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LOGO

“การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องค์กร”
Corporate Image Building 

โดย
อาจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกจิ 

Aj.Dr.Thaneth Sirikit /Professional Instructor
Doctor of Business Administration (D.B.A)AIU, Hawaii (U.S.A)

Certified Professional Marketer
Certified Customers Relationship Management  in ASIA

Mobile 081-422-9456

ส่วนที-่1
ความหมายภาพลกัษณ์

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor
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ภาพลกัษณ์คืออะไร

ความคิดรวบยอดท่ีก่อตวัเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลแต่ละคนอนั
เป็นผลจากการไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ออ้มท่ี
ไดรั้บรู้มาเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆซ่ึงจะมีผลต่อทศันคติและการกระทาํใด 
ๆท่ีบุคคลจะมีต่อไป     สาํหรับภาพลกัษณ์ขององคก์ารจึงหมายถึง
การรับรู้ท่ีบุคคลมีในเร่ืองต่าง ๆเก่ียวกบัองคก์าร 

ธรรมชาติของภาพลกัษณ์

ภาพลกัษณ์ท่ี
องคก์าร
ตอ้งการจะ
ใหผู้อ่ื้นรับรู้

ภาพลกัษณ์ท่ี
ผูอ่ื้นรับรู้

•ภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้เกิดจากทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ออ้ม

•ภาพลกัษณ์ขององคก์ารมีอยูใ่นใจแลว้ตามธรรมชาติถึงจะไม่สร้างกมี็อยู่

•ภาพลกัษณ์เปล่ียนแปลงไดไ้ม่ย ัง่ยนืและสร้างข้ึนไดด้ว้ยการประชาสมัพนัธ์
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ความสาํคญัของการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี

องคก์าร

     สร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้างความร่วมมือ
สร้างแนวร่วมเกราะป้องกนั

จากคนในและนอก
องคก์ารเพื่อการ
ทาํงานตามพนัธกิจ

ทาํใหอ้งคก์ารมี
คุณค่าในสังคม

ในภาวะวกิฤติ

ภาพลกัษณ์  ไม่ใช่  การสร้างภาพ 
ภาพลกัษณ์ใชก้ารประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ียดึขอ้เทจ็จริง
บนพ้ืนฐานการส่ือสารสองทาง
แต่การสร้างภาพใชก้ารโฆษณาชวนเช่ือท่ีไม่คาํนึงขอ้เทจ็จริง

การสร้างภาพลกัษณ์มีกระบวนการทาํงานชดัเจน
เกิดจากการวางแผนท่ีชดัเจนล่วงหนา้โดยการกาํหนด
ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์มีการใชก้ระบวนการทางการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือการเปล่ียนแปลงเสริมสร้าง
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กระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์

กาํหนด
ภาพลกัษณ์ท่ีพึง
ประสงคข์อง
องคก์ารโดย
พิจาณาจากผล
การประเมิน

วางแผนและ
ดาํเนินการดว้ย
การบูรณาการส่ือ

ประเมินผล
ภาพลกัษณ์
องคก์ารตาม
ดชันีช้ีวดั
ภาพลกัษณ์ท่ี
พึงประสงค์

รักษาส่ิงดี

แกไ้ข
สร้างใหม่

ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงค์มาจากทีไ่หน 

Wish Image

2. หน่วยงาน
รับผดิชอบกาํหนด
โดยกลัน่กรองจาก
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
และการใหคุ้ณค่าต่อ
ส่ิงต่างๆ ของคนใน
องคก์าร

3. สาํรวจการรับรู้
ของกลุ่มต่างๆ ท่ีมี
ต่อองคก์ารเพ่ือใช้
เป็นขอ้พิจารณา
กาํหนด

4. พนกังานทุกคนมี
ส่วนกาํหนดทิศทาง

1. ผูบ้ริหารกาํหนด
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ส่วนที-่2
ประเภทภาพลกัษณ์

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor

ประเภทของภาพลกัษณ์

1  ภาพลกัษณข์องบคุลากร

ภาพลกัษณข์องสถาบนัหรอืองคก์ร

ภาพลกัษณข์องสินคา้หรอืบรกิาร

ภาพลกัษณท่ี์มีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง

2

3

4



20/02/57

6

ภาพลกัษณ์
บุคลากร

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor

ประเภทของภาพลกัษณ์

    ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจท่ีมีต่อบรษิทั เช่น     

ผ ูนํ้า   พนกังาน  ระบบการบรหิารจดัการ  

ระบบ การบรกิาร   

ภาพลกัษณข์องบคุลากร1
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Thaneth Sirikit, Lecturer                                    
Master of Management

คน...ผู้สร้างภาพลกัษณ์องค์กร

• ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รตอ้ง
มุ่งเนน้ท่ีการบริหารส่วนผสมของเอกลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย

1. พฤติกรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน
2. สญัลกัษณ์ต่างๆ
3. การส่ือสารขององคก์ร 

Pro.Thaneth S. /Professional 
Instructor

14

หนา้ทีข่องผูนํ้าองคก์ร 
จะตอ้งสรา้งแรงบนัดาลใจ

ในคณุคา่หลกัใหจ้งได ้ไมใ่ช ่สรา้งแรง
กดดนั

14
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Dr.Thaneth Sirikit                         
Professional  Instructor

 ภาพลกัษณ ์“ผูนํ้า”และ “ภาวะผูนํ้า    
          ผูนํ้า (Leader)

: คอืบคุคลทีม่อีํานาจหรอือทิธพิลตอ่ผูอ้ ืน่
ในหนว่ยงาน ท ัง้ในแงค่วามคดิ และพฤตกิรรม
การทาํงาน

       ภาวะผูนํ้า (Leadership)
 : คอืการทีผู่นํ้าใชอ้ทิธพิลหรอือํานาจหนา้ที ่
ทีม่อียู ่ตอ่ผูอ้ ืน่ ในสถานการณ์ตา่ง ๆ เพือ่ให้
เกดิการปฏบิตัติามเป้า หมายทีก่าํหนดไว ้ควบ 
คมุ ดแูล ตรวจสอบ เป็นพีเ่ลีย้ง 

ประชาคม
อาเซยีน

ASEAN
2015

เรากาํลงัเผชิญหน้ากบั ความท้าทายทีย่ิง่ใหญ่
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Pro.Thaneth  S./Professional 
Instructor

17

ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Change Agent)
มอบหมายบทบาท-หน้าที-่ความรบัผดิชอบ

ใชผู้นํ้าการเปลีย่นแปลง (Change Agent)
คณุสมบตัขิอง Change Agent

•มคีวามคดิรเิริม่

•เป็นผูฟั้งทีด่ี

•มทีกัษะในการสือ่สาร

•อยูใ่นความจรงิ-ไมเ่พอ้ฝัน

•กระตอืรอืรน้ทีจ่ะปรับปรงุ

•ไมพั่ก-ไมเ่หน็ดเหนือ่ย

•เป็นผูป้ระสานงานทีด่ี

Prof.Thaneth Sirikit 18

จริยธรรม
จริย =  ความประพฤต ิหรือกริยาทีค่วรประพฤติ
ธรรม =  สภาพคุณงามความดี

 จริยธรรม แปลว่าคณุงามความดีความ
ดีท่ีควรปฏิบติั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
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Prof.Thaneth Sirikit 19

            จริยธรรม (Ethics) : กฎเกณฑ์ หลกัการ ทีใ่ช้เป็น
แนวทางในการแยกความประพฤตว่ิาความถูก-ผดิซ่ึงมอียู่ใน
ปัจเจกชนทีม่ตีาํแหน่งในการบริหาร วชิาชีพต่างๆ เช่น นัก
กฎหมาย แพทย์ นักบัญชี เป็นต้น  และใช้ กฎเกณฑ์ หลกัการ
ดงักล่าวเป็นกรอบในการบริหารองค์การให้สนองต่อภารกจิและ
ความต้องการของสังคม

Prof.Thaneth Sirikit 20

. คุณธรรม (Moral) : ข้อปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้จากการ
ค้นพบ การทบทวน การนํามาใช้จนได้ผลของศาสดา (ผู้ให้
กาํเนิด) หรือผู้นํา เป็นทีย่อมรับของคนทัว่ไปว่านําไปใช้แล้วเกดิ
คุณประโยชน์แก่บุคคล องค์การ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตลอดจนประชากรโลก
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Prof.Thaneth Sirikit 21

กรอบของจริยธรรม
จริยธรรมทาํงาน

ความซ่ือสัตย์สุจริต

จรรยาบรรณ

นโยบายของบริษทั

ระเบียบข้อบังคบั และวนัิย
(กฎหมาย ศีลธรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณ)ี

ผู้มส่ีวนได้เสียในจริยธรรม
ประชาชน
ชุมชนท้องถิ่น

ผู้นํา /หัวหน้า 
ผู้บังคบับัญชาโดยตรง
ผู้บริหารอืน่
พนักงานอืน่
ผู้ใต้บังคบับัญชา
ผู้ค้าขายกบับริษทั และสังคมภายนอก
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ภาพลกัษณ์
สถาบนั/องคก์ร

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor

    ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจท่ีมีต่อสถาบนัหรอื

องคก์ร ซ่ึงโดยมากจะเนน้ไปสถาบนัหรอื

องคก์รเพียงอยา่งเดียว

ภาพลกัษณข์องสถาบนัหรอืองคก์ร2
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Prof.Thaneth Sirikit 25

ลกัษณะทีเ่กีย่วข้องภาพลกัษณ์องค์กร

กฎหมาย

ศีลธรรม

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

Prof.Thaneth Sirikit 26

สถาบันครอบครัว

ชุมชนหรือสังคม

สถาบันการศึกษา

สถาบันศาสนา

องค์การภาคเอกชน

องค์การภาคราชการ

ลกัษณะทีเ่กีย่วข้องภาพลกัษณ์องค์กร
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ภาพลกัษณ์
สินค้าและบรกิาร

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor

    ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อ

สินคา้หรอืบรกิารเพียงอยา่งเดียว

ภาพลกัษณข์องสินคา้หรอืบรกิาร3
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 ลูกค้าและความต้องการลูกค้า 
(Customer and Customer Expectation)

D R . T H A N E T H  S I R I K I T 29

Dr.Thaneth Sirikit 30

ทาํไมการปรับตัว จึงสําคญั
และ ทาํไม ต้องให้สําคญั การ
บริการ?
เพราะการบริการ+จริยธรรม
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Dr.Thaneth Sirikit 31

จริยธรรมบริการ  ต้อง 

  เป็นผู้ “ประสานงาน”
ไม่ใช่ 

“ประสาน งา”

ภาพลกัษณ์
ตราสินค้า(Brand)

Dr.Thaneth Sirikit
Professional  Instructor
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    ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมี

ต่อสินคา้ยีห่อ้หรอืตราใดตราหน่ึง

เท่านัน้

ภาพลกัษณท่ี์มีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง4

ประเภทของภาพลกัษณ์
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หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

1 คน้หาถึงจดุดีและจดุบกพรอ่งหรอืจดุอ่อน    

แห่งภาพลกัษณข์องหน่วยงาน

วางแผนและกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์

คิดหวัขอ้ (THEME)

ใชเ้ครือ่งมือส่ือสารต่างๆ เขา้ช่วยในการ

ดําเนินงานสรา้งภาพลกัษณ์

2

3

4

หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

    การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีต่อหน่วยงานตอ้งทํา

ใหก้ล ุม่เป้าหมายเกิดความประทบัใจ และติดตรา

ตรงึใจ เพ่ือใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ และจะไดร้บั

ความรว่มมือจากกล ุม่เป้าหมายตามมา
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หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

ขอ้ดีมีอะไรบา้ง

(ทําใหเ้ป็นจดุเด่น)

ขอ้เสียมีอะไรบา้ง

(แกไ้ข)

1 คน้หาถึงจดุดีและจดุบกพรอ่งหรอืจดุอ่อน    

แห่งภาพลกัษณข์องหน่วยงาน

หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

วางแผนและกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์2

สถาบนัคือใคร? 

จดุยนืของสถาบนัคืออะไร? 

ทําอะไร? 

ตอ้งการใหป้ระชาชนเห็นภาพลกัษณ์

หรอืมีความร ูสึ้กต่อองคก์รไปในทิศทางใด? 
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หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

คิดหวัขอ้ (THEME)3

การบินไทย

รกัคณุเท่าฟ้า 

กรงุศร ีเรือ่งเงิน 

เรือ่งง่าย

ค ุม้ค่าทกุนาที 

ดทีูวีสีช่อง 3 

Zeed เมล็ดพนัธใ์หม่
ของคนวยัมนัส์

ร ูล้ึก ร ูดี้ ทีวีพลู

หลกัสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้กห่น่วยงาน

ใชเ้ครือ่งมือส่ือสารต่างๆ เขา้ช่วยในการ

ดําเนินงานสรา้งภาพลกัษณ์

4
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Work Shop
กจิกรรม

“การสร้างภาพลกัษณ์ ทีด่”ี

การสร้างแบรนด์
Brand Building
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  องค์ประกอบของ
Brand เงื่อนไขในการ

ตดิต่อทาํธุรกรรม

คุณ
ประโยชน์

ทางกายภาพ

ใครคือคนสร้างแบรนด์

นกัออกแบบ

เจ้าของบริษัท

ผู้จดัการฝ่าย

ผู้บริโภค

นกัการตลาด

ใครก็ได้

พนกังาน
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  กระบวนการสร้าง
Brand

รู้จกั
กลุ่มเป้าหมาย

ออกแบบ
คุณค่าท่ีจะ
มอบให้

สร้างสรรค์
ส่ิงท่ีมีคุณค่า

กาํหนดจุดยนื

กาํหนดบุคลิก

กาํหนดคาํ
สัญญาจาก
คุณสมบติั
และจุดเด่น

ส่ือสารเร่ืองราว
ของ Brand

ส่งมอบคุณค่า
ดงัคาํสัญญาดว้ย
ความมุ่งมัน่และ

เตม็ใจ

   

กลุ่มเป้าหมายของ Brand

รัฐบาล                             ฝ่ายนิติบญัญติั         หน่วยงานราชการ
ส่ือมวลชน            ผูน้าํทางความคิด       นกัวิชาการ
กลุ่มผลประโยชน์     กลุ่มกดดนั             พนกังานปัจจุบนั
พนกังานในอนาคต    ผูใ้ชบ้ริการ             ผูน้าํชุมชน
สมาชิกชุมชน         ผูเ้สียภาษี                          ผูน้าํนกัศึกษา
คู่คา้                                    คู่แข่ง                              ผูล้งทุน
องคก์รทางการเงิน     สมาคมต่างๆ            
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แบรนด์สินค้า 

โฆษณา

โชว์รูม

แผ่นพับ เอกสารการ
ขายต่างๆ

บริการหลังการขาย

การประชาสัมพันธ์

โลโก้

การส่งเสริมการขาย

บรรจุภณัฑ์

แบรนด์องค์กร 

ผังองค์กร

นามบัตร เอกสาร 
สาํนักงานต่างๆ

วัฒนธรรมองค์กร

โลโก้

 สาํนักงานและสาขา

เคร่ืองแบบพนักงาน

การรับสมัครพนักงานและการ
ฝึกอบรม

นโยบายการ
ขาย

ทุกจุดสัมผัส    แบรนด์

เสาคํา้ Brand

 การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย

 ภาพลกัษณ์ของ ภาพลกัษณ์ของ
Brand

 ความแตกต่าง
ท่ีโดดเด่น

 ความแตกต่าง
ท่ีโดดเด่น

 การเขา้ถึง การเขา้ถึง
ไดง่้าย

อนัประทบัใจใหผู้ติ้ดต่อ

 กระบวนการทาํงาน
ท่ีสร้างประสบการณ์

อนัประทบัใจใหผู้ติ้ดต่อ

 การรักษา
คาํสัญญา
 การรักษา
คาํสัญญา

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กลุ่มเป้าหมายกบัพนกังาน
ในองคก์รของ Brand

Brand
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ปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอดว้ยนวตักรรม

พฒันาประสิทธิภาพของการทาํงาน

 เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีควรจะเปล่ียนเม่ือถึงเวลา

 เพิ่มคุณค่าของ Brand ในสายตาของผูบ้ริโภค

 กระชบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย

 มีกิจกรรมเก่ียวกบั Brand อยา่งต่อเน่ือง

 ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง ยดึหลกั Visibility is the key to 
success.

การสร้างชีวติชีวาให้กบั Brand

Thaneth Sirikit,Lecturer                   (Master of 
Managment) MAHIDOL

ความหมายรวม ของ Brand           
(ภาพลกัษณ์ตราสินค้า)

สมาคมการตลาดใหค้วามหมายวา่
  คือ คาํเฉพาะ ตราสญัลกัษณ์ 
หรือเป็นการออกแบบ เพ่ือระบุวา่ 
สินคา้บริการนั้นๆ เป็นของกลุ่ม 
ของตน เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
ของสินคา้และบริการแตกต่าง
จากคู่แข่ง
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Thaneth Sirikit,Lecturer                   
(Master of Managment) MAHIDOL

ชื่อเสียงจากทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เปนประสบการณรวม

“แบรนด คืออะไร”

ที่เก่ียวกับสินคาหรือบริษัท

ถ้าพดูถงึ
กางเกงยีนส์ต้อง.........

มอเตอร์ไซค์ต้อง.............

มือถือหละ่..................

คอมพิวเตอร์เจ๋งสดุ...................

รองเท้าผ้าใบสดุเทห์่.................
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ส่ิงเหล่าน้ีอยูใ่นใจคุณหรือเปล่า Brand & Slogans

• Just Do It!  …………………….

• Zoom Zoom................................................
• I’m lovin’ it.....................................................
• ตม้ ผดั แกง ทอด หอมอร่อยในพริบตา.....................
• เคม็ แต่ ดี.................................
• หอม กรุ่น จากเตาทุกวนั............................................
• .......... ใชเ้ม่ือไหร่ ไดเ้ร่ือง..........................................
• กินไม่ไดแ้ต่เท่ห์ .........................................................
• โฟม ไม่มีฟอง.............................................................

Brand OTOP 
เข้าสู่อาเชีย่น(AEC)

Dr.Thaneth Sirikit                         
Professional  Instructor
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Company

LOGO

OVOP สู่ OTOP กบั
การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ดร.ธเนศ ศิริกจิ

Company

LOGO

ตวัอย่าง
OTOP กบัการพฒันาที่

ยัง่ยนื 

ดร.ธเนศ ศิริกจิ
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Company

LOGO

ตวัอยา่ง รูป แบบ 
ศนูย ์OTOP

58

OTOP ต้องเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่รายได้ให้ชนบท

- อนาคตเกษตรกร ไม่ใช้มุมมองผู้ผลติ
- ต้องมองว่าโลกต้องการอะไร
- โลกต้องการอาหารปลอดภัยและดีๆ
- ต้องเพิม่มูลค่าโดยการแปรรูป
- แนะนําตลาดสินค้าของเราไปสู่โลก
- OTOP เป็นส่ิงเพิม่รายได้เพิม่เติมให้ชนบท 
  และต่อไปเป็นตัวฐานไปสู่การผลติเพือ่จําหน่าย
- เพิม่ยอดขายจากระดับร้อยล้านบาทเป็นหม่ืนล้านบาท
- ทาํให้ OTOP สอดคล้องกบัตลาดโลก
- ใช้แนวคดิ Product Champion
หรือสินค้าท้องถ่ินคุณภาพเยีย่ม
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Dr.Thaneth Sirikit 59Dr.Thaneth Sirikit 59

พฒันาจิตใจสํานึกรับผดิชอบ
• “กฎ 3 ช”
1.สร้าง ช่ือเสียง ให้หน่วยงาน
2.สร้างความ ช่ืนชอบ ให้กบัประชาชน
3.สร้างความ  เช่ือถอื ศรัทธา 
   ให้กบัตนเอง

ดร.ธเนศ ศิริกจิ
Email : s_thaneth@yahoo.com

Tel. 081-422-9456

ขอบพระคุณทุกท่าน 


