยไดนําเสนอตัวอยางทางเลือกท่ีประกอบไปดวยตราสัญลักษณอยางเปนทางการเดิม สัญลักษณแบบก่ึง
ทางการ และสัญลักษณแบบไมเปนทางการ โดยเจตนารมณที่จะไดมาซึ่งความรูสึกนึกคิดตอคุณลักษณะหรือคุณคา
รวมในประชาคมเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบตอไป ซึ่งผลจากการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาคม
จํานวนมากยังไมเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในการมีระบบอัตลักษณองคกร ผานตราสัญลักษณรูปแบบตางๆ 



 

 

Figure 4 ผลการสํารวจความคดิเหน็ตอแนวคดิรูปแบบตางๆทีน่าจะใชในการปรับปรุงและออกแบบระบบอตัลกัษณองคกร 

กระบวนการตอมาหลังจากน้ัน คณะผูศึกษาวิจัยไดนําบริบททางคุณลักษณะหรือคุณคารวมที่ไดรับจากการวิเคราะหผลการ
สํารวจมาดําเนินการออกแบบแนวทางสัญลักษณแบบก่ึงทางการออกมาเปน ๓ แนวทาง โดยมีนัยท่ีแตกตางผานรูปแบบของ
การออกแบบ เพ่ือนํามาสํารวจความคิดเห็นในบริบททางคุณลักษณะหรือคุณคารวมขององคกรอยางมีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 
และสามารถคัดกรองคุณคารวมขององคกรเปนประเด็นหลักๆ ซ่ึงผลการสํารวจไดแก เทคโนโลยี องคกรแหงการเรียนรู ความ
เปนสากล และความทันสมัย ผานการสะทอนมุมมองในการเลือกแนวทางสัญลักษณแตละแนวทาง 



 
Figure 5 แนวทางการออกแบบสัญลกัษณแบบกึ่งทางการ 

 
Figure 6 ผลการสํารวจประเดน็คุณลกัษณะหรือคุณคารวมใน มจธ. ผานแนวทางการออกแบบ 

กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบระบบอัตลักษณองคกร มจธ. ที่ไดนําเสนอมาน้ัน คณะผูศึกษาวิจัยไดมีกระบวนการ
ออกแบบสัญลักษณผานการนําเสนอผลการวิจัย แนวทางการออกแบบและรับขอคิดเห็นจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
รวมถึงสภามหาวิทยาลัยฯ ตามวาระท่ีเหมาะควร ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวการออกแบบจะตองตระหนักถึงท้ังความคิดเห็น
ของประชาคมจากการวิจัยและความคิดเห็นและมุมมองของมหาวิทยาลัยอยางถ่ีถวนจนไดผลสรุปทางการออกแบบท่ีสามารถ
เปนแนวทางการสื่อสารองคกร กลาวคือ “เน่ืองจาก มจธ. เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีไมหยุดนิ่ง Vision Logo (สัญลักษณ 
วิสัยทัศน) จึงเปนการสื่อถึงความชัดเจนใน วิสัยทัศน (Framing Vision) ท่ีจะกาวสูอนาคตอยางยั่งยืนดวยความรวมมือรวม
ใจของชาว มจธ. (Collaboration) อยางสรางสรรค (Creative & Constructive) เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันนําในระดับสากล (Science & Technology)” 



 
Figure 7 รูปแนวความคิดในสญัลกัษณวิสยัทศัน (Framing Vision) 

สวนการพัฒนารูปแบบสัญลักษณในรายละเอียดดานการออกแบบน้ัน ไดมีการทดลองปรับสวนตางๆในองคประกอบ ดังเชน 
ในสัญลักษณวิสัยทัศน (Vision Mark) ใหมีความเหมาะสม ลงตัว และสามารถนําไปใชในวาระหรือสื่อตางๆ ตาม
วัตถุประสงคอยางคลองตัว (Applicable) 

 
Figure 8 การพัฒนารูปแบบสัญลกัษณวสิัยทศันในรายละเอียด 

                                           
 
 

                                
 

Figure 9 รูปแบบสัญลักษณวสิัยทัศนในองคประกอบตางๆ 



โดยสรุปของกระบวนการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบอัตลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยฯ สัญลักษณวิสัยทัศนจึงเปน
องคประกอบหน่ึง ท่ีถูกออกแบบและกําหนดวาระการใชงานควบคูไปกับตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม รวมถึงแนวทางในการใชสีหรือองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีควรมีแนวทางในการนําไปประยุกตใชขององคกรและประชาคม
ตอไปในคูมือการใชระบบอัตลักษณองคกร 

ประเด็นอภิปราย 

ถึงแมจะผานขั้นตอนท่ีคณะผูศึกษาวิจัยและออกแบบเห็นวาเปนกระบวนการที่เอื้อใหประชาคมภายในองคกร มีสวน
รวมในโครงการน้ีไมมากก็นอยไปแลวน้ัน แตหลงัจากท่ีมีการประกาศใชระบบอัตลักษณองคกรโดยมีสัญลักษณ
วิสัยทัศนเปนเคร่ืองมือนําในการสือ่สารองคกรในวาระที่ตางไปจากวาระในการใชตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
อยางเปนทางการ ก็เร่ิมเกิดกระแสของความไมเขาใจเจตนารมณในการออกแบบและจัดระบบอัตลักษณจาก
ประชาคมภายในองคกรสวนหน่ึง ซ่ึงกลาวไดวาเปนความไมเขาใจจากทุกภาคสวน ตั้งแตอาจารย พนักงาน นักศึกษา
หรือแมกระท่ังศิษยเกา ซ่ึงเมื่อทางมหาวิทยาลัยฯรับรูถึงประเด็นความไมเขาใจน้ี จึงเกิดกระบวนการปรับความเขาใจ
ในรูปแบบตางๆภายในองคกร ซ่ึงหลังจากท่ีคณะผูศึกษาวิจัยและออกแบบรวมกับฝายประชาสัมพันธและคณะ
ผูบริหาร ดําเนินการสื่อสารเพ่ือความเขาใจเหตุผล ท่ีมา รวมถึงหลักการการออกแบบและระบบการใชงานอัตลักษณ
องคกรของมหาวิทยาลัยฯ เปรียบเทียบกับองคกรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆจากนานาประเทศ แตผลลัพธยังเปนท่ีนากังวล
โดยกลาวไดวา ยังมีความไมเขาใจถึงหลักการและระบบอัตลกัษณองคกรท่ีไมไดมีเจตนาที่จะยกเลิกตราสัญลักษณ
ประจํามหาวิทยาลัยฯ เพียงแตมีการจัดการวาระการใชงานใหเหมาะสม และเหมาะควรกับการนําตราที่มีองคประกอบ
ของพระราชลัญจกรในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ซ่ึงในอีกดานหนึง่ประชาคมท่ีแสดงความไมเหน็ดวยไดมีความเห็นสวนหน่ึงวา 
สัญลักษณวสิัยทัศนไมสามารถเทียบเคียงกับตราสัญลักษณเดิมในแงมุมตางๆ ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ หากแยกเปน
ประเด็นเพ่ือความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นได อาจประกอบไปดวย 

- ความเขาใจในองคกร (Organizational Awareness)  

เปนเร่ืองไมงายที่องคกรขนาดใหญดังเชนมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถบริหารจัดการระดับการรับรู ความเขาใจ
ในองคกร ไมวาจะเปนดานศักยภาพองคกร คุณลักษณะคุณคารวม ทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนาองคกร ให
ประชาคมภายในสวนใหญหรือทั้งหมดมีความเขาใจชัดเจน หรือเห็นคลอยตามองคกรในภาพรวมดวยระดับ
การรับรูและเขาใจท่ีใกลเคียงกัน จากกรณีการสื่อสารแนวทางการนําระบบอัตลักษณองคกรของมหาวิทยาลัย
ฯนี้ พิสูจนใหเห็นไดวา ความเขาใจในองคกรของประชาคมชาว มจธ.น้ันมีความหลากหลาย ท้ังประเด็นการ
รับรูและความเขาใจท่ีตางกัน หรือระดับการรับรูและเขาใจมากนอยไมเทากัน อาจวิเคราะหไดวา ความ



เหลื่อมล้าํในระดับความเขาใจในองคกรท่ีปรากฏขึ้นนี้ เปนผลมาจากสองปจจัย ปจจัยแรกคือบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ มีความหลากหลายในบทบาท ไมวาจะเปนนักศึกษา อาจารย พนักงาน ลูกจาง หรือศิษยเกา 
และยังหลากหลายในสงักัดหรือหนวยงานดังเชน คณะ ภาควิชา สํานักงาน ศูนยปฏิบัติการ กองงาน เปนตน 
ทําใหประสบการณ และบริบทในการรับรูสิ่งตางๆภายในองคกรรอบตัวแตกตางกันไป ซึ่งประเด็นน้ีนาจะเก่ียว
โยงมาถึงปจจัยทีส่อง นั่นคือกระบวนการสื่อสารภายในองคกรในบริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
กลาวคือทางมหาวทิยาลัยฯควรมีการดําเนินการดานสื่อสารภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหเกิดการ
รับรู ความเขาใจองคกรมากขึ้นจากเดิม ซึ่งหากปจจัยดังกลาวมีการดําเนินการปรับกลยุทธ เพ่ือแกไขปรับปรุง
ประเด็นปญหาเหลาน้ีได กรณีท่ีประชาคมสวนหน่ึงแสดงความไมเขาใจกับโครงการออกแบบอัตลักษณ
องคกรน้ี เช่ือไดวานาจะไมเกิดขึ้น ในทางกลับกันประชาคมจะรวมกันแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค ท่ี
องคกรสามารถนําไปประยุกตและบูรณาการกับแนวทางการจัดการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
- ความเขาใจบทบาทในการมีสวนรวมในองคกร กับการออกแบบอัตลักษณองคกร (Understanding 

Participation in Organization vs. Corporate Identity Design)  
การมีสวนรวมถูกใชอางถึงสถานการณที่บุคลากรมีลักษณะของการแบงปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในองคกรของตน 

(Kaler, 1999) ประเด็นการมีสวนรวมในการตัดสินใจใชระบบอัตลักษณองคกร ถูกหยิบยกขึ้นเปนประเด็นหลักตอ
ความไมเห็นดวยกับสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยฯนําเสนอโดยการประกาศใชระบบอัตลักษณใหม ความเห็นท่ีวาบุคลากรควร
จะไดมาซ่ึงโอกาสในการมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบระบบอัตลักษณองคกรหากมหาวิทยาลัยฯมีเหตุจําเปนใน
การดําเนินการใหไดมาซ่ึงงานออกแบบประเภทน้ี หรือความเห็นท่ีวางานออกแบบอัตลักษณองคกร คือสิ่งท่ี
ประชาคมทุกคนสามารถทําได หรือนาจะมีโอกาสใหเสนอแนวคิดได คือความคิดเห็นที่ทางมหาวิทยาลัยฯ รับฟง
อยางเขาใจตลอดชวงเวลาในการสื่อสารเพื่อความเขาใจกับประชาคมภายในองคกร แตในอีกแงมุมหน่ึง การ
ออกแบบระบบอัตลักษณองคกรคือศาสตรและศิลปแขนงหน่ึงท่ีมีความจําเปนตอองคกรตางๆ ในการสื่อสารองคกร
ใหเปนที่รูจัก จดจําตอสาธารณะมาต้ังแตชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐ เปนตนมาจากองคกรขนาดใหญมาจนถึงในองคกรธุรกิจ
โดยทั่วไปในปจจุบัน (Dominic, 2010) ซ่ึงระบบอัตลักษณองคกรในปจจุบันมิใชหมายถึงเพียงแคตราสัญลักษณ 
แตหากยังหมายถึงความเปนมาตรฐานของแบรนดหรือองคกรในมิติตางๆท่ีแสดงออกมาสูสาธารณะ ซ่ึงจากเหตุผล
ดังกลาวในองคกรธุรกิจที่มีขนาดใหญโดยท่ัวไป มักจะมอบหมายภารกิจดานการออกแบบอัตลักษณองคกรใหกับ
องคกรหรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพโดยตรง ฉะน้ันแลวหากคิดเพียงแคสัญลักษณเพียงอยางเดียว ก็อาจไม
สามารถนํามาซึ่งความสําเร็จในการสื่อสารองคกรท้ังภายในและตอสาธาณะได 

 



บทสรุป  

หากเจตนารมณขององคกรคือความตองการท่ีจะสื่อสารตัวตน ศักยภาพเชิงการแขงขันดานวิชาการ รวมไปจนถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจตอชุมชนและสังคม ไปสูสาธารณะท้ังภายในและภายนอกประเทศ การมีเพียงระบบการใชอัตลักษณองคกรในรูปแบบ
ของตราสัญลักษณเพียงองคประกอบเดียว มหาวิทยาลัยฯก็คงไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามเจตนารมณดังกลาวได 
เพราะอัตลักษณองคกรเปนเพียงหน่ึงในองคประกอบหรือเคร่ืองมือในกระบวนการสื่อสารองคกร องคประกอบอ่ืนๆ ไมวาจะ
เปนการกําหนดคุณลักษณะ คุณคารวม การสรางวัฒนธรรมองคกร การสรางมาตรฐานองคกร กลยุทธการสื่อสารองคกร เปน
ตน ลวนแลวแตมีความจําเปนและตองเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ในสวนของประชาคมกับคณะผูบริหารองคกร การสรางความ
เขาใจภายในองคกรผานกระบวนการ กิจกรรมหรือสื่อรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองและเปนระบบ ก็จะชวยใหมหาวิทยาลัยฯ 
เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูอยางสรางสรรค สภาพแวดลอมท่ีเปนสุข ผานการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา
รวมกันโดยทั้งบุคลากรในอดีต ปจจุบัน และในอนาคต  
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