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วิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัร่วมกบั
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ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบัสาธารณะชนกลุ่มต่าง ๆ (3) ใช้กลยุทธ์กระตุน้การมีส่วนร่วม

ของสาธารณชน สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาหรือบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 

ระดบัประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จกัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีมากข้ึน  3) สําหรับการ

สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั



รําไพพรรณี ผลพบว่าการจดัการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงจากผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปหาแนวทางพฒันาการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยัใหดี้ยิง่ข้ึน    
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Abstract 

 

The purposes of this research were: 1) to study the communication management regarding 

the image of Rambhai Barni Rajabhat University; 2) to identify the communication management 

strategies in terms of Rambhai Barni Rajabhat University’s image; and 3) to survey public opinion 

about the communication management strategies related to the image of Rambhai Barni Rajabhat 

University. The mixed method was used as research method. The qualitative data were collected 

from in-depth interviews from university administrators and group meeting. The data was analyzed 

by using 4 steps: interpretation, comparison, conclusion and synthesis.  Likewise, the quantitative 

data were collected by using a questionnaire from 400 participants. The data from questionnaires 

were analyzed according to frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) the university has a communications 

management of image which focuses on creating a culture in the workplace by aligning vision, 

missions and goals in the same direction as well as creating understanding and maintaining good 

relationships with the public; 2) the university has strategies for managing image communication 

in terms of: (1) setting up the information dissemination system to focus on presenting information 

from the university to the students, parents, agencies and the public, (2) developing and maintaining 

relationships with public groups, and (3) encouraging students and educational personnel to 

participate in regional and national competitions which increases public knowledge of the 

university; and 3) according to the public opinion survey on communication management related 

to the image of university, the results showed that the communication management to create the 



overall image was at the highest level. These showed that the public supports these strategies for 

managing image communication. It implied that the communication management strategies can be 

used as a guideline for Rambhai Barni Rajabhat University to promote a better image.    
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บทที� 1 

บทนํา 

  
ความเป็นมา 

 ความสําคญัของการศึกษาถือวา่เป็นสิ�งสําคญัที�สุดในชีวิตของเรา ที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ จะเห็นวา่การศึกษามีความหมาย คือ เป็นการพฒันาองคค์วามรู้ในเรื�องต่าง ๆ 
และเป็นการพฒันาบุคคลผูศึ้กษาเองให้มีความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม  
ซึ� งทั5งสองมิติแห่งความหมายนี5 แยกกนัไม่ได ้ตรงกนัขา้มจะตอ้งควบคู่กนัไปเพราะเมื�อบุคคลหนึ� ง            
มีความรู้ แต่มีความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยมและคุณธรรม ที�ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ที�จะนาํไปสู่           
การใช้ความรู้ในทางที�ไม่ทาํประโยชน์ต่อทั5งตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษานั5นเป็นเรื�องของ       
ทุกคน และไม่ใชใ้นเวลาใดเวลาหนึ� ง เเต่เป็นหนา้ที�ของทุกคน การศึกษานบัวา่เป็นสิ�งที�สําคญัที�สุด 
การศึกษานับว่าเป็นปัจจยัที� 5 ของการดาํเนินชีวิตของคนทุกคนการศึกษา คือ การสร้างคนให้มี 
ความรู้ ความสามารถมีทกัษะพื5นฐานที�จาํเป็นมีลกัษณะนิสัยจิตใจที�ดีงาม มีความพร้อมที�จะต่อสู้
เพื�อตนเองและสังคม จะเห็นไดว้่าการศึกษาปัจจยัที�จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ดา้นของชีวิตและเป็น
ปัจจัยที�สําคัญที� สุดของชีวิตในโลกที� มีกระแสความเปลี�ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดาํรงชีวิตตอ้งเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกนั
การศึกษายิ�งมีบทบาทและความจาํเป็นมากขึ5นดว้ย การศึกษาที�จะช่วยให้ทุกคนมีชีวติที�ดี มีความสุข 
การศึกษาขั5นพื5นฐานของสังคมสมยันี5 ตอ้งเรียนกนัอยา่งน้อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกบัความตอ้งการ
และความจาํเป็นที�จะยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ5 น ด้วยเหตุนี5 ทาํให้ในปัจจุบันนี5 ได้มีสถาบัน              
ทางการศึกษาเกิดขึ5นอยา่งมากมายจนทาํให้ระบบการศึกษาตอ้งเขา้สู่ความเป็นธุรกิจอยา่งหลีกเลี�ยง
ไม่ไดก่้อให้เกิดการแข่งขนักนัสูงเพื�อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที�จะเขา้ศึกษาในสถาบนัของตน
และนบัเป็นความโชคดีแก่เยาวชนเพราะการที�มีสถาบนัการศึกษาจาํนวนมากทาํใหเ้ยาวชนมีโอกาส
เลือกในสิ�งที�ดีที�สุดใหก้บัตนเอง 
 สถาบนัอุดมศึกษาที�มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษาในดา้นวิชาการและวิชาชีพชั5นสูงหลาย
ส าขาวิชา ห รือห ลายก ลุ่ม ส าข าวิชา เพื� อให้ ป ระก าศนี ยบัตร อนุ ป ริญ ญ า ป ริญ ญ า แล ะ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา รวมทั5งดาํเนินการวิจยัและให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติหรือที�เราเรียกกนัวา่มหาวทิยาลยั จึงเขา้มามีบทบาท
ต่อประชาชนหรือเยาวชนของชาติเพื�อผลิตบณัฑิตที�มีความรู้และผลิตปัญญาให้แก่เยาวชนของ
ประเทศชาติให้เติบโตไปเป็นบุคคลที�มีคุณภาพซึ� งปัจจุบนันี5 มีจาํนวนเพิ�มขึ5นจากเดิมมากไม่วา่จะเป็น
มหาวิทยาลยัในภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคกาํกบัของรัฐอีกทั5งสถาบนัราชภฏัที�ยกระดบัวิทยฐานะ
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ของตนสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยได้กระจายอยู่ทั�วป ระเท ศเปิ ดโอกาส ให้นัก เรียนระดับ                          
ชั5นมธัยมศึกษาตอนปลายไดมี้ทางเลือกอยา่งกวา้งขวางกวา่แต่ก่อนจากสาเหตุของการเพิ�มจาํนวน
และการแข่งขนักันระหว่างแต่ละมหาวิทยาลัยเพื�อที�จะดึงดูดความสนใจนักเรียนให้เขา้มาเรียน      
ส่งผลให้หลาย ๆ มหาวิทยาลยัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งปรับตวัเขา้สู่การตลาดอยา่งเต็มรูปแบบเพื�อให้รับ
กบักระแสการแข่งขนัดา้นการศึกษาที�เพิ�มสูงขึ5นเพราะมหาวิทยาลยัจะสามารถดาํรงอยู่ไดก้็ตอ้งมี       
นักเรียนเข้ามาเรียนสภาวะการแข่งขันดังกล่าวของมหาวิทยาลัยคือการทําอย่างไรที�จะให้มี                
ภาพลักษณ์ที�ดีที�สุดปรากฏต่อสายตาบุคคลภายนอกในสถาบันการศึกษาของตนให้มากที�สุด                 
เท่าที�จะปรากฏได้ซึ� งต่างพยายามสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ มากมายมาใช้เพื�อการปรับตวั เช่น วิธีการ                 
ปรับปรุงหลกัสูตรให้น่าสนใจมากขึ5นโดยเปิดหลกัสูตรใหม่ ๆ ที�เป็นที�ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
การประกาศรับนักศึกษาแบบไม่อั5นการเสนอค่าเล่าเรียนที�ไม่แพงการจดัสรรให้มีทุนการศึกษา             
และการจดัสรรโควตา้ต่างๆสิ�งเหล่านี5 ลว้นเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตวัสถาบนัการศึกษาเอง
เพื�อให้ตัวเองมีจุดยืนที�ไม่ซํ5 ากับสถาบันการศึกษาอื�นซึ� งกลยุทธ์เหล่านี5 คือการปรับตัวเพื�อ                 
ความอยูร่อดของมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั 
 ภาพลกัษณ์เป็นความคิดรวบยอดที�ก่อตวัเกิดขึ5นในจิตใจของบุคคลแต่ละคนอนัเป็นผล
จากการไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ออ้มที�ไดรั้บรู้มาเกี�ยวกบัสิ�งนั5น ๆ ซึ� งจะมีผลต่อ
ทศันคติและการกระทาํใด ๆ ที�บุคคลจะมีต่อไป สําหรับภาพลกัษณ์ขององคก์ารจึงหมายถึง การรับรู้
ที�บุคคลมีในเรื�องต่าง ๆ เกี�ยวกบัองคก์ารหรือสิ�งที�เกิดขึ5นจากความประทบัใจอยา่งแทจ้ริงของบุคคล
ภาพลกัษณ์ที�บุคคลหรือประชาชนมีต่อองคก์รสถาบนันั5นจะเป็นอยา่งไรนั5นยอ่มขึ5นอยูก่บัประสบการณ์
ข้อมูลข่าวสารที�ประชาชนได้รับด้วยและสิ� งเหล่านี5 ย่อมจะก่อตัวขึ5 นเป็นความประทับใจ                
ซึ� งอาจจะเป็นความประทบัใจที�ดีหรือไม่ดีก็ไดสุ้ดแลว้แต่การกระทาํหรือพฤติกรรมขององคก์รนั5น
การประชาสัมพนัธ์จึงมีหน้าที�สําคญัอีกประการหนึ� งในการสร้างภาพลกัษณ์ที�แทจ้ริงขององค์กร
สถาบันให้เกิดขึ5 นในความรู้สึกนึกคิดจิตใจของประชาชนและการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว                   
จะเกิดขึ5นไดโ้ดยอาศยัการใชข้่าวสารความรู้และประสบการณ์อยา่งเพียงพอแก่ประชาชนตามที�ตน
ประสงคใ์หเ้กิดขึ5นในจิตใจของประชาชนเพื�อใหเ้กิดความประทบัใจ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั5งอยูเ่ลขที� 41 หมู่ที� 5 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประกาศจัดตั5 งครั5 งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื�อวนัที�             
15 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวงัสวนบา้นแกว้ อนัเคยเป็นที�ประทบัของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที� 7 ซึ� งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั5งเป็นวิทยาลยัครูจนัทบุรี 
และไดรั้บพระราชทานตราศกัดิเดชน์ ซึ� งเป็นตราประจาํพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว 
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เป็นตราประจาํวิทยาลัยต่อมาเมื�อ เดือนมีนาคม 2528 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ           
พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี เป็นนามของวิทยาลยั วา่ “วทิยาลยัรําไพพรรณี” 
เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก             
ได้พระราชทานคติธรรมประจาํวิทยาลยัรําไพพรรณีว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลว่า “บณัฑิต
ยอ่มฉลาดจดัการ” เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2536 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ ไดพ้ระราชทานชื�อ
ให้เป็น “สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี” เมื�อวนัที� 15 มิถุนายน 2547 ไดเ้ปลี�ยนเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี” ตามประกาศพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภฏัซึ� งถือเป็นวิทยาลัยครูแห่งเดียว            
ในภาคตะวนัออก ก่อตั5งมาเนิ�นนานไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษาและบุคคลทั�วไป
แต่ในสภาวะที�มีการแข่งขนัมหาวิทยาลยัเหล่านี5 ลว้นตอ้งพยายามหาวิธีหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื�อสื�อสาร
กบัชุมชนให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ที�ดีโดยมุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือจากประชาชน
ทั5งนี5 โดยอาศยัสื�อการประชาสัมพนัธ์ที�หลากหลายสามารถเขา้ใจง่ายเป็นรูปธรรมสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายในเชิงกวา้งในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถเอาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายกลบัมาปรับปรุง
ด้วยเช่นกันโดยเน้นการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ5 นลักษณะบูรณาการเพื�อให ้        
สอดคล้องกับความต้องการโดยอาศยัเครื� องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต วิทย ุ   
โทรทศัน์ กิจกรรมสัมพนัธ์ ป้ายประกาศ โปสเตอร์ แผน่พบั เป็นตน้ เพื�อทาํให้มหาวิทยาลยัของตน
มีภาพลกัษณ์ที�ดีและเกิดความน่าเชื�อถือต่อนกัเรียนผูป้กครองและประชาชน (มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี. ออนไลน์. 2561) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื�อพฒันาทอ้งถิ�นในการบริหาร
มหาวิทยาลยั จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีการสื�อสารองค์กรที�มีประสิทธิภาพ มีภาพลกัษณ์    
ที�ดีต่อสาธารณชน ทอ้งถิ�น ซึ� งในการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีก็จะตอ้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ ในการดําเนินงานสื� อสารของ
มหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการทั5งเชิงรุกและเชิงรับ เพื�อในเกิดภาพลกัษณ์ที�ดีอยูเ่สมอ ให้ประชาชน
ศรัทธาในมาตรฐานของบณัฑิตที�สาํเร็จการศึกษาออกไป    
 โดยที�ผ่านมหาวิทยาลยัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองค์กร
และสื�อมวลชน กลยทุธ์การสื�อสารจึงเป็นสิ�งสาํคญั และเขา้มามีบทบาทในการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีออกสู่
สาธารณชน ดงันั5นจึงจะเห็นไดว้่าภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นสิ�งที�สําคญั ที�ไดรั้บความสนใจ
จากสาธารณชนและมวลชนมากขึ5น ทั5งนี5 เนื�องจากความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการสื�อสาร
และสื� อสารมวลชนทุกคนต้องการรับรู้และมีส่วนเกี�ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื�อเป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจถา้มหาวทิยาลยัใดมีภาพลกัษณ์ที�ดีก็จะไดรั้บความเชื�อถือไวว้างใจและให้
การสนับสนุนร่วมมือแต่ถา้มหาวิทยาลยัใดซึ� งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีถือว่ามีบทบาท
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สาํคญัต่อการเรียนการสอน เพราะถา้มีสื�อการเรียนการสอนที�ทนัสมยัก็สามารถสร้างภาพลกัษณ์ที�ดี             
ต่อสายตาประชาชนได ้ 
 มีภาพลกัษณ์ที�ไม่ดียอ่มไดรั้บการต่อตา้นดงันั5นภาพลกัษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความมั�นคง
ขององคก์รจากประเด็นดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี
ซึ� งผลการวิจยัจะช่วยให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัภฎัรําไพพรรณี และนาํขอ้มูลที�ได ้    
ไปใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์การสร้างภาพลกัษณ์ต่อไป  
 
ปัญหานําวจัิย 

 1.  แนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีที�สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั"ง 6 ดา้นเป็นอยา่งไร 
 2.  กลยุทธ์การจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีที�สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั"ง 6 ดา้นเป็นอยา่งไร 
 3. ความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ราชภฎัรําไพพรรณีมากนอ้ยเพียงใด 
  
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี      
 2. เพื�อศึกษากลยทุธ์การจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  
 3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
  
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. ไดแ้นวทางมีผลต่อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
 2. ไดก้ลยทุธ์มีผลต่อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
 3. ความคิดเห็นของประชาชนมีผลต่อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย     
ราชภฎัรําไพพรรณี 

  
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั   
รําไพพรรณีครั5 งนี5  ผูว้จิยัดาํเนินการศึกษา ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปนี5  
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การวิจัยครั" งนี" ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งเป็นการวิจัย          

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการว ิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพืEอวิเคราะห์แนวทางมีผลต่อการจดัการสื�อสาร 

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี และกลยุทธ์มีผลต่อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี โดยเก็บขอ้มูลจากการสังเกต การสํารวจเอกสาร และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ อธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   

และพฒันา คณบดีคณะวิทยาการจดัการ และนาํเสนอรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analytical Method) เพืEอตอบวตัถุประสงคข์อ้ทีE 1 และ 2  

 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  2.1 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ ประชาชนที�มีอายุ 16 ปีขึ5นไป ที�อาศยัอยูใ่นเขตพื5นที�

จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 532,466 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ : 18 มกราคม 2563)  

  2.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรที�มีอายุ16 ปีขึ5นไปอาศยัอยู่ในเขตพื5นที�

จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของทาโร่ยามาเน่ (Yamane. 1983 : ไม่ปรากฏ

เลขหน้า; อา้งอิงใน ณรงค์ โพธิb พฤกษานนัท.์ 2551 : 188) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ค่าอลัฟ่า

สัมปะสิทธิb  (α - Coefficient) ได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 400 คน 

 ขอบเขตด้านเนื$อหา  

 ขอบเขตด้านเนื5อหา คือ มุ่งศึกษาการจดัการการสื� อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     

ราชภฎัรําไพพรรณี 

 ขอบเขตด้านเวลา  

 ใช้ เวลาในการเตรียมข้อมูล  จัดลําดับข้อมูล  พ ร้อมทั5 งแจกแบ บสอบ ถามให้แก่                         

กลุ่มเป้าหมาย และนาํผลมาวเิคราะห์ขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการวิจยัตั5งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2563  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที�เกิดขึ5 นในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดที�มีต่อมหาวิทยาลัย              
ราชภฏัรําไพพรรณี ภาพในใจนี5 เกิดขึ5นจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากสื�อต่าง ๆ บวกกบัความรู้สึก
นึกคิดที�เกิดขึ5นใจจิตใจหรือภาพในใจที�บุคคลรับรู้ต่อบุคคลวตัถุสิ�งของสถาบนัหรือสถานที�ต่าง ๆ 
ในที�นี5 คือภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ5นต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีโดยแบ่งเป็น 
 1. ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตบณัฑิต   
 2. ภาพลกัษณ์ดา้นวจิยั 
 3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการ 
 4. ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 5. ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร 
  6. ภาพลกัษณ์ระดมทรัพยากรทั"งจากภายในและภายนอก 
 การจัดการสื� อสาร หมายถึง กระบวนการหรือขั5นตอนการติดต่อสื� อสารเป็นสิ� งที� มี              
ความซับซ้อน การจดัการสื�อสารเป็นกระบวนการขั5นตอนในการส่งข่าวสารและความหมายจาก
บุคคลหนึ� งไปยงัอีกบุคคลอื�น ๆ กระบวนการติดต่อสื�อสารตอ้งเกี�ยวขอ้งกบับุคคลอยา่งน้อยที�สุด
สองคน ผูส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร ผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร ความมุ่งหมายคือ 
ความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
 ความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในจังหวัดจันทบุรี หมายถึง ความคิดเห็น    
ที�จะแสดงหรือมีปฏิกิริยาในทางบวกหรือทางลบต่อมหาวิทยาลยัในที�นี5 เป็นความรู้สึกของบุคคล  
นั5น ๆ ที�มีต่อผลงานของมหาวทิยาลยั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัตามแนวคิดของปาริชาต สถาปิตานนท ์(2548 : ไม่ปรากฎเลขหนา้) 

และวรวงษ ์เอี�ยมสาํองค ์(2557 : 20) ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี 

กลยทุธ์ในการจดัการสืEอสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
1. กลยทุธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล 

2. กลยทุธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบั
สาธารณาชนกลุ่มต่าง ๆ 

3. กลยทุธ์กระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

แนวทางการจดัการสืEอสารภาพลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏั รําไพพรรณี 
1. การสืEอสารภายในองคก์ร  
2. การสืEอสารภายนอกองคก์ร 

 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการ
จดัการการสื�อสารภาพลกัษณ์ 
1. ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตบณัฑิต 

2. ภาพลกัษณ์ดา้นวจิยั 

3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการ 

4. ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5. ภาพลกัษณ์ดา้นบริหาร 
6. ภาพลกัษณ์ดา้นระดมทุนทรัพยากร 

 



บทที� 2 

ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 
 จากการศึกษาเรื�อง การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี พบวา่ มีทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้เป็นแนวทาง และกรอบความคิด
ในการศึกษา ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี1  
 1. ทฤษฎีการจดัการ 
  1.1 ความสาํคญัของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจดัการ 

 2. ทฤษฎีการสื�อสาร 
  2.1 ความหมายของการสื�อสาร 
  2.2 ประเภทของการสื�อสาร 
  2.3 ความสาํคญัของการสื�อสาร 
  2.4 ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล  
  2.5 การสื�อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนนัและวเีวอร์ 
  2.6 การสื�อสารเชิงวงกลมของออสกดูและชแรมม ์

  2.7 ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฏีการสื�อสารของชแรมม ์
 3. แนวคิดการจดัการการสื�อสาร 
  3.1 การจดัการการสื�อสารภายในองคก์ร 
  3.2 การสื�อสารภายนอกองคก์ร 
 4. แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธ์การสื�อสาร 
  4.1 กลยทุธ์การสื�อสารเชิงรุก 
  4.2 กลยทุธ์การสื�อสารเชิงรับ 

 5. แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ 
  5.1 ความหมายของภาพลกัษณ์องคก์ร 
  5.2 ความสาํคญัของภาพลกัษณ์องคก์ร 
  5.3 หนา้ที�ของผูส้ร้างภาพลกัษณ์ 
  5.4 การสร้างภาพลกัษณ์ 
  5.5 กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์องคก์ร 
 6. เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทศัน์ของ ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม กบันโยบายการบริหารงาน
เป้าหมายระยะ 4 ปี  2562 - 2565 
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  6.1 พนัธกิจ 
  6.2 ยทุธศาสตร์ 
 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ทฤษฎทีางการจัดการ 
 ปัจจุบันการเพิ�มขึ1 นของจาํนวนประชากรรวมทั1 งสถาบันการศึกษาในประเทศไทย                      
มีการขยายตวัเพิ�มมากขึ1นซึ� งผลที�เกิดขึ1นตามมาคือการแข่งขนัระหว่างสถาบนัการศึกษาเพื�อให้ได้
ยอดจาํนวนนกัศึกษาที�เพิ�มมากขึ1นรวมไปถึงการพฒันาการบริหารก็เป็นสิ�งจาํเป็นต่อความอยูร่อด
ขององคก์ารอยา่งยิ�ง เพราะธุรกิจในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดนซึ� งหากผูบ้ริหารยงัคงใช้
แนวความคิดทางการบริหารแบบเดิมไม่มีการเปลี�ยนแปลงก็จะพบว่า ธุรกิจนั1นก็จะไม่สามารถ             
อยูร่อดได ้อีกต่อไป แนวทางการพฒันาการบริหารในองคก์ารควรทาํ การพฒันาที�ทรัพยากรมนุษย์
อนัดบัแรก โดยการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ารให้สามารถพฒันาตนเอง พฒันากลุ่ม แลว้จึง
พฒันาองค์การในที�สุดผูบ้ริหารควรทาํการพฒันาตนเองให้สามารถมีทกัษะในการบริหาร เช่น              
มีทักษะในการคิดการสร้างวิสัยทัศน์ให้กวา้งไกล สามารถมองปัญหาทั1 งภายนอกและภายใน             
องค์การได้ มีทักษะด้านเทคนิค รู้จกัวิธีการทาํงานมีความชํานาญ ในงานที�ทาํสามารถแนะนํา             
ลูกน้องไดอ้ย่างดีนอกจากนั1นผูบ้ริหารควรมีทกัษะในดา้นข่าวสารขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจในการ
พฒันาการบริหารและเนื�องจากเป็นยุคโลกาภิวตัน์ซึ� งกลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดนไร้อาณาเขต               
ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ กลายเป็นสิ�งจาํเป็นที�ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจอย่างมาก การดาํเนินธุรกิจ         
ในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี�ยนรูปแบบจากการบริหารในรูปแบบดั1 งเดิมมาสู่รูปแบบเทคนิค               
การบริหารการจดัการยคุใหม่ (วรรณพร พุทธภูมิพิทกัษ,์ กญัญามน อินหวา่ง. 2554 : 10)  
 ทฤษฎีองคก์ารอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ทฤษฎีดว้ยกนั คือ (บา้นจอมยทุธ์. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 1. ทฤษฎีดั1งเดิม (Classical Organization Theory) แนวความคิดทฤษฎีดั1งเดิมไดว้ิวฒันาการ
จากการปกครองแบบทหารจนมาถึงปลายศตวรรษที� 19 ได้นักบริหารสร้างรูปแบบการบริหาร            
ในระบบราชการขึ1น คือ แมควีเบอร์ และการสร้างรูปแบบการบริหาร โดยใชก้ารจดัการทางวิทยาศาสตร์ 
คือ 
  เฟรดเดอริค เทยเ์ล่อร์ ทฤษฎีนี1 มีหลกัการว่า "คนเป็นเครื�องมือที�ทาํให้องค์การไปสู่             
จุดหมายปลายทางได"้ ซึ� งจะไดก้ล่าวรายละเอียดต่อไปนี1  
  การจดัองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ (Max Weber) ได้เน้น            
ให้เห็นถึงการจดัโครงการที�เป็นระเบียบ สาระสําคญัที�แมค วีเบอร์ ไดเ้น้นก็คือ องค์การแบบราชการ
ในอุดมคตินั1น จะตอ้งประกอบดว้ย 
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  1. จะตอ้มีการแบ่งงานกนัทาํ โดยใหแ้ต่ละคนปฏิบติังานในสาขาที�ตนมีความชาํนาญ 
  2. การยดึถืองานให้ยดึถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินยัโดยเคร่งครัด เพื�อที�จะให้ไดม้าตรฐาน
ของงานเท่าเทียมกัน การยึดถือกฎเกณฑ์นี1 จะช่วยขจัดพฤติกรรมที�บุคคลแตกต่างกันสามารถ               
มาประสานงานกนัได ้
  3. สายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู ้บังคับบัญชามอบหมายอํานาจหน้าที�                
และความรับผดิชอบลดหลั�นกนัลงไป 
  4. บุคคลในองค์การต้องไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามทาํงาน               
ใหดี้ที�สุดเพื�อเป้าหมายขององคก์าร 
  5. การคดัเลือกบุคคล การวา่จา้ง ใหขึ้1นอยูก่บัความสามารถ และการเลื�อน 
  ตาํแหน่งให้คาํนึงถึงการประสบความสําเร็จในการงานและอาวุโสด้วยจุดอ่อนของ
องค์การแบบราชการก็คือ การเน้นที�องค์การโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคน และเชื�อว่า 
การที�มีโครงสร้างที�รัดกุมแน่นอนจะช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ                   
ขององคก์ารได ้
  การจดัองคก์ารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ของเฟรดเดอริค เทยเ์ล่อร์  
(Frederic Taylor) เป็นการจดัองคก์ารแบบนาํเอาวธีิการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
เพื�อปรังปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ1 น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เริ� มจากการหา                
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานและคนงาน โดยการใช้การทดลองเป็นเกณฑ์เพื�อหามาตรการทาํงานที�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยที�คนงานจะถูกพิจารณาวา่ตอ้งการทาํงานเพื�อเศรษฐกิจดา้นเดียว โดยละเลย
การศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความตอ้งการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเชื�อวา่เงินตวัเดียว
จะล่อใจใหค้นทาํงานไดดี้ที�สุด 
 2. ทฤษฎีสมัยใหม่ (Neo - classical Organization Theory) เป็นทฤษฎีที�พ ัฒนามาจาก
ดั1งเดิม ทฤษฎีนี1 มีหลกัการว่า "คนเป็นปัจจยัสําคญัและมีอิทธิพลต่อการเพิ�มผลผลิตขององค์การ" 
โดยเน้นให้เห็นถึงความสําคญัของคนที�ทาํหน้าร่วมกนัในองค์การ ถือวา่องค์การประกอบไปดว้ย
บุคคลซึ� งทาํงานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั และกลุ่มคนงานจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดผลผลิตดว้ย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นปัจจยัที�สําคญัและมีอิทธิพลต่อการกาํหนดการผลิต กล่าวโดยสรุปวา่ 
ทฤษฎีนี1 ได้เน้นเรื� องมนุษย์สัมพันธ์ โดยได้มีการศึกษาและค้นพบว่าบุคคลแต่ละคนย่อมมี                     
ความแตกต่างกนั ขวญัในการทาํงานเป็นสิ�วสําคญั การเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตดัสินใจ
ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กบัทุกฝ่ายโดยไดส้ร้างผลผลิต
อยา่งเต็มเม็ดเตม็หน่วยได ้ทฤษฎีที�มีส่วนสําคญัมากต่อขบวนการมนุษยส์ัมพนัธ์ ไดแ้ก่ Elton Mayo 
ซึ� งไดก้ารทดลองวิจยัและคน้พบวา่ ขวญัของคนงานมีความสําคญัต่อการเพิ�มการผลิต กลุ่มคนงาน
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จะพยายามสร้างปทสัถานของกลุ่มตน และคนงานจะทาํงานเป็นทีมโดยมีการกาํหนดมาตรฐานของ
กลุ่มขึ1นเอง 
 3. ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน (Modern Organization Theory) ทฤษฎีนี1 กล่าวว่าเป็นการศึกษา            
รูปแบบขององค์การในปัจจุบนัโดยเน้นที�การวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of 
Organization) กล่าวคือ นักทฤษฎีได้พิจารณาองค์กรในลกัษณะที�เป็นส่วนรวมทั1งหมด ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที�อยูภ่ายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบหนึ� ง ๆ นั1นได้
คาํนึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กรทุกส่วน ไดแ้ก่ ตวัป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และ
สิ�งแวดลอ้ม (Input Process Output Feedback and Environment) การศึกษาองค์การในรูประบบนั1น
ไดพ้ยายามที�จะมององคก์ารในลกัษณะการเคลื�อนไหว (Dynamic) และปรับเขา้กบัรูปแบบองคก์าร
ได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ทั1งนี1 เพราะนักทฤษฏีปัจจุบนัได้มององค์การในลกัษณะกระบวนการ             
ทางดา้นโครงสร้างที�บุคคลต่าง ๆ จะตอ้งเกี�ยวพนัซึ� งกนัและกนัเพื�อบรรลุเป้าหมายตามที�ตอ้งการ   
จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองคก์ารในลกัษณะใหม่ ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การบริการ
แบบมีส่วนร่วม การพฒันาองคก์าร คิว.ซี. และการบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นตน้ 
 จากการศึกษานี1 ท ําให้เกิดแนวทางด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 ประการ        
ซึ� งสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการจดัการที�มีระบบโดยมุ่งที�การทาํงานใหเ้หมาะสม
และง่ายขึ1นเพื�อลดความสิ1นเปลืองในดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ดงันี1  (Certo. 2000 : Unpaged)  
 1. ผูบ้ริหารควรทราบถึงสิ� งที�ตอ้งการเพื�อลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอนและ
กาํหนดจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน 
 2. ผูบ้ริหารต้องพัฒนาความสามารถ ใช้หลักเหตุผล สร้างความแตกต่างโดยค้นหา            
ความจริงและคาํแนะนาํใหม้ากเท่าที�จะทาํได ้
 3. ผูบ้ริหารตอ้งรับฟังคาํแนะนาํจากบุคคลอื�น เพื�อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ได ้
 4. ผูบ้ริหารควรกาํหนดกฎเกณฑ์ขององค์การเพื�อให้พนักงานเชื�อถือตามกฎและวินัย  
ต่าง ๆ 
 5. ผูบ้ริหารควรใหค้วามยติุธรรมและความเหมาะสมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 6. ผูบ้ริหารควรมีขอ้มูลที�เชื�อถือไดเ้ป็นปัจจุบนั ถูกตอ้งและแน่นอน 
 7. ผูบ้ริหารควรใชก้ารวางแผนสาํหรับแต่ละหนา้ที�มีความฉบัไวของการจดัส่ง 
 8. ผู ้บริหารต้องพัฒนาวิธีการทํางานและกําหนดเวลาทํางานสําหรับแต่ละหน้าที�                      
มีมาตรฐานและตารางเวลา 
 9. ผูบ้ริหารควรรักษามาตรฐานและสภาพแวดลอ้มใหดี้ 
 10. ผูบ้ริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวธีิการปฏิบติัที�มีมาตรฐาน 
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 11. ผูบ้ริหารตอ้งระบุการทาํงานที�มีระบบถูกตอ้งและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 12. ผูบ้ริหารควรใหร้างวลัพนกังานสาํหรับพนกังานที�ทาํงานมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทาง 12 ประการข้างต้นจะพบว่าแนวคิดของอีเมอร์สันยงัคงสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารในปัจจุบนัได ้ 
 ความสําคัญของแนวความคิดและทฤษฎทีางการจัดการ 

 วรพจน์ บุษราคัมวดี (ม.ป.ป. : 26) กล่าวถึง แนวความคิดของการจัดการโดยทั�วไป             

ในอดีตจะเป็นการมุ่งเน้นในการประสานงานกนัระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรเพื�อมุ่งในการเพิ�ม  

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรแต่จากการที�ผูบ้ริหารมีสมมติฐานวา่มนุษยว์า่เป็นผูที้�มี

เหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานเกิดจากการแบ่งงานกนัทาํตามความถนัด              

แต่ผูบ้ริหารไม่ได้ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัปัจจยัทางด้านสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย ์             

ในองค์การทาํให้การปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานไม่เป็นไปตามที�ตอ้งการ เช่น การที�

บุคลากรไม่ทราบวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนงานมีลกัษณะที�เป็นงานประจาํจนขาดการความสําคญัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้แต่ผลผลิตสามารถจาํหน่ายไดท้ั1งหมดและทรัพยากรที�มีคุณภาพมีให้ใชไ้ด้

อยา่งไม่จาํกดั เป็นตน้ 

 แมว้่าแนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ�มผลผลิตให้มากขึ1นก็ตาม             

แต่ก็สามารถทาํใหเ้กิดปัญหาเกี�ยวกบัมนุษยขึ์1นไดเ้ช่นคนงานส่วนใหญ่ไม่ชอบงานในลกัษณะที�เป็น

งานประจาํจนเป็นผลทาํให้ผูบ้ริหารคิดหาทางนําไปสู่การขยายงานการเพิ�มคุณค่าของงานและ     

การให้อาํนาจตดัสินใจกบัพนักงานเพิ�มขึ1นหรือการนาํแนวความคิดของการจ่ายค่าตอบแทนตาม

จาํนวนผลงานมาประยุกต์ใช้กับคนงานจนสามารถเพิ�มผลผลิตได้เกินจากมาตรฐานที�กาํหนด                    

ซึ� งจะได้รับค่าตอบแทนที�สูงกว่าคนงานที�ท ําได้ตํ�ากว่ามาตรฐานก็สามารถผลักดันให้คนงาน                 

แต่ละคนทาํงานได้ตามเป้าหมายที�กาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนตามระบบดังกล่าวนี1 ผูบ้ริหาร             

เชื�อวา่จะทาํใหห้วัหนา้คนงานมีกาํลงัใจที�จะสอนงานใหค้นงานทาํงานใหดี้ขึ1นกวา่เดิมดว้ย 

 ในการออกแบบองค์การโดยผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจที�มีความยุ่งยากและ

ซบัซ้อนหลายประการผลลพัธ์ของการตดัสินใจที�ตอ้งการคือโครงสร้างองคก์ารที�มีความเหมาะสม

ที�สุดที�ไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพื�อให้องค์การสามารถบรรลุผลสําเร็จที�ตอ้งการ 

โดยทั�วไปการออกแบบองค์การจะมีความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจที�สําคญัของผูบ้ริหาร ได้แก่          

การแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ย ๆ ตามลาํดบัความสําคญัการจดัสรรอาํนาจหนา้ที�ระหวา่งงานเพื�อการ

ตดัสินใจการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเขา้ดว้ยกนัและการกาํหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหาร            

แต่ละคนอยา่งเหมาะสม (สมยศ นาวกีาร. 2533 : 163 - 164) ดงันี1  
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 1. ผู ้บริหารจะต้องดําเนินการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลําดับความสําคัญ                    
ซึ� งคุณลักษณ ะที�สําคัญประการหนึ� งของการแบ่งงานนั1 นคือการมุ่งเน้นด้านความชํานาญ                       
ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นของงานถึงแมว้า่งานจะมีลกัษณะที�แตกต่างกนัก็ตาม 
 2. ผูบ้ริหารจะต้องดาํเนินการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมงาน               
ที�สามารถรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัอาจจะอยูบ่นรากฐานของความคลา้ยคลึงกนัเป็นสาํคญั 
 3. ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการจดัสรรอาํนาจหน้าที�ระหว่างงานเพื�อให้บุคลากรสามารถ 
ทาํการตดัสินใจโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูบ้ริหารทุกครั1 งทาํให้บุคลากรมีสิทธิเพื�อการตดัสินใจ                 
ภายในขอบเขตที�กําหนดไว้จนส่งผลทําให้การดําเนินงานได้อย่างราบรื� นจากการตัดสินใจ                            
ที�ทนัเหตุการณ์ 
 4. ผูบ้ริหารจะต้องกําหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหารแต่ละคนอย่างเหมาะสม       
ดงันั1นโครงสร้างองคก์ารยอ่มจะมีความแตกต่างกนัตามการตดัสินใจของผูบ้ริหารจากการใชแ้นวคิด
และทฤษฎีทางการจดัการและถ้าหากพิจารณาถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารขา้งตน้แล้วจะพบว่า     
ในการแบ่งงานกนัทาํเฉพาะดา้นจะขึ1นอยูก่บัปัจจยัดา้นความเชี�ยวชาญมากหรือน้อยในการมอบอาํนาจ
หนา้ที�จะขึ1นอยูก่บัปัจจยัความมากหรือน้อยของอาํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบการจดัแผนกงานจะขึ1นอยูก่บั
ปัจจยัพื1นฐานด้านความเหมือนกนัหรือความแตกต่างกนัของลักษณะงานและขนาดในการควบคุม               
จะขึ1นอยูก่บัปัจจยัของจาํนวนบุคลากร เป็นตน้ 
 เพื�อให้การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ               
ความตอ้งการขององคก์ารนั1นผูบ้ริหารสามารถทาํไดโ้ดยการจดัโครงสร้างองค์การและกาํหนดแนวทาง
การจดัการที�มีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม เช่น การแสวงหาผูบ้ริหารที�มีความชาํนาญเฉพาะดา้น
นํามาบริหารงานการมุ่งเน้นเกี�ยวกับการแบ่งงานกันทาํของบุคลากรการแสวงหาบุคลากรที�มี        
ความชํานาญเฉพาะด้านมาปฏิบัติการใช้วิธีการจูงใจด้านเงินเดือนและตาํแหน่งงานการสังเกต     
และวิเคราะห์งานเพื�อหาวิธีการทาํงานที�ดีที�สุดเป็นตน้จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการขา้งตน้
จะเป็นแนวทางที�ผูบ้ริหารสามารถนํามาปรับใช้ได้และสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงานดงันั1นผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคญักบัแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพื�อที�จะทาํให ้        
ผูบ้ริหารสามารถตัดสินใจกาํหนดแนวทางที�มีความเหมาะสมตลอดจนองค์การสามารถบรรลุ               
ผลสาํเร็จตามที�ตอ้งการไดอ้ยา่งราบรื�น 
 ทฤษฎีองคก์ารเป็นศาสตร์ที�มีการพฒันามาไม่นานนกัทั1งนี1 เนื�องมาจากในเบื1องตน้สังคม
ส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมทฤษฎีองค์การจึงเป็นสิ�งที�ไม่มีความจาํเป็นจนถึงในช่วงตน้
ของศตวรรษที� 19 สภาพสังคมไดเ้ริ�มเปลี�ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรมส่งผลให้ทฤษฎีองค์การ
เริ� มได้รับความสนใจขึ1 นมีการพัฒนารวมทั1 งมีวิวฒันาการต่อกันมาอย่างต่อเนื�องดังนั1 นทฤษฎี             
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องค์การจึงเป็นแนวความคิดที�มีความสัมพนัธ์และแสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคล            
กลุ่มย่อยและกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การอย่างเป็นระบบสามารถแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกิจกรรมในองค์การดงันั1นโดยเนื1อหาที�แท้จริงแล้วทฤษฎี        
องคก์าร คือ การกาํหนดกรอบของแนวความคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ ที�ศึกษาเฉพาะเรื�องโครงสร้างของ
องค์การ (Organization Design) กล่าวคือการกําหนดโครงสร้างขององค์การเป็นการศึกษาเพื�อ
อธิบายถึงการจดัโครงสร้างองคก์ารการออกแบบองคก์ารรวมทั1งการเสนอทางเลือกในการบริหาร
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แนวความคิดของการจดัการในอดีตจะมุ่งเนน้ในการประสานงานกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบั
บุคลากรเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแต่จากการที�ผูบ้ริหารมีสมมติฐานวา่มนุษยว์่า
เป็นผูที้�มีเหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานเกิดจากการแบ่งงานกันทาํตาม               
ความถนัดแต่ผูบ้ริหารไม่ได้ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัปัจจยัทางดา้นสภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรม
ของมนุษย์ทาํให้ผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผลงานไม่เป็นไปตามที�ต้องการ เช่น        
คนงานไม่ชอบงานในลกัษณะที�เป็นงานประจาํเป็นตน้จนเป็นผลทาํให้ผูบ้ริหารคิดหาทางนาํไปสู่
การขยายงานการเพิ�มคุณค่าของงานและการให้อาํนาจตดัสินใจกบัพนักงานเพิ�มขึ1นหรือการนํา           
แนวความคิดของการจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวนผลงานมาประยุกต์ใช้กับคนงานจนสามารถ               
เพิ�มผลผลิตไดเ้กินจากมาตรฐานที�กาํหนด ซึ� งจะได้รับค่าตอบแทนที�สูงกว่าคนงานที�ทาํไดต้ ํ�ากว่า
มาตรฐานก็สามารถผลกัดนัใหค้นงานทาํงานไดต้ามเป้าหมายที�กาํหนดได ้
 ในการแก้ปัญหาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ              
องค์การนั1 นสามารถทําได้โดยการจัดโครงสร้างองค์การและกําหนดแนวทางการจัดการที� มี               
ความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มจะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดแนวทางในการตดัสินใจที�มี         
ความเหมาะสมไดเ้ช่นการแสวงหาผูบ้ริหารที�มีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาบริหารงานการมุ่งเน้น
เกี�ยวกบัการแบ่งงานกนัทาํของคนงานการแสวงหาคนงานที�มีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติัการ
ใชว้ิธีการจูงใจดา้นเงินเดือนและตาํแหน่งงานการสังเกตและวเิคราะห์งานเพื�อหาวธีิการทาํงานที�ดีที�สุด
เป็นตน้ 
 สําหรับแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการประกอบด้วย แนวความคิดทางการจดัการ             
ในสมยัเดิมหรือยุคคลาสสิก ไดแ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์แนวความคิดการจดั
องคก์ารระบบราชการและแนวความคิดทางการจดัการเชิงกระบวนการแนวความคิดทางการจดัการ
เชิงพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงมนุษยสัมพนัธ์แนวความคิดทางการจดัการ
เชิงสังคมศาสตร์และแนวความคิดทางการจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์แนวความคิดทางการจดัการ
สมัยใหม่ ได้แก่ แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณแนวความคิดเชิงระบบและแนวคิด                
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เชิงสถานการณ์และแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวตัน์ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ                    
การควบคุมคุณภาพโดยรวมการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องการรื1อปรับระบบ เป็นตน้ 
 

ทฤษฎกีารสื�อสาร 
 ชีวิตเป็นเรื�องของการเรียนรู้และสิ�งหนึ� งที�สําคญัและตอ้งมีการเรียนรู้คือความสัมพนัธ์
หรือมนุษยสัมพนัธ์เพราะทุกสิ�งทุกอยา่งในโลกนี1 มกัเป็นบทเรียนของกนัและกนั ถา้ไม่ใส่ใจเรียนรู้
ซึ� งกนัและกนัก็จะอยูใ่นโลกนี1ดว้ยความยากลาํบาก เพราะชีวติจะมีคุณค่าและรู้สึกมีความสุขเมื�อได้
แสดงออกอยา่งที�รู้สึก มีโอกาสเรียนรู้เรื�องราวและสิ�งใหม่ ๆ ตามที�เราตอ้งการ ดงันั1นความสําเร็จ
ของมนุษยใ์นการดาํรงชีวิตทั�วไป จึงมกัมีขอ้กาํหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ว่าเราจะตอ้งเขา้กบัคนที�เรา    
ติดต่อดว้ยใหไ้ด ้และตอ้งเขา้ให้ไดดี้ ดว้ยการเรียนรู้ที�จะสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนั โดยอาศยัวิธีการ
สื�อสารและหลกัจิตวิทยา ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยโ์ดยทั�วไปมกัถูกมองว่าเป็นเรื�องของศิลปะ 
(Arts) มากกว่าศาสตร์ (Science) ซึ� งก็หมายความว่า การเรียนรู้เกี�ยวกับความสัมพนัธ์ของบุคคล         
แต่เพียงอย่างเดียวโดยขาดศาสตร์ของการสื�อสาร ย่อมขาดศิลปะในการนาํไปปรับใช้ในชีวิตจริง           
ใหป้ระสบความสาํเร็จได ้
 ความหมายของการสื�อสาร 
 นิลุบล แหยมอุบล (2552 : 9) กล่าวว่า การสื�อสาร หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอด
หรือแลกเปลี�ยนสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ� ง เรียกว่าผูส่้งสาร (Sender) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหนึ� ง  
ซึ� งเรียกวา่ผูรั้บสาร (Receiver) โดยผา่นสื�อ (Channel) เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั  
 ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2553 : 327) ให้ความหมายว่า การสื�อสาร หมายถึง กระบวนการ
ในการส่งขอ้ความหรือขอ้มูล เพื�อสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลตั1งแต่ 2 ฝ่ายขึ1นไป โดยฝ่ายหนึ� ง
เป็นผูส่้งสาร (Sender) เพื�อส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร (Receiver) ซึ� งเมื�อผูรั้บสารได้รับสารแล้ว                
จะทาํการส่งขอ้มูลยอ้นกลบัไปยงัผูส่้งสาร 
 เนตร์พณัณา ยาวริาช (2553 : 211) ไดใ้ห้ความหมายของการสื�อสาร “เป็นกระบวนการสื�อ
ข้อมูลซึ� งกันและกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผูบ้ริหารและระหว่างพนักงาน               
การสื� อสารเกี�ยวข้องกับข่าวสารของบุคคลหนึ� งหรือกลุ่มคนที�ต้องการสื� อเพื�อให้ทุกคนเข้าใจ                  
ในข่าวสารนั1น” 
 อรอนงค์ สวสัดิy บุรี (2555 : 106) ให้ความหมายของการสื�อสารว่า เป็นการถ่ายทอดสาร
จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยผ่านสื�อ โดยถ่ายทอดเป็นคาํพูดหรือสัญลกัษณ์ ไปสู่ผูรั้บสารและ                 
ผูรั้บสารตีความหมายให้ตรงกับวตัถุประสงค์ของผูส่้งสารแล้วถ่ายทอดความคิดของตนกลบัสู่              
ผูส่้งสารโดยผา่นสื�อหรือช่องทางต่าง ๆ 
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 องัคณา วสุิทธากร (2555 : 9) กล่าววา่ การสื�อสารคือ กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
จากบุคคลหนึ� งไปสู่อีกบุคคลหนึ� ง ให้เข้าใจความหมายโดยวิธีการใดวิธีการหนึ� ง และสามารถ               
ตอบสนองตามที�ผูส่้งสารตอ้งการได ้
 สรุป การสื� อสารคือ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารซึ� งกันและกัน เพื�อสร้าง                
ความเขา้ใจระหว่างบุคคลตั1งแต่ 2 ฝ่ายขึ1นไป โดยถ่ายทอดเป็นคาํพูดหรือสัญลกัษณ์ไปสู่ผูรั้บสาร
และผูรั้บสารตีความหมายใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
 ประเภทของการสื�อสาร 
  การสื�อสารแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 
 1. การสื�อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) การคิดหรือจินตนาการกบั
ตวัเอง เป็นการคิดไตร่ตรองกบัตวัเองก่อนที�จะมีการสื�อสาร ประเภทอื�นต่อไป (การฝัน, การนึกคิด, 
คาํนึง) 
 2. การสื�อสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การที�บุคคลตั1งแต่ 2 คนขึ1นไป
มาทาํการสื�อสารกนัอยา่งมีวตัถุประสงค ์เช่นการพดูคุย ปรึกษาหารือในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง (พดูคุยทั�ว ๆ  ไป
ระหวา่งบุคคล 2 คน) 
 3. การสื�อสารภายในกลุ่มยอ่ย (Small - group Communication) การสื�อสารที�มีบุคคลร่วมกนั
ทําการสื� อส ารเพื� อทํากิ จกรรม ร่วม กัน แต่จําน วน ไม่ เกิ น  25 ค น  เช่ น  ชั1 น เรียน ข น าดเล็ ก                  
หอ้งประชุมขนาดเล็ก (การสื�อสารภายในหอ้งเรียน, ในกลุ่มเพื�อน, ที�ทาํงาน พดูง่าย ๆ วา่ตั1งวง) 
 4. การสื�อสารกลุ่มใหญ่ (Large - group Communication) การสื�อสารระหวา่งคนจาํนวนมาก 
(เช่น ภายในหอ้งประชุมใหญ่ โรงภาพยนตร์โรงละคร ชั1นเรียนขนาดใหญ่) 
 5. การสื�อสารภายในองคก์ร (Organization Communication) การสื�อสารระหวา่งสมาชิก
ภายในหน่วยงาน เพื�อปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วง (การพูดคุยกับเพื�อนร่วมงาน, การประสานงาน          
ร่วมกนั, การประชุมงาน) 
 6. การสื�อสารมวลชน (Mass Communication) การสื�อสารกบัคนจาํนวนมากในหลาย ๆ 
พื1นที�พร้อมกัน โดยใช้สื� อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์              
เป็นสื� อกลาง (ปัจจุบันมีสื� อโซเชียลมีเดียเข้ามาด้วย) เหมาะสําหรับการส่งข่าวสารไปยงัผูค้น               
จาํนวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกนั 

7. การสื� อสารระหว่างประเทศ (International Communication) การสื� อสารระหว่าง
บุคคลที�มีความแตกต่างกันในเชื1อชาติ ภาษา วฒันธรรมการเมืองและสังคม เช่น การสื� อสาร                     
ทางการทูต การสื�อสารเจรจาต่อรองเพื�อการทาํธุรกิจ (การเจรจาธุรกิจ, การเจรจาระหว่างการเมือง 
เป็นตน้) 
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 ความสําคัญของการสื�อสาร 
 บาร์นาร์ด (Barnard. 1972 : 217) ปรมาจารยท์างการบริหารไดส้รุปเกี�ยวกบัองคป์ระกอบ
ที�สาํคญัในการติดต่อสื�อสารที�จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานยอมรับอาํนาจ 7 ประการ คือ 
 1. เส้นทางของการติดต่อสื�อสารตอ้งมีขอ้กาํหนดไวช้ดัแจง้ (Channel of Communication 
Should be Definitely Known)  
 2. ควรมีเส้นทางการสื�อสารที�เป็นทางการและถึงตวับุคคลในองคก์าร (Definite Formal 
Channel of Communication to Every Member of an Organization)  
 3. เส้นทางการติดต่อสื� อสารควรเห็นทางตรงและสั1 นที� สุดเท่าที�จะเป็นไปได้ (The 
Communication Must be as Direct or Short as Possible)  
 4. ควรใช้เส้นทางการติดต่อส่อสารที�สมบูรณ์ทุกสาระ (The Compete Lie of Communication 
Should Usually be Used)  
 5. บุคคลที�ทาํหน้าที�ศูนยก์ลางของการติดต่อสื�อสารจะตอ้งเป็นบุคคลที�มีสมรรถนะสูง 
(Competence of the Persons Serving as Communication Centers, that is, Officers, Supervisory Heads, 
Must Adequate)  
 6. ในขณะที�องคก์ารกาํลงัปฏิบติัหนา้ที�เส้นทางการติดต่อสื�อสารไม่ควรให้มีเหตุขดัขอ้ง 
(The Line of Communication Should Not be Interrupted During the Time When the Organization 
is to Function)  
 7. การติดต่อสื� อสารทุกชนิดจะต้องเป็นที� เชื�อถือได้แน่นอน (Every Communication 
Should be Authenticated) และไดก้าํหนดหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 3 ประการ ไดแ้ก่  
  7.1 จดัและอาํนวยการระบบสื�อสาร (To Provide the System of Communication) 
  7.2 สนับสนุนให้มีการรวมกาํลงักนัทาํงานให้แก่องค์การ (To Promote the Securing 
of Essential Efforts)  
  7.3 กําหนดวตัถุประสงค์ของงานต่าง ๆ ขององค์การ (To Formulate and Define 
Purpose)  
 ดว้ยเหตุนี1  เครื�องแสดงความสามารถอีกอย่างหนึ� งของผูบ้ริหาร ก็คือ การมีระบบการสื�อสาร              
ที�ดีในหน่วยงานของตน เพราะระบบการสื�อสารที�ดีจะเป็นวธีิที�ทาํให้สมาชิกในหน่วยงานไดท้ราบ
เรื� องราวข่าวสารที� เกี� ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นวิธีที� จะซักซ้อมความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง               
ชัดเจน เป็นวิธีที�จะสนับสนุนหรือเร้าใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นวิธีที�จะขจดัปัดเป่า  
ความเข้าใจผิดและความอยากรู้อยากเห็นเกี�ยวกับเรื� องราวต่าง ๆ ให้หมดไปได้ดังคาํกล่าวที�ว่า            
“การสื�อสารที�ถูกตอ้งนาํไปสู่ความเขา้ใจที�ดี ทาํให้เกิดเจตคติที�ดี มีขวญัและกาํลงัใจสูง ซึ� งนาํไปสู่
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การร่วมมือและทาํงานประสานกัน ผลที�ตามมาคือ การบรรลุเป้าหมายและความก้าวหน้าของ          
หน่วยงาน” 
 ธงชัย สันติวงษ์ และชนาธิป สันติวงษ์ (2545 : 45) ได้ให้ความสําคัญของการสื� อสาร              
ในองคก์าร ดงันี1  
 1.  เป็นเครื�องมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน 
 2. เป็นเครื�องมือที�ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรต่าง ๆ ภายใน            
องคก์ารเดียวกนั เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
 3. การช่วยกนัปฏิบติัภารกิจขององค์การ และมีการประสานงานระหว่างกนั พร้อมทั1ง
ทาํงานสอดคลอ้งกนั 
 4. การช่วยใหเ้กิดการพฒันา และการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 
 คนึงนิจ ศีลรักษ์ และคณะ (2555 : 16) กล่าวว่า การสื�อสารมีความสําคญั และมีลกัษณะ
ของการสื�อสาร แบ่งออกได ้3 วธีิ คือ 
 1. การสื�อสารด้วยวาจา หรือ "วจนภาษา" (Oral Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง 
เป็นตน้ 
 2. การสื�อสารที�มิใช่ วาจา หรือ "อวจนภาษ า" (Nonverbal Communication) และการสื�อสาร
ด้วยภาษาเขียน (Written Communication) เช่น การสื� อสารด้วยท่าทาง ภาษามือและตัวหนังสือ 
เป็นตน้ 
 3. การสื�อสารดว้ยการใช้จกัษุสัมผสัหรือการเห็น (Visual Communication) เช่น การสื�อสาร
ด้วยภาพ โปสเตอร์สไลด์เป็นต้นหรือโดยการใช้สัญลักษณ์และเครื� องหมายต่าง ๆ เช่น ลูกศร           
ชี1ทางเดิน เป็นตน้ 
 การสื�อสารมีความสําคญัและเป็นเครื� องมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน เนื�องจาก
ระบบการสื�อสารที�ดีจะเป็นวิธีที�ทาํให้สมาชิกในหน่วยงานไดท้ราบเรื�องราวข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน เป็นวิธีที�จะซักซ้อมความเขา้ใจให้แจ่มแจง้ ชดัเจน เป็นวิธีที�จะสนบัสนุนหรือเร้าใจ
ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และเป็นวธีิที�จะขจดัปัดเป่าความเขา้ใจผดิ 
 ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล  
 สุมาลี เดชบุญพบ (2554 : 9 - 10) กล่าวว่า เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พฒันา
ทฤษฎีที�ผูส่้งจะส่งสารอยา่งไรและผูรั้บจะรับแปลความหมาย และมีการโตต้อบกบัสารนั1นอยา่งไร 
ทฤษฏี S M C R ประกอบดว้ย 
 ผู ้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู ้ที� มีทักษะความชํานาญในการสื� อสารโดยมีความสามารถ                 
ในการเขา้รหัส (Encode) เนื1อหาข่าวสารมีทศันคติที�ดีต่อผูรั้บเพื�อผลในการสื�อสารมีความรู้อย่างดี
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เกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสารที�จะส่งและควรจะมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูลนั1นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บตลอดจนพื1นฐานทางสังคมและวฒันธรรมที�สอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ย 
 ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เกี�ยวขอ้งดา้นเนื1อหา สัญลกัษณ์ และวธีิการส่งข่าวสาร 
 ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การที�จะส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บไดรั้บข่าวสาร 
ขอ้มูลโดยผ่านประสานทสัมผสัทั1ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ� ง คือ การไดย้ิน การดู การสัมผสั 
การลิ1มรส หรือการไดก้ลิ�น 
 ผู ้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู ้มีทักษะความชํานาญในการสื� อสารโดยมีความสามารถ         
ในการถอดรหัส (Decode) สาร เป็นผูที้�มีทศันคติ ระดับความและพื1นฐานทางสังคมวฒันธรรม    
เช่นเดียวหรือคลา้ยคลงักนักบัผูส่้งจึงจะทาํใหก้ารสื�อสารความหมายหรือการสื�อสารนั1นไดผ้ล 
 ตามลกัษณะของทฤษฏี S M C R นี1 มีปัจจยัที�มีความสําคญัต่อขีดความสามารถของผูส่้ง
และรับที�จะทาํการสื�อสารความหมายนั1นไดผ้ลสาํเร็จหรือไม่เพียงใด ไดแ้ก่ 

 

 
 
ภาพประกอบ 2  แบบจาํลอง SMCR ของเบอร์โล 
ที�มา : กิดานนัท ์มลิทอง. 2543 : 245 
 
 ทกัษะในการสื�อสาร (Communication Skills) หมายถึงทกัษะซึ� งทั1งผูส่้งและผูรั้บควรจะมี
ความชํานาญในการส่งและการรับการเพื�อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผูส่้งต้อง                    
มีความสามารถในการเขา้รหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที�ถูกตอ้งใช้คาํพูดที�ชดัเจนฟังง่าย             
มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที�เขา้กบัการพูดท่วงทาํนองลีลาในการพูดเป็นจงัหวะ น่าฟังหรือการเขียน
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ด้วยถ้อยคําสํานวนที� ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี1 เป็นต้นส่วนผู ้รับต้องมีความสามารถ            
ในการถอดรหสัและมีทกัษะที�เหมือนกนักบัผูส่้งโดยมีทกัษะการฟังที�ดีฟังภาษาที�ผูส่้งพูดมารู้เรื�อง 
หรือสามารถอ่านขอ้ความที�ส่งมานั1นได ้เป็นตน้    
 ทศันคติ (Attitudes) เป็นทศันคติของผูส่้งและผูรั้บซึ� งมีผลต่อการสื�อสารถา้ผูส่้งและผูรั้บ 
มีทศันคติที�ดีต่อกนัจะทาํให้การสื�อสารได้ผลดีทั1งนี1 เพราะทศันคติย่อมเกี�ยวโยงไปถึงการยอมรับ  
ซึ� งกนัและกนัระหว่างผูส่้งและผูรั้บดว้ย เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอมในตวัผูพู้ดก็มกัจะมีความเห็น
คล้อยตามไปได้ง่ายแต่ในทางตรงขา้มถ้าผูฟั้งมีทศันคติไม่ดีต่อผูพู้ดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วย 
และมีความเห็นขดัแยง้ในสิ�งที�พูดมานั1นหรือถ้าทั1งสองฝ่ายมีทศันคติไม่ดีต่อกนัท่วงทาํนองหรือ          
นํ1 าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้ าวไม่ น่ าฟังแต่ถ้ามีทัศนคติที� ดี ต่อกันแล้วมักจะพูดกัน                         
ดว้ยความไพเราะอ่านหวานน่าฟังเหล่านี1  เป็นตน้ 
 ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งและผูรั้บมีระดบัความรู้เท่าเทียมกนัก็จะทาํให้
การสื�อสารนั1นลุล่วงไปดว้ยดีแต่ถา้หากความรู้ของผูส่้งและผูรั้บมีระดบัที�แตกต่างกนัย่อมจะตอ้ง        
มีการปรับปรุงความยากง่ายของขอ้มูลที�จะส่งในเรื�องความยากง่ายของภาษาและถอ้ยคาํสาํนวนที�ใช้
เช่น ไม่ใช่คาํศพัทท์างวชิาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถอ้ยคาํยาว ๆ สาํนวนสลบัซบัซ้อนทั1งนี1 เพื�อให้
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ตวัอย่างเช่น การที�หมอรักษาคนไขแ้ล้วพูดแต่คาํศพัท์การแพทย ์          
เกี�ยวกบัโรคต่าง ๆ ยอ่มทาํให้คนไขไ้ม่เขา้ใจวา่ตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือพฒันากรจากส่วนกลาง
ออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่าง ๆ ในชนบทเพื�อให้คาํแนะนําทางด้านการเกษตรและเลี1 ยงสัตว์แก่                
ชาวบ้านถ้าพูดแต่ศพัท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้ายถ้อยคาํภาษาง่าย ๆหรือไม่ใช้ภาษาทอ้งถิ�น             
ก็จะทาํให้ชาวบา้นไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิดได้หรือในกรณีของการใช้ภาษามือของผูพ้ิการทางโสต          
ถา้ผูรั้บไม่เคยไดเ้รียนภาษามือมาก่อนทาํใหไ้ม่เขา้ใจและไม่สามารถสื�อสารกนัไดเ้หล่านี1  เป็นตน้ 
 ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio - culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรม                         
ในแต่ละชาติเป็นสิ�งที�มีส่วนกาํหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั1น ๆ ซึ� งเกี�ยวขอ้งไปถึง                  
ขนบธรรมเนียมประเพณีที�ยึดถือปฏิบติัสังคมและวฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตกต่างกนั 
เช่น การให้ความเคารพต่อผูอ้าวุโสหรือวฒันธรรมการกินอยู ่ฯลฯ ดงันั1น ในการติดต่อสื�อสารของ
บุคคลต่างชาติต่างภาษาจะตอ้งมีการศึกษาถึงกฎขอ้บงัคบัทางศาสนาของแต่ละศาสนาดว้ย 
 การสื�อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวเีวอร์ 
 สุมาลี เดชบุญพบ (2554 : 9 - 10) โดยคล็อด อี. แชนนนั (Claude E.Shannon) และวอร์เรนวเีวอร์ 
(Warren Weaver) ได้คิดทฤษฏีการสื� อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงการสื� อสารเริ� มด้วยผู ้ส่งซึ� งเป็น              
แหล่งขอ้มูล ทาํหน้าที�ส่งเนื1อหาข่าวสารเพื�อส่งไปยงัผูรั้บโดยผ่านทางเครื�องส่งหรือตวัถ่ายทอด               
ในลักษณะของสัญญาณที�ถูกส่งไปในช่องทางต่าง ๆ กันแล้วแต่ลักษณะของการส่งสัญญาณ               
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แต่ละประเภท เมื�อทางฝ่ายผูไ้ดรั้บสัญญาณแลว้สัญญาณที�ไดรั้บจะถูกปรับให้เหมาะสมกบัเครื�องรับ
หรือการรับเพื�อทาํการแปลสัญญาณให้เป็นเนื1อหาข่าวสารนั1นอีกครั1 งหนึ� งให้ตรงกบัที�ผูส่้งส่งมาก          
ในขึ1นนี1 เนื1อหาที�รับจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือผูรั้บตามที�ตอ้งการแต่ในบางครั1 งสัญญาณที�ส่งไป
อาจถูกรบกวนหรืออาจมีบางสิ�งบางอย่างมาขดัขวางสัญญาณนั1นทาํให้สัญญาณที�ส่งไปกบัสัญญาณ  
ที�ไดรั้บมีความแตกต่างกนัเป็นเหตุให้เนื1อหาข่าวสารที�ส่งจากแหล่งขอ้มูลไปยงัจุดหมายปลายทาง
อาจผิดเพี1ยนไปนบัเป็น ความลม้เหลวของการสื�อสารเนื�องจากที�ส่งไปกบัขอ้มูลที�ไดรั้บไม่ตรงกนั
อนัจะทาํใหเ้กิดการแปลความหมายผดิหรือความเขา้ใจผดิในการสื�อสารกนัได ้
 จากทฤษฏีการสื�อสารนี1 พิจารณาไดว้่า แชนนันและวีเวอร์สนใจว่าเมื�อมีการสื�อสารกนั             
จะมีอะไรเกิดขึ1นกบัขอ้มูลข่าวสารที�ส่งไปนั1นไม่วา่จะเป็นการส่งโดยผา่นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า หรือ
การส่งโดยใชส้ัญญาณต่าง ๆ เช่น เมื�อมีการเปิดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงเพลงนั1นจะถูกแปลง
เป็นสัญญาณและส่งด้วยการกลํ1 าสัญญาณ (Modulation) จากสถานีวิทยุไปย ังเครื� องรับวิทย ุ                
โดยเครื�องรับจะแปลงสัญญาณคลื�นนั1นเป็นเพลงให้ผูรั้บไดย้ินในขณะที�สัญญาณถูกส่งไปจะมีสิ�งต่าง ๆ 
“สิ� งรบกวน” (Noise Source) เช่น ในการส่งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรบกวนโดยไฟฟ้า               
ในบรรยากาศหรือในขณะที�ครูฉายวิดีทศัน์ในห้องเรียน การรับภาพและเสียงของผูเ้รียนถูกรบกวน
โดยสิ�งรบกวนหลาย จึงสรุปไดว้า่ “สิ�งรบกวน” คือ สิ�งที�ทาํให้สัญญาณเสียไปภายหลงัไปภายหลงั 
ที�ถูกส่งจากผูส่้งและก่อนที�จะถึงผูรั้บทาํให้สัญญาณที�ส่งไปกบัสัญญาณที�ไดรั้บมีลกัษณะแตกต่างกนั
จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคของการสื�อสารเนื�องจากทาํให้การสื�อสารไม่ได้ผลเต็มที�ถูกตอ้ง             
ตามที�ควรจะเป็น 
 การสื�อสารเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม์ 
 ตามปกติแล้วในการสื�อสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคล ผูส่้งและผูรั้บจะมีการ
เปลี�ยนบทบาทกนัไปมาในลกัษณะการสื�อสารสองทาง โดยเมื�อผูส่้งได้ส่งขอ้มูลข่าวสารไปแล้ว             
ทางฝ่ายผูรั้บทาํการแปลความหมายขอ้มูลที�รับมา และจะเปลี�ยนบทบาทจากผูรั้บกลบัเป็นผูส่้งเดิม
เพื�อตอบสนองต่อสิ� งที�รับมา ในขณะเดียวกันผูส่้งเดิมจะเปลี�ยนบทบาทเป็นผูรั้บเพื�อรับข้อมูล         
ที�ส่งกลบัมาและทาํการแปลความหมายสิ�งนั1น ถา้มีขอ้มูลที�จะตอ้งส่งตอบกลบัไปก็จะเปลี�ยนบทบาท  
เป็นผู ้ส่งอีกครั1 งหนึ� งเพื�อส่งข้อมูลกลับไปยงัผู ้รับเดิม การสื� อสารในลักษณะที�ทั1 งผู ้ส่งและผู ้รับ                        
จะวนเวียนเปลี�ยนบทบาทกนัไปมาในลกัษณะเชิงวงกลมดว้ยลกัษณะดงักล่าว ทาํให้ชารลส์อี. ออสกูด 
(Charles E. Osgood) และวิลเบอร์ แอล. ชแรมม์ (Wibur L. Schramm) ได้สร้างแบบจาํลองเชิงวงกลมขึ1น
โดยไม่เพียงแต่เน้นถึงแต่องค์ประกอบของการสื� อสารเท่านั1 น แต่ได้เน้นถึงพฤติกรรมของทั1 ง                
ผูส่้งและผูรั้บด้วยโดยที�แบบจาํลองการสื�อสารเชิงวงกลมนี1 จะมีลกัษณะของการสื�อสารสองทาง            
ซึ� งตรงกนัขา้งอยา่งเห็นไดช้ดักบัการสื�อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนนัและวีเวอร์ขอ้แตกต่าง
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อีกประการคือ ในขณะที�ความสนใจของแชนนันและวีวเรอ์อยู่ที�ช่องทางการติดต่อระหว่างผูส่้ง 
และผูรั้บแต่ออสกูดและชแรมม์ไดมุ้่งพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผูส่้งและผูรั้บซึ� งเป็นผูที้�มี        
ส่วนสําคญัในกระบวนการสื�อสาร ในแบบจาํลองนี1 จะเห็นไดว้า่ออสกูดและชแรมมไ์ม่ไดก้ล่าวถึง          
ตัวถ่ายทอดการสื� อสารเลยแต่ได้เน้นถึงการกระทาํของผูส่้งและผูรั้บซึ� งทําให้ที�อย่างเดียวกัน             
และเปลี�ยนบทบาทกันไปมาในการเข้ารหัสสาร การแปลความหมาย และการถอดรหัสสาร                     
(กิดานนัท ์มลิทอง. 2548 : 44) 
 ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฏีการสื�อสารของชแรมม์ 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม. (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ชแรมม์ (Schramm) ได้นําทฤษฏี 
การสื�อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของเชนนนัและวีเวอร์มาใชเ้พื�อเป็นแนวทางในการอธิบายการสื�อสาร
ที�เกิดขึ1นในการเรียนการสอน โดยเนน้ถึงวตัถุประสงค์ของการสอน ความหมายของเนื1อหาขอ้มูล
และการที�ขอ้มูลได้รับการแปลความหมายอย่างไร นอกจากนี1 ชแรมม์ยงัให้ความสาํคญัของการ
สื�อความหมาย การรับรู้และการแปลความหมายของสัญลกัษณ์วา่เป็นหัวใจสําคญัของการเรียนการสอน
ตามลกัษณะการสื�อสารของชแรรมมนี์1  การสื�อสารจะเกิดขึ1นไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพเฉพาะในส่วน
ที�ผูส่้งและผูรั้บทั1งสองฝ่ายต่างมีวฒันธรรม ประเพณี ความเชื�อ ความรู้ ฯลฯ ทีสอดคลอ้งคลา้ยคลึง
และมีประสงการณ์ร่วมกนัจึงจะทาํให้สามารถเขา้ใจความหมายที�สื�อกนันั1นได้ ทั1 งนี1 เพราะผูส่้ง
สามารถเขา้รหสัและผูรั้บสามารถถอดรหสัเนื1อหาข่าวสารในขอบข่าวประสบการณ์ที�แต่ละคนมีอยู ่
เช่น ถา้ไม่เคยเรียนภาษารัสเซีย เราคงไม่สามารถพูดหรือแปลความหมายของภาษารัสเซียไดด้งันี1
เป็นต้น ถ้าส่วนของประสบการณ์ของทั1งผูส่้งและผูรั้บซ้อนกันเป็นวงกวา้งมากเท่าใด จะทาํให ้            
การสื�อสารนั1นเป็นไปได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ�งขึ1 นเพราะต่างฝ่ายจะเข้าใจสิ� งที�กล่าวถึงนั1 น            
ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เมื�อใดที�วงของขอบข่ายประสบการณ์ซ้อนกนัน้อยมากหรือไม่ซ้อนกนัเลย แสดงว่า
ทั1งผูส่้งและผูรั้บแทบจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกนัเลยการสื�อสารนั1นจะทาํไดย้ากลาํบากหรือแทบจะ
สื�อสารกนัไม่ไดอ้ยา่งสิ1นเชิงซึ� งสามารถทราบไดจ้ากผลป้อนกลบัที�ผูส่้งกลบัไปยงัผูส่้งนั1นเอง 
 จากทฤษฏีการสื�อสารของชแรมมเ์นื�องจากในการสื�อสารเราไม่สามารถส่ง “ความหมาย” 
(Meaning) ของขอ้มูลไปยงัผูรั้บได ้สิ�งที�ส่งไปจะเป็นเพียง “สัญลกัษณ์” (Symbol) ของความหมายนั1น 
เช่น คาํพูด รูปภาพ เสียงเพลง ท่าทาง ฯลฯ ดงันั1นเมื�อมีการสื�อสารเกิดขึ1นผูส่้งตอ้งพยายามเขา้รหัสสาร
ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์เพื�อให้ผูรั้บเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ซึ� งสารแต่ละสารจะประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
มากมายโดยที�สัญลักษณ์ แต่ละตัวจะบ่งบอกถึง “สัญญาณ ” (Signal) ของบางสิ� งบางอย่าง                
ซึ� งจะทราบได้โดยประสบการณ์ของคนเรา เช่น เมื�อยกมือขึ1นเป็นสัญญาณของการห้ามหรือเมื�อ
ตะโกนเสียงดงัเป็นสัญญาณของความโกรธ ฯลฯ ดงันั1นผูส่้งจึงตอ้งส่งสัญญาณเป็นคาํพูด ภาษาเขียน 
ภาษามือ ฯลฯ เพื�อถ่ายทอดความหมายของสารที�ตอ้งการจะส่งโดยพยายามเชื�อมโยงเนื1อหาสาร        
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เขา้กบัประสบการณ์ที�สอดคล้องกนัทั1งสองฝ่าย เพื�อให้ผูรั้บสามารถแปลและเขา้ใจความหมาย            
ของสัญลกัษณ์เหล่านั1นได้โดยง่ายในขอบข่ายประสบการณ์ของตน ตวัอย่างเช่น ถา้ผูส่้งตอ้งการ     
ส่งสารคาํว่า “ดิจิทลั” ให้ผูรั้บที�ยงัไม่เคยรู้จกัคาํนี1 มาก่อน ผูส่้งต้องพยายามใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ                
ไม่วา่จะเป็นการอธิบายดว้ยคาํพูด ภาพกราฟิกอุปกร์ระดบัดิจิทลั เช่น กลอ้งถ่ายภาพหรือลญัลกัษณ์
อื�นใดก็ตามเพื�อให้ผูรั้บสามารถเข้าใจและมีประสบการณ์ร่วมกับผูส่้งได้มากทีสุดเพื�อเข้าใจ             
ความหมายของ “ดิจิทลั” ตามที�ผูส่้งตอ้งการ 
 อยา่งไรก็ตามเนื�องจากการเรียนการสอนเป็นการที�ผูส้อนตอ้งให้ความรู้และขยายขายข่าย

ประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางยิ�งขึ1นหากมีสิ�งใดที�ผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการณ์หรือยงัไม่มี

ความรู้ในเรื� องนั1 นอย่างเพียงพอผู ้สอนจําเป็นต้องพยายามเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์                     

ในเรื� องนั1น ๆ ให้แก่ผูเ้รียนโดยการอภิปรายร่วมกนั ให้ผูเ้รียนตอบคาํถามหรือทาํการบา้นเพิ�มเติม

ยอ่มจะเป็นการทราบขอ้มูลป้อนกลบัวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ ในเรื�องที�เรียนนั1น

อย่างเพียงพอหรือยงัและถูกต้องหรือไม่ถ้าผูเ้รียนยงัไม่สามารถเข้าใจหรือยงัไม่เกิดการเรียนรู้                

ที�ถูกตอ้งขึ1น แสดงวา่เกิด “สิ�งรบกวน” ของสัญญาณในการสอนนั1นผูส้อน ตอ้งพยายามแกไ้ขวิธีการสอน

โดยอาจใชสื้�อประเภทต่าง ๆ เขา้ช่วยหรือการอภิปลายยกตวัอยา่งให้ง่ายขึ1น รวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์

อื�น ๆ ที�เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียนมาช่วยการสอนนั1นจนกวา่ผูเ้รียนจะมีประสบการณ์ 

 จากทฤษฏีการสื�อสารที�กล่าวมาแลว้อาจสรุปไดว้า่ในการสื�อสารนั1นการที�ผูส่้งและผูรั้บ

จะสามารถเขา้ใจกนัไดดี้เพียงใดย่อมขึ1นอยู่กบัทกัษะทศันคติ ความรู้ ระบบสังคมและวฒันธรรม

ของทั1งสองฝ่ายถ้าทั1งผูส่้งและผูรั้บมีสิ� งต่าง ๆ เหล่านี1  สอดคล้องกนัมากจะทาํให้การสื�อสารนั1น                

ได้ผลดียิ�งขึ1นเพาะต่างฝ่ายจะมีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนัและสามารถขจดัอุปสรรค์ในการสื�อสาร

ระหวา่งผูส่้งและผูรั้บออกไปไดร่้วมกบัผูส้อนและเกิดการเรียนรู้ที�ถูกตอ้งในที�สุด การติดต่อสื�อสาร

จาํแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การติดต่อสื� อสารภายในและการติดต่อสื� อสารภายนอก ดังนี1  

(วรวงษ ์ เอี�ยมสาํองค.์ 2557 : 20) 

 1. การติดต่อสื� อสารภายใน (Internal Communication) เป็นการติดต่อสื� อสารภายใน           
องค์กรหรือสถาบนัซึ� งเป็นการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลภายในองค์กร เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ซึ� งกนัและกนัทาํให้การดาํเนินงานภายในองค์กรเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวก้ารสื�อสาร
ภายในเป็นปัจจยัที�มีความสําคญัต่อความสําเร็จหรือล้มเหลว เพราะหากสมาชิกภายในองค์กร           
มีความเขา้ใจที�ตรงกนั มีทศันคติที�ดีต่อองค์กรแลว้ การดาํเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์กรย่อมไดรั้บ
การสนบัสนุนจากสมาชิกภายใน ดงันั1น องค์กรหรือสถาบนัจึงตอ้งให้ความสําคญักบัการสื�อสาร
ภายใน โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานของตนเองทําความเข้าใจสร้างทัศนคติที� ดีรับฟัง              
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ความคิดเห็นของพนักงาน ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในการติดต่อสื�อสารภายในองค์กร เช่น 
โทรศพัทเ์สียงตามสาย การจดัทาํป้ายประกาศ โทรทศัน์ วงจรปิด เป็นตน้ 
 2. การติดต่อสื�อสารภายนอก (External Communication) เป็นการติดต่อสื�อสารและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างองค์การกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ ประชาชนทั�วไป                 
กลุ่มลูกคา้ คู่แข่งขนั ประชาชนในทอ้งถิ�น เพื�อให้กลุ่มประชาชนภายนอกองคก์รเหล่านี1 รู้และเขา้ใจ
พร้อมทั1งใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจการขององคก์ร เนื�องจากการติดต่อสื�อสารภายนอกเป็นการ
ติดต่อสื�อสารกบักลุ่มประชาชนภายนอกซึ� งมีจาํนวนมาก ดงันั1น การสื�อสารภายนอกจึงมกันิยมใช ้                      
สื� อมวลชน (Mass Communication) เป็นช่องทางในการสื� อสารภายนอก เช่น วิทยุกระจายเสียง               
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ซึ� งตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการค่อนขา้งสูง 

 
แนวคิดการจัดการการสื�อสาร 
 การสื�อสารเป็นกลยุทธ์เป็นกระบวนการหรือเครื�องมือที�จะนาํไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อ
สื� อสารและการทํางานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพื�อบรรลุตามเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้                 
และเขา้ใจความตอ้งการของตนเอง ไม่เขา้ใจผูอื้�นแลว้ไม่วา่จะมีกระบวนการสื�อสารที�ดี มีอุปกรณ์
สื�อสารที�ทันสมยัเพียงใดก็ไร้คุณค่า นอกจากนี1 การสื�อสารยงัจาํเป็นต้องเขา้ใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เมื�อบุคคลมีความแตกต่างกนัการสื�อสารที�ดีจะตอ้งใช้ความมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี
ควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะทาํใหก้ารสื�อสารนั1นประสบผลสาํเร็จ 
  สําหรับการจดัการการสื�อสารที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ผูว้ิจยัได้แบ่งลกัษณะการจดัการการสื�อสารออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การสื�อสารภายในองคก์ร และการสื�อสารภายนอกองคก์ร ดงันี1   
 การจัดการการสื�อสารภายในองค์กร 
 การสื� อสารภายในองค์กรถือเป็นสิ� งที� มีความสําคญัยิ�งสําหรับผูบ้ริหาร เพราะหน้าที�                  
ในการจดัการของผูบ้ริหารทุกหนา้ที�ตอ้งอาศยัและเกี�ยวขอ้งกบัการสื�อสารทั1งสิ1น นบัตั1งแต่การวางแผน 
การจดัองคก์าร การมอบหมายงาน การติดต่อประสานงาน การควบคุมงาน และการประเมิน ฯลฯ 
ซึ� งเป็นหน้าที�ของผู ้บริหาร สิ� งเหล่านี1 จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยการสื� อสารข้อมูล                 
ที�มีประสิทธิภาพ ฉะนั1นการสื�อสารจึงเป็นรากฐานสาํคญัของการบริหารองคก์ร 
 การสื� อสารเป็นปัจจัยที� มีความสําคัญยิ�งต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
รําไพพรรณี เพราะการสื�อสารจะเป็นสิ� งที�ช่วยให้เกิดการประสานงานและเชื�อมโยงกันระหว่าง                
ผูบ้ริหารกับบุคลากรขององค์กร ซึ� งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการสื� อสารภายในองค์กร                
แตกต่างกนั ดงันี1  
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 บาสส์ และไรเทอร์แบน (Bass and Ryterband. 1979 : 149 อา้งอิงใน ยุพาพร ทองอินทร์. 
2555 : 8) ได้ให้ความหมายของการสื�อสารภายในองค์กรไวว้่า เป็นกระบวนการของสมาชิก           
ภายในองคก์รที�มีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั เพื�อให้การดาํเนินงานขององค์กรสามารถดาํเนินไปได ้
และช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยอาศยัการสื�อสารเพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีทั1 งในด้าน 
ความคิด ความรู้สึก และทศันคติของสมาชิกในองคก์ร 
 วนาวลัย ์ดาตี1  (2553 : ไม่ปรากฏเลขหนา้; อา้งอิงใน วไิล เจียรบรรพต. 2558 : 16) กล่าววา่ 
การสื�อสารภายในองคก์ร หมายถึง กระบวนการแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร ความคิด ทศันคติในองคก์ร
ของกลุ่มบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กนั แต่อาจมีความเชี�ยวชาญแตกต่างกนัออก ทั1งนี1 เพื�อดาํเนินการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั1งไว ้ 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าการสื�อสารในองค์กรเป็นสิ�งที�ช่วยให้เกิด
การพฒันาและการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพยิ�งขึ1น เพราะการที�บุคลากรขององค์กรสามารถ               
สื�อสารไดอ้ยา่งเสรี มีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ย่อมนาํไปสู่การเสนอความคิดเห็นที�สร้างสรรค ์
ก่อใหเ้กิดผลงานที�ดี สามารถนาํพาองคก์รไปสู่ความเจริญกา้วหนา้และไดรั้บการยอมรับจากสังคมดว้ย 
 1. ประเภทของการสื�อสารภายในองคก์ร 
  การสื� อสารภายในองค์กรสามารถจาํแนกได้ 3 ลักษณะ คือ จาํแนกตามทิศทางของ       
การสื�อสาร จาํแนกตามลกัษณะที�ใช ้และจาํแนกตามการไหลของสาร ดงันี1  
  1.1 จาํแนกตามทิศทางของการสื�อสาร แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   1.1.1 การสื� อสารแบบทางเดียว (One - way Communication) เป็นการสื� อสาร               
ที�ผูส่้งสารถ่ายทอดข่าวสารไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารได้ซักถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น จึงไม่มีปฏิกิริยายอ้นกลบัจากผูรั้บสาร การสื�อสารลกัษณะนี1จะอยูใ่นรูปของ
นโยบาย หนังสือคาํสั�งต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร โดยผ่านสื�อชนิดต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ            
เสียงตามสาย โดยส่วนใหญ่แล้วการสื� อสารแบบทางเดียวมักเกิดขึ1 นกับสื� อมวลชนประเภท               
หนงัสือพิมพว์ทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ที�มีการนาํเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนฝ่ายเดียว  
   1.1.2 การสื�อสารแบบสองทาง (Two - way Communication) เป็นการสื�อสาร  
ที�ผูร้ับสารมีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาป้อนกลบัไปยงัผูส่้งสารสามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ     
และแลกเปลี�ยนความคิดกนัได ้การสื�อสารแบบสองทางมีผลทาํให้การสื�อสารที�เกิดขึ1นมีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ1 น เพราะการให้ความสําคัญกับการสื� อสารกลับ (Feedback) เป็นวิธีที�ท ําให้ผู ้รับสาร                           
มีความเสมอภาคในการสื�อสาร ซึ� งจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเป็นอยา่งดี                     
    ลีวิท และมูลเลอร์ (Leavitt and Moller. 1951 : Unpaged อ้างถึงใน ชัยว ัฒน์                         
สุวฒัน์พล. ออนไลน์. ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารทั1ง 2 แบบและสรุปผลวา่ การสื�อสาร            
ทางเดียวมีความรวดเร็ว และเป็นระเบียบมากกวา่การติดต่อสื�อสารสองทาง แต่การสื�อสารสองทาง
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จะสร้างความเขา้ใจและการตดัสินใจไดม้ากกวา่ ซึ� งในองคก์รสามารถใชไ้ดท้ั1ง 2 ระบบ โดยจะเลือก
ใชว้ธีิการใดก็ขึ1นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้
  1.2 จาํแนกตามลกัษณะที�ใช ้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   1.2.1 การสื�อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการสื�อสารที�มี
ระเบียบแบบแผน มีขั1นตอน โดยผ่านระเบียบขอ้บงัคบัโครงสร้างการบริหารขององค์กร โดยอาจ
จะเป็นการสื�อสารจากบนลงล่าง หรือล่างขึ1นบน หรือในระดับเดียวกนัก็ได้ การสื�อสารลกัษณะนี1            
จะมีเงื�อนไขที�สอดคล้องกบัอาํนาจหน้าที�ของผูส่้งและผูรั้บข่าวสาร ส่วนใหญ่จะเป็นการสื�อสาร              
ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ประกาศแจง้นโยบาย คาํสั�งปฏิบติังาน เป็นตน้ 
   1.2.2 การสื�อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการสื�อสาร
ระหว่างบุคคลในองค์กรตามกลุ่มสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศยัความสนิทสนม คุน้เคย 
การรู้จกัเป็นการส่วนตวั โดยไม่เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างของการบริหารองค์กร การสื�อสารลกัษณะนี1
ส่วนใหญ่จะเป็นการสื�อสารโดยใช้คาํพูด ไดแ้ก่ การพบปะพูดคุยสนทนากนั เป็นตน้ โดยจาํแนก
ตามลกัษณะที�ใชใ้นการสื�อสารได ้2 รูปแบบ คือ  

    1) การสื�อสารแบบใชถ้อ้ยคาํ หรือแบบวจันภาษา (Verbal Communication) 
เป็นการสื� อสารโดยอาศัยคําพูด หรือตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ ของข่าวสาร เช่น การสนทนา                 
การสัมภาษณ์ การเขียนบนัทึก การประชุม เป็นตน้ 
    2) การสื�อสารแบบไม่ใช ้ถอ้ยคาํ หรือแบบอวจันภาษา (Non - verbal 
Communication) เป็นการสื�อสารที�ปราศจากคาํพูด แต่แสดงออกทางท่าทาง สีหน้า การเคลื�อนไหวแทน 
เช่น การพยกัหนา้แสดงความเขา้ใจ และการสั�นศีรษะแสดงการปฏิเสธ เป็นตน้ 
   ทั1 งนี1 การสื�อสารแบบวจันภาษาและแบบอวจัภาษาต้องดาํเนินการควบคู่ก ัน
เพื �อให้การสื�อสารนั1 นมีประสิทธิภาพยิ�งขึ1 น ทาํให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผูส่้งสารและ                
ผูรั้บสาร 
  1.3 จาํแนกตามการไหลของสาร การสื�อสารจะมีช่องทางอยู ่3 แบบ คือ 
   1.3.1 การสื� อสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Downward Communication)             
เป็นการสื�อสารจากผูบ้งัคบับญัชาไปสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็นต่อการจดัการ และการควบคุม           
การทาํงานภายในองค์กร เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานรู้ถึงนโยบาย แผนงาน ขั1นตอนตามเป้าหมาย สื�อที�             
มกันาํมาใช ้ไดแ้ก่ การประชุม ประกาศ บนัทึก ฯลฯ การสื�อสารลกัษณะนี1ข่าวสารมีโอกาสบิดเบือน
ไปจากเดิมได้มาก โดยเฉพาะเวลาที�ต้องส่งข่าวสารหลายทอด และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น                    
ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจอ่าน และทาํความเขา้ใจข่าวสาร หรืออาจให้ความสนใจน้อย รวมทั1งไม่สนใจ
ปฏิบติัตาม ถา้ข่าวสารที�ใหไ้ม่มีการจูงใจที�ดีพอ 
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   1.3.2 การสื� อสารจากระดับล่างขึ1 นไปสู่ระดับบน (Upward Communication)                

เป็นการสื�อสารจากผูที้�อยู่ใตบ้งัคบับญัชาส่งข่าวสารไปสู่ผูบ้งัคบับญัชา ส่วนใหญ่เป็นการสนอง    

การสื�อสารจากบนลงล่าง เช่น ลกัษณะการยอ้นกลบัของรายงานความกา้วหน้าของผลการปฏิบติังาน                        

การเสนอแนะ การร้องทุกข ์ขอ้คิดเห็น หรือการขออนุมติั เป็นตน้  

   1.3.3 ก ารสื� อ ส ารระ ดั บ เดี ย วกั น  ห รื อ ต าม แน ว ราบ  (Lateral or Horizontal 

Communication) เป็นการสื� อสารระหว่างบุคคลในระดับเดียวกันในแนวราบ หรือระหว่างคน                 

ต่างระดบักนัที�ไม่มีอาํนาจในการบงัคบับญัชาซึ� งกนัและกนั ส่วนใหญ่เป็นการสื�อสารระหว่างแผนก 

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในลกัษณะของการปรึกษาหารือ การทาํงานร่วมกนั เป็นตน้ ซึ� งจุดมุ่งหมาย

ของการสื� อสารแบบนี1  จะเป็นการประสานงาน และการร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื�อให้การดาํเนินการ           

หรือการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร 

  จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัขอสรุปว่า การสื�อสารแบบทางเดียวก็คือการสื�อสาร

จากบนลงล่าง ส่วนการสื�อสารแบบสองทางก็คือการสื�อสารทั1งสามรูปแบบดงัที�ไดก้ล่าวมา การจะใช้

รูปแบบการสื�อสารแบบใดนั1นขึ1นอยู่กบัสถานการณ์ในขณะนั1น หรือขึ1นอยูก่บัลกัษณะขององคก์ร

และลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

 2. ช่องทางการสื�อสารภายในองคก์ร  
  เพื�อให้การสื�อสารเป็นไปด้วยความราบรื�น เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุวตัถุประสงค ์
และกลุ่มเป้าหมายที�ตั1งไว ้หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ซึ� งทาํหน้าที�ในการดาํเนินงานดา้นการสื�อสาร
ขององคก์รจะตอ้งเลือกช่องทางการสื�อสาร ซึ� งนบัวา่มีความสําคญัมาก โดยช่องทางการสื�อสารภายใน
องคก์ร ประกอบดว้ย 
  1. สื�อบุคคล ไดแ้ก่ การสนทนา พูดคุย การติดต่อ  สอบถาม โทรศพัทภ์ายใน การประชุม 
การสัมมนา การฝึกอบรม 
  2. สื�อสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ แผ่นพบั แผ่นปลิว จดหมายข่าว จดหมายเวียน คู่มือ จดหมาย
ข่าวรายสัปดาห์ วารสาร  
  3. สื �อ อ ิเล ็ค โ ท ร น ิค  ไ ด แ้ ก ่ เส ีย ง ต า ม ส า ย  อ ิน เท อ ร์เน ็ต  ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์และจดัเก็บเอกสาร (E-doc) 
  4. สื�ออื�น ๆ ไดแ้ก่ ป้ายประกาศ การบริการขอ้มูลข่าวสาร โปสเตอร์ กล่องรับความคิดเห็น 
บตัรอวยพรปีใหม่ บตัรแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ของที�ระลึก ของแจก ของแถม การจดั
ทศันศึกษา การจดัแข่งขนักีฬา การนาํชมหน่วยงานทั1งในและต่างประเทศ การประกวดต่าง ๆ 
การพบปะสังสรรค ์การจดัเลี1ยง เป็นตน้ 
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 ทั1งนี1  ประสิทธิภาพของการสื�อสารภายในองค์กรยงัมีผลต่อการสื�อสารภายนอกดว้ย 
เพราะการสื�อสารภายในที�มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและการดาํเนินงาน
ขององคก์รไปในทิศทางเดียวกนั ก็จะส่งผลให้การสื�อสารกบักลุ่มลูกคา้ ผูรั้บบริการ และกลุ่มบุคคล
ภายนอกมีผลดีไปดว้ย ดงันั1น การสื�อสารภายในองค์กรจึงควรเป็นส่วนหนึ� งของแผนเชิงกลยุทธ์
ขององค์กรเพื�อให้สอดรับกบัการบริหาร รวมทั1งเจา้หน้าที�ที�กาํกบัดูแลเกี�ยวกบัการสื�อสารของ
องค์กรก็ควรมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในองค์กรมากขึ1น อาจกล่าวไดว้่าหากการสื�อสารภายในองค์กร       
ยงัไร้ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย  
 การสื�อสารภายนอกองค์กร 
 การสื�อสารภายนอกองค์กร หรือเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า การประชาสัมพนัธ์ภายนอก คือ 
การสร้างความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ประชาชน
ทั�วไป และประชาชนที�องคก์รเกี�ยวขอ้ง เช่น ลูกคา้ ผูน้าํความคิดเห็น ผูน้าํในทอ้งถิ�น รวมทั1งชุมชน
ละแวกใกล้เคียง ฯลฯ เพื�อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี1 เกิดความรู้ ความเขา้ใจในตวัองค์กร และให้
ความร่วมมือแก่องคก์รดว้ยดี 
 การสื� อสารภายนอกต้องเกี�ยวข้องกับประชาชนที�มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจาํนวนมาก                    
จึงตอ้งใชเ้ครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชน ไดแ้ก่ สื�อมวลชน 
(Mass Media) เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นตน้ และสื�อใหม่ 
(New Media) ได้แก่ เวบ็ไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ ซึ� งเป็นสื�อที�องค์กรนิยม             
นาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
 1. ความสาํคญัของการการสื�อสารภายนอกองคก์ร 
  1.1 การสื�อสารช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างค่านิยมขององค์กรให้ดีขึ1น 
หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจที�บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อองค์กร รวมทั1งลูกคา้ ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มชนเหล่านี1  ด้วยการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารเพื�อให้ประชาชนเห็นคุณความดี เกิดความเลื�อมใสและสร้าง
ความผูกพนัทางใจกบัองค์กร เช่น การทาํประโยชน์ต่อสาธารณชน การช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
  1.2 การสื�อสารช่วยป้องกนัรักษาชื�อเสียงขององค์กร ควรมีการพฒันาปรับปรุงสินคา้
และบริการต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนอยูต่ลอดเวลา เพื�อไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิด 
หรือมองในแง่ร้ายต่อองคก์ร 
  1.3 การสื� อสารช่วยด้านการตลาด หมายถึง การสื� อสารหรือการประชาสัมพันธ์        
เป็นการปูพื1นค่านิยม ทศันคติที�ดีให้เกิดกบัองค์กร เมื�อประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกที�ดีแลว้ก็มีใจ
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พร้อมที�จะรับฟังข่าวสาร หรือบริการต่าง ๆ ซึ� งเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการและตดัสินใจ
เลือกเขา้มาศึกษาต่อกบัสถาบนัในที�สุด 
 2. ช่องทางการสื�อสารภายนอกองคก์ร  
  ปัจจุบนัประชาชนจาํนวนมากยงัขาดแคลนข่าวสารต่าง ๆ จากองค์กรทาํให้ไม่ทราบถึง

นโยบาย วตัถุประสงค ์และการดาํเนินงานขององค์กร ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในตวัองค์กรไดง่้าย 

ช่องวา่งระหวา่งองคก์รและประชาชนยงัคงมีอยูเ่สมอ การสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์จะช่วยลด

ช่องว่างเหล่านี1 ได้ โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื1นฐานของความจริงและการได้รับข่าวสาร                 

อยา่งสมบูรณ์ โดยการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รผา่นช่องต่าง ๆ ดงันี1  

  2.1 สื�อบุคคล ไดแ้ก่ การสนทนา พดูคุย การติดต่อ - สอบถาม  

  2.2 สื�อมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์  

  2.3 สื �อ อ ิเล ็ค โท รน ิค  ไ ด แ้ก ่ เสีย งต าม ส าย  อ ิน เท อ ร์เน ็ต  ระ บ บ ส ารบ รรณ

อิเล็กทรอนิกส์และจดัเก็บเอกสาร (E-doc) 

  2.4 สื� ออื�น ๆ ได้แก่ ป้ายประกาศ การบริการข้อมูลข่าวสาร โปสเตอร์ กล่องรับ              

ความคิดเห็น บตัรอวยพรปีใหม่ บตัรแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ของที�ระลึก ของแจก              

ของแถม การจดัทศันศึกษา การจดัแข่งขนักีฬา การนําชมหน่วยงานทั1งในและต่างประเทศ              

การประกวดต่าง ๆ การพบปะสังสรรค ์การจดัเลี1ยง เป็นตน้ 

 

แนวคิดและทฤษฎกีลยุทธ์การสื�อสาร 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : ไม่ปรากฎเลขหน้า) กล่าวว่า กลยุทธ์การสื� อสารมี 3 ขั1น คือ 

กาํหนดวตัถุประสงค ์การกาํหนดกลุ่มผูรั้บสาร และการกาํหนดวธีิการ  

 วาสนา จนัทร์สว่าง และดวงพร คาํนูณวฒัน์ (2547 : ไม่ปรากฎเลขหน้า) ได้สรุปสาระ

ของกลยุทธ์การสื�อสารไวว้่า 1) การสื�อสารทุกครั1 ง จะตอ้งมีวตัถุประสงค์ เพื�อทราบว่า สื�อสารไป

เพื�ออะไร 2) สาระหรือขอ้ความที�จะส่งไป ผูส่้งสารจะตอ้งรู้ว่าจะส่งเรื�องใด โดยตนเองจะตอ้งรู้เรื�องนั1น

เป็นอย่างดี 3) ผูที้�จะสื�อสารไดดี้ตอ้งมีความรู้และเขา้ใจสื�อที�จะใชใ้นแต่ละเวลา สถานที� สถานการณ์

และผูรั้บสาร ภาษาเป็นสื�อที�สําคญั ภาษาท่าทาง รวมไปถึงพาหะหรือเครื�องส่งที�จะนําสาร เช่น              

รูปภาพ วตัถุ แผนงาน 4) การดาํเนินการสื�อสาร ควรจะรู้จกัผูรั้บสาร ยิ�งรู้จกัมากก็จะยิ�งสื�อสารได ้

เหมาะสม ได้แก่ ในด้านทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) ระบบสังคม (Social System)                 

5) ศกัยภาพของผูส่้งสาร ผูส่้งสารตอ้งพร้อมที�จะสื�อสารทุกครั1 งที�เกิดกระบวน สื�อสาร 6) ผูสื้�อสาร

ตอ้งมีจิตวทิยาการสื�อสารเพื�อเขา้ใจผูรั้บสาร 
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 พุฒิธร อุดมพงษ์ (2548 : ไม่ปรากฎเลขหนา้) ไดใ้ห้ความหมายของกลยุทธ์การสื�อสารวา่ 
หมายถึง แผนปฏิบติัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเพื�อกาํหนดวิธีการที�จะบรรลุเป้าหมาย ซึ� งการ
ตดัสินใจในที�นี1 หมายถึงการที�จะต้องทาํอะไร เมื�อไร ที�ไหน อย่างไร และเพื�ออะไร ส่วนวิธีการ
หมายถึง การใช้อาํนาจ การใช้พลงังาน และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในสัดส่วนที�เหมาะสมกบัขนาด 
หรือความยากง่ายของเป้าหมายที�วางไว ้
 กระบวนการตดัสินใจในแหล่งสาร ทาํให้แหล่งสารมีหน้าที�ในการผลิตสาร เผยแพร่สาร 
และประเมินประสิทธิภาพของการสื�อสาร แหล่งสารจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะส่งสารอะไร ไปถึงใคร 
เพื�ออะไร การตดัสินใจเหล่านี1 เป็นการตดัสินใจเกี�ยวกบัเนื1อหา ผูรั้บสาร และความตั1งใจ ดว้ยเหตุนี1  
แหล่งสารจะตดัสินใจว่าจะส่งสารอย่างไร จะส่งสารเมื�อไร การตดัสินใจเหล่านี1 เป็นการตดัสินใจ
เกี�ยวกับวิธีการ ซึ� งประกอบขึ1 นเป็นหัวใจของกลยุทธ์การสื�อสาร และเกี�ยวเนื�องไปถึงการผลิต                
การเผยแพร่ การใชส้าร ตลอดจนการประเมินสารดว้ย 
 กระบวนการสื�อสารจะเริ�มขึ1นเมื�อแหล่งสารพยายามนาํกลยุทธ์ที�ไดต้ดัสินใจไปแลว้ออก
มาปฏิบติัเป็นรูปธรรม 
 กระบวนการตดัสินใจในผูรั้บสารนั1น จะสะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลือกใช้สาร
และพฤติกรรมการยอมรับ หรือปฏิเสธ การตดัสินใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้สาร เป็นเรื�อง
เกี�ยวขอ้งกบั “การเปิดรับสาร” ซึ� งรวมถึงความตั1งใจ “การรับรู้” ซึ� งผนวกการแปล และการตีความ
สารเขา้ไวด้ว้ยกนั และ “การจดจาํสาร” หลงัจากนั1นผูรั้บสารก็ตดัสินใจที�จะยอมรับสารโดยปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํในสารนั1น หรือปฏิเสธสารนั1น และจุดนี1 เอง (จุดที�แสดงเจตนารมณ์ที�จะยอมรับ หรือ
ปฏิเสธของผูรั้บสาร) ที�เป็นสิ� งตดัสินความมีประสิทธิภาพ หรือความลม้เหลวของความพยายาม            
ในการส่งสารของแหล่งสาร 
 กลยุทธ์การสื�อสารเชิงรุก 
 ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2548 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ไดอ้ธิบายกลยุทธ์การสื�อสารเชิงรุก

ใน ก าร จัด ก าร ก าร สื� อ ส าร แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต์  (Applied Management Communication) ซึ� ง เป็ น                   

กระบวนการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององค์กรในเชิงการวางแผน การตดัสินใจ และ

การปรับแกไ้ขงานต่าง ๆ ในหมู่สาธารณชน ทั1งนี1 เพื�อการรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งสาธารณชนกบั

องคก์ร การกระตุน้พฤติกรรมของสาธารณชนในดา้นที�พึงประสงค ์นั�นคือกลยุทธ์การสื�อสารเชิงรุก 

(Proactive Communication Strategy) ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์สาํคญั ไดแ้ก่ 

 1. กลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล เป็นอีกกลยุทธ์ที�สําคญั ซึ� งองคก์รจาํเป็น

ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของทีมงานและกลุ่มเป้าหมายให้รอบคอบก่อนเลือกระบบการแพร่กระจาย

ขอ้มูลผา่นสื�อโดยระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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  1.1 ระบบการแลกเปลี�ยนขอ้มูล ไดแ้ก่ การดาํเนินการที�เน้นแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าสาร

ในลกัษณะ 2 ทางอยา่งสมดุล ผา่นการพบปะกนัระหวา่งองคก์รกบัสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ  ซึ� งอาจ

ดาํเนินการผ่านเวทีการประชุมสัมมนา การแลกเปลี�ยนผ่านเวบ็บอร์ด (Webboard) หรือการเปิดโอกาส

ในการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื� ออื�น ๆ เช่น  ผ่านไปรษณียบตัร ตู้รับความคิดเห็น และ

โทรศพัท์ระบบตอบรับ หรือการจดัทาํแบบสํารวจความคิดเห็นสาธารณชน เป็นตน้ ซึ� งระบบดงักล่าว

เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที� มีความกระตือรือร้นในการทําความรู้จักการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ                       

ของอีกฝ่าย และต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลของตนกับอีกฝ่ายหนึ� ง นอกจาก                   

ความกระตือรือร้นของ 2 ฝ่ายแลว้ ระบบดงักล่าวจะสามารถดาํเนินการไดดี้หรือไม่นั1น ยงัขึ1นอยูก่บั

เทคโนโลยีที�เลือกใชแ้ละความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายดว้ย ซึ� งระบบดงักล่าวนบัเป็นประโยชน์

ต่อการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร การรับทราบความคิดเห็น และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถึงการตดัสินใจคงนโยบายบางอยา่งหรือปรับเปลี�ยนนโยบายบางอยา่งขององคก์รไว ้ 

  1.2 ระบบสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ คือ การเตรียมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ

ความจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และการวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารโดยกาํหนดตาม

การร้องขอจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั เพื�อสนับสนุนให้องค์กรดาํเนินการต่าง ๆ บรรจุเป้าหมาย                

ที�กาํหนด ระบบนี1 เหมาะสําหรับองค์กรที�อาจมีความกระตือรือร้นตํ�า หรือมีภารกิจในด้านอื�น ๆ       

มากมายจนอาจไม่มีเวลาในการจดักิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ หรือเป็นองค์กรที�มีงบประมาณในการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ จาํกดั แต่เล็งเห็นความสาํคญัของเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ในกบัสาธารณชน ขณะที�กลุ่ม

เป้าหมายมีความกระตือรือร้นสูง ทั1งยงัให้ความสําคญักบัการออกแบบการจดัวางสื�อต่าง ๆ สําหรับ

การสืบคน้ขอ้มูลให้เหมาะสม เขา้ถึงได้ง่าย และเป็นระเบียบ ตลอดจนพร้อมที�จะเปิดโอกาสให ้          

ผูส้นใจสามารถเขา้มาใชห้รือหยบิยมืได ้

  1.3 ระบบการแจกจ่ายขอ้มูล เป็นระบบที�เน้นการแจกจ่ายขอ้มูลผ่านสื�อที�ควบคุมได ้

และผ่านกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ เพื�อเข้าถึงประชาชนได้ในวงกวา้ง สื� อที�ควบคุมได้ (Controlled 

Media) นั1นหมายถึง สื�อต่าง ๆ ที�อยูใ่นการกาํกบั ดูแล หรือควบคุมเนื1อหาขององค์กรอย่างใกลชิ้ด 

เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ หนงัสือเล่มเล็ก เทปเพลง สปอตโฆษณา เป็นตน้ สิ�งที�สําคญัไดแ้ก่ ขอ้ความ

เนื1อหา และรูปแบบต่าง ๆ ที�ปรากฏอยู่ในสื�อเหล่านั1น มกัมีลักษณะตรงตามตน้ฉบบัหรือความ

ตอ้งการขององค์กรทุกประการ โดยการแจกจ่ายขอ้มูลอาจจะสามารถดาํเนินการผ่านสื�อต่าง ๆ              

ที�องคก์รเป็นเจา้ของสื�อดงักล่าว จึงไดรั้บความนิยมเนื�องจากขอ้มูลที�มีการเผยแพร่ไปยงัสาธารณชน

ยอ่มมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และตรงกบัสิ�งที�องคก์รตอ้งการนาํเสนอ 
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 2. กลยทุธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบัสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ  
  กลยุทธ์ดงักล่าว หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อให้เกิดความใกลชิ้ด 
สนิทสนม และความไวว้างใจกนัระหวา่งองคก์ร และสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
องค์กร โดยสาธารณชนกลุ่มสําคญั ได้แก่ สื�อมวลชน ผูน้าํทางความคิด ชุมชนในพื1นที�ใกล้เคียง             
ผูก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ผูถื้อหุน้ และกลุ่มพนกังานภายในองคก์ร 
  สาํหรับกลุ่มที�เป็นสื�อมวลชนนั1น สะทอ้นให้เห็นถึงคุณลกัษณะของสื�อที�ควบคุมไม่ได ้
(Uncontrolled Media) ซึ� งหมายถึงสื� อต่าง ๆ ที� มิได้อยู่ในการกํากับ ดูแล หรือควบคุมเนื1 อหา                 
โดยองค์กร องค์กรไม่สามารถซื1อพื1นที�หรือเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้มีรูปแบบและ         
เนื1อหาตรงกบัความตอ้งการหรือตน้ฉบบัขององค์กรได้ในการนี1  องค์กรจึงตอ้งดาํเนินการติดต่อ
ประสานงาน และให้ความร่วมมือกบัสื�อมวลชนดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด เพื�อหวงัผลดา้นการเผยแพร่
ขอ้มูลที�มีคุณค่าความเป็นข่าว (News Value) ในสู่กลุ่มเป้าหมายหลกัของสื�อนั1น โดยเรียกการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื� อที�ควบคุมไม่ได้นี1 ว่า “การประชาสัมพันธ์” นั1 น (Media Relations) ถือได้ว่าเป็น             
องคป์ระกอบที�สาํคญัส่วนหนึ�งในการประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
  ดงันั1นสื�อมวลชน จึงนับไดว้่าเป็นกลุ่มหลกัที�นักจดัการการสื�อสารโดยทั�วไปมกัให้
ความสําคญัในการพฒันา รักษาสัมพนัธภาพ และดําเนินการควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือ            
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร ซึ� งองค์กรขนาดใหญ่ และเอเจนซีด้านโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์มกัจะมอบหมายให้มีเจา้หน้าที�อย่างน้อย 1 คน ที�รับผิดชอบการดาํเนินการต่าง ๆ             
ที�เกี�ยวกับสื� อมวลชนสัมพนัธ์ เช่น การพบปะสื� อมวลชน การแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ               
การประสานงานในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เป็นตน้  
  ทั1 งนี1 การแพร่กระจายข้อมูลผ่านสื� อที�ควบคุมไม่ได้ เช่นสื� อมวลชนนี1 มีจุดเด่นคือ                
ในสายตาของผูบ้ริโภค ขอ้มูลดงักล่าวนับไดว้่ามีความน่าเชื�อถือมากกว่าขอ้มูลที�เผยแพร่ในพื1นที�
โฆษณา เนื�องจากเป็นข้อมูลที�ผ่านการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที�ในองค์กรสื� ออย่างรอบคอบก่อน                      
มีการเผยแพร่ แต่จุดอ่อนของการดาํเนินการดงักล่าวนี1  อยูที่�การไม่สามารถรับประกนัไดว้่าขอ้มูล 
ดังกล่าว จะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื� อตามที�ต้องการหรือไม่ และเผยแพร่ในลักษณะที�ตรงกับ             
ความตอ้งการเพียงใด 
  นอกจากกลุ่มสื�อมวลชนแลว้ องค์กรยงัจาํเป็นตอ้งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบั
กลุ่มอื�น ๆ ดว้ย อาทิ กลุ่มผูน้าํทางความคิด กลุ่มชุมชน กลุ่มผูก้าํหนดนโยบาย และกลุ่มพนกังาน 
เนื�องจากคาํพูดและการกระทาํต่าง ๆ ของกลุ่มดงักล่าวสามารถส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชน
เกี�ยวกบัองค์กร และผลิตภณัฑ์ขององค์กรได้อย่างชดัเจน ทั1งยงัอาจเป็นตวัอย่างในการเลียนแบบ
การกระทําของสาธารณชนกลุ่มอื�น ๆ ขณะเดียวกัน คาํพูดและการกระทาํของบุคคลดังกล่าว             
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ในหลายประเด็นยงัสามารถกลายเป็นข่าวในสื�อมวลชนได้ อาทิเช่น การชื�นชมการกระทาํของ          
องค์กร การประณามการขาดการรับผิดชอบขององคก์ร ดว้ยเหตุนี1 หลายองคก์รจึงเล็งเห็นความจาํเป็น 
ที�ตอ้งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพระยะยาวกบักลุ่มบุคคลดงักล่าวไวด้ว้ย 
 3. กลยทุธ์การชี1แนะประเด็นในสื�อ 
  การชี1 แนะประเด็นในสื�อนั1น (Media Advocacy) หมายถึง การกระทาํการใด ๆ เพื�อให้
สื� อมวลชนสนใจข้อมูล หรือแหล่งข่าวต่าง ๆ อนัจะส่งผลทาํให้สื� อมวลชนให้ความสําคัญกับ
ประเด็นและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
  โดยหลกัปฏิบติัแลว้ การชี1แนะประเด็นนั1น นิยมดาํเนินการกบัสื�อมวลชน โดยเฉพาะ
กรณีที�องค์กรมีเรื� องราวที�น่าสนใจ มีคุณค่าด้านความเป็นข่าว หรือมีบุคคลที�น่าสนใจทาํหน้าที�               
เป็นผูชี้1แนะประเด็น 
  ในส่วนของการชี1 แนะประเด็นผ่านเรื�องราวที�น่าสนใจต่าง ๆ นั1น พบว่า มกัเป็นเรื�อง
ราวที�มีความแปลกใหม่ มีสาระ สะทอ้นถึงคุณค่า มีประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือมีความเกี�ยวเนื�อง
กบัเรื�องอื�น ๆ ที�สาธารณชนกาํลงัใหค้วามสนใจอยูใ่นขณะนั1น  
  ส่วนการชี1 แนะประเด็นผ่านบุคคลที�น่าสนใจนั1น พบว่า บุคคลดงักล่าวมกัเป็นบุคคล           
ที�มีชื�อเสียง หรือบุคคลที�มีข้อมูลซึ� งอยู่ในความสนใจของสื� อมวลชนอยู่แล้ว หรือมีคุณสมบัติ                  
ทั1ง 2 ประการควบคู่กนัไป 
  การชี1 แนะประเด็นจะประสบความสําเร็จได้นั1 น องค์กรต้องให้ความสําคัญกับ                    
การวิเคราะห์กระแสความสนใจของสาธารณชนและสื�อมวลชน และอาศยัช่วงจงัหวะเวาที�เหมาะสม                    
ในการมอบหมายให้ตวัแทนขององค์กรทาํหน้าที�ในการชี1 นําประเด็นที�องค์กรตอ้งการนําเสนอ                
ผา่นสื�อมวลชน โดยอาจใช้กลวิธีต่าง ๆ อาทิ การเขียนบทความที�สอดคลอ้งกบักระแสความสนใจ 
การเขา้ร่วมในรายการเสวนาทางสื�อต่าง ๆ หรือการจดัแถลงข่าว เป็นตน้  
  ทั1งนี1  การชี1 แนะประเด็นในสื�อมวลชนนั1น มีความแตกต่างจากการเผยแพร่ขอ้มูลผา่น
สื�อต่าง ๆ ในเชิงจงัหวะเวลาในการนาํเสนอขอ้มูล การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นสื�อต่าง ๆ มกัจะดาํเนินการ
ในการสถานการณ์ปกติ ขณะที�การชี1แนะประเด็นในสื�อมวลชนมกัดาํเนินการโดยเนน้การวิเคราะห์
คาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีแลว้ และไดท้าํการตดัสินใจเลือกช่วงเวลาที�เหมาะสม 
เพื�อที�จะนาํเสนอประเด็นที�ตอ้งการออกสู่สาธารณชน 
  ในทางปฏิบติัแลว้ การเลือกกลยุทธ์การชี1แนะประเด็นในสื�อมวลชนจาํเป็นตอ้งดาํเนิน
การโดยอาศัยทีมงานที�มีความเข้าใจในพัฒนาการของวาระต่าง ๆ ในสื� อมวลชน การติดตาม
พฒันาการของกระแสต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนการเขา้ใจ “จริต” และคุณค่าของความเป็นข่าว            
ในสื� อต่าง ๆ ที�สําคัญต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมายรวมถึงกลุ่มผลประโยชน์             
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ที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อต่าง ๆ และสนใจที�จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
ก่อนจะดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการชี1แนะประเด็นผา่นสื�อมวลชน 
  ทั1งนี1 การชี1แนะประเด็นในสื�อมวลชนจะสาํเร็จไดน้ั1น ตอ้งมิใช่แค่เป็นข่าวในสื�อเท่านั1น 
แต่ตอ้งสามารถทาํให้การเป็นข่าวไดข้ยายสู่การคน้พบพนัธมิตรใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกบั
กลุ่มพนัธมิตรที�หลากหลายในการดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการผลกัดนัประเด็นที�ตอ้งการ
เรียกร้องเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย 
 4. กลยทุธ์การสื�อสารผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 
  กลยุทธ์การสื� อสารผ่านกิจกรรม (Activity - based Communication Strategies) ให้
ความสําคญักบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ ที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนด อาจแบ่ง
เป็นกิจกรรมที�องค์กรจดัเองก็ได้ หรือกิจกรรมที�องค์กรร่วมมือกบัองค์กรอื�นจดัขึ1นและกิจกรรม              
ที�องคก์รทาํหนา้ที�เป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsor) เช่น อุปถมัภด์า้นงบประมาณ เป็นตน้ 
  กรณีที�องคก์รเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรมนั1น องคก์รอาจเนน้ความสําคญักบัการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมที�แสดงให้เห็นความสามารถขององค์กร ผลิตภณัฑ์ ระบบการให้
บริการ หรือกิจกรรมที�เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที� เรียกร้องความสนใจ         
และกิจกรรมเชิงการรณรงคต่์าง ๆ เป็นตน้ 
  ส่วนกรณีที�องค์กรเขา้ไปร่วมมือกบัหน่วยงานอื�น ๆ ในการจดักิจกรรม หรือการเป็น            
ผูอุ้ปถมัภใ์นการสนบัสนุนการจดักิจกรรมของหน่วยงานอื�น ๆ นั1น องค์กรอาจให้ความร่วมมือกบั
กิจกรรมของกลุ่มอื�น ๆ ที�อยู่ในสายงานเดียวกนั หรือกิจกรรมของกลุ่มอื�น ๆ ที�อาจขา้มสายงาน               
ไปจากงานของกลุ่มตน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลสําคญั บุคคลมีชื�อเสียง หรือบุคคล                  
ที�มีสถานภาพสูง หรือไดรั้บการยอมรับในสังคม เป็นตน้ 
  การพิจารณาร่วมมือกับองค์กรท้องถิ�น หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ นั1 น 
หน่วยงานจาํเป็นต้องคาํนึงถึงความเกี�ยวข้องระหว่างกิจกรรมกับภารกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร                                           
ความเป็นไปไดใ้นการสะทอ้นสัญลกัษณ์ดา้นสถานภาพที�เหมาะสมขององคก์ร และความเชื�อมโยง
ระหวา่งกิจกรรมดงักล่าวกบัภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้  
  นอกจากนั1น องค์กรยงัต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบเกี�ยวกับความเหมาะสม                 
ในเชิงที�มาที�ไป แนวคิดหลกั และแนวคิดอื�น ๆ ตลอดจนสถานที�ในการจดักิจกรรม ลกัษณะของ
บุคคลต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง และผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดภายหลังการสื� อสารผ่านกิจกรรมหลัก            
เสร็จสิ1นลงดว้ย  
 5. กลยทุธ์กระตน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
  การกระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ� ง
ที�สําคญั ไม่วา่องคก์รจะกาํหนดรูปแบบ (Modes) การสื�อสารไปในดา้นการโนม้นา้วใจ ซึ� งเนน้หนกั
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เกี�ยวกบัการให้ขอ้มูลข่าวสาร และการชี1 แนะความคิดเห็นหรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรือการให้ความ
สาํคญักบัการสื�อสารในรูปแบบของการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ซึ� งเนน้หนกัในดา้นการแลกเปลี�ยน
ขอ้มูลข่าวสารกนั  
  ในทางปฏิบติัแลว้ การกระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชนอาจดาํเนินการผ่านการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ บริเวณพื1นที�ขององค์กร เช่น กิจกรรมการเยี�ยมชมสถานที� หรือดาํเนินการกบั             
กิจกรรมต่าง ๆ ที�องคก์รเป็นเจา้ภาพ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนั ชิงรางวลั หรือการสัมมนา 
นอกจากนั1นยงัอาจกระตุ้นการมีส่วนร่วมผ่านพื1นที�กลางอื�น ๆ เช่น เขา้ไปสนับสนุนการจดังาน
ศิลปะในยา่นพบปะของประชาชน เป็นตน้ 
  การกระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชนนั1น จะนาํไปสู่การพฒันาการสื�อสาร 2 ทาง
บนพื1นฐานของการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกนั อนัจะทาํให้องคก์รและสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ มีโอกาส   
รับรู้ข้อมูลซึ� งกันและกัน แลกเปลี�ยนทัศนคติกัน ปรับความเข้าใจกัน หรือขยายความร่วมมือ                   
ออกไปสู่การจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัในอนาคต เป็นตน้  
 กลยุทธ์การสื�อสารเชิงรับ 
 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2548 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) อธิบายถึงกลยุทธ์การสื�อสารเชิงรับ 
(Reactive Strategies) ว่า หมายถึง การวางแผนการดาํเนินการต่าง ๆ ขององค์กร เพื�อแก้ไขสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที� เป็นอุปสรรคหลัก (Issues) ในการก้าวไปสู่เป้าหมายที�กําหนด หรือเพื�อรับมือ                    
กบัวกิฤตการณ์ (Crisis) ต่าง ๆ ที�องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้โดยคาํนึงสภาวะแวดลอ้ม กลุ่มเป้าหมาย 
และวตัถุประสงค์ ในการสื� อสารขององค์กรเป็นที�ตั1 ง กลยุทธ์การสื� อสารเชิงรับ ประกอบด้วย                   
6 กลยทุธ์หลกั ดงันี1   
 1. กลยทุธ์การช่วงชิงจงัหวะในการใหข้อ้มูลกบัสาธารณชน 
  การช่วงชิงจงัหวะการให้ขอ้มูลกบัสาธารณชน หมายถึง การที�องคก์รทาํหนา้ที�รายงาน
ขอ้มูลเกี�ยวกับวิกฤตการณ์ที�เกิดขึ1 นให้สาธารณชน ก่อนที�องค์กรอื�น ๆ จะมีการดาํเนินการใด ๆ                
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวกิฤตการณ์ ไม่วา่จะเป็นการคดัคา้น ประทว้ง ประณาม หรือเปิดเผยความจริง เป็นตน้ 
โดยองค์กรมกันิยมใช้การแถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์กบัสื�อมวลชน เพื�อให้สื�อมวลชนทาํหน้าที� 
เป็นตวักลางในการแพร่กระจายข่าวสารต่อไปยงัสาธารณชน 
  จุดเด่นของการใช้กลยุทธ์นี1  คือ จงัหวะเวลาในการให้ขอ้มูลข่าวสารกบัสาธารณชน 
การที�องค์กรสามารถช่วงชิงเวลาในการแจง้ข่าวสารเกี�ยวกบัวิกฤตการณ์ให้สาธารณชนได้ก่อนที�
องค์กรอื�น ๆ จะดําเนินการใด ๆ นั1 น ถือได้ว่าเป็นการกระทําที�นําไปสู่การสร้างการรับรู้ของ                 
สาธารณชนเกี�ยวกบัท่าทีและจุดยืนขององค์กร หากองค์กรใดเตรียมการให้ขอ้มูลเป็นอยา่งดี และ
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด ขดัเจน ครบถ้วน มีความต่อเนื�อง การดาํเนินการดังกล่าวมกั                
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ส่งผลกระทบต่อการกระตุน้การรับรู้ของสาธารณชนเกี�ยวกบัท่าทีที�จริงใจขององคก์รในการเปิดเผย
ความจริง และพยายามแกไ้ขปัญหาขององคก์ร 
  ทั1งนี1  องคก์รที�สามารถช่วงชิงจงัหวะการให้ขอ้มูลกบัสาธารณชน มกัเป็นองค์กรที�ได้
วางระบบการสํารวจสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ รวมถึงออกแบบการจดัเก็บระบบขอ้มูลข่าวสารภายใน
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี จึงทาํให้องคก์รสามารถรับรู้เกี�ยวกบัสภาพปัญหาภายในองคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 
สามารถประมวลมุมมอง ท่าที ความเคลื�อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที�มีต่อปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
 2. กลยทุธ์การแสดงปฏิกิริยาแขง็กร้าว  
  การแสดงปฏิกิริยาแขง็กร้าว หมายถึง การกระทาํการใด ๆ ในเชิงการจู่โจมหรือการทาํ
ให้อีกฝ่ายหนึ� งซึ� งอาจจะเป็นคู่แข่ง ฝ่ายตรงขา้ม หรือศตัรูเกิดความอบัอาย ภายหลงัจากที�ฝ่ายตรง
ขา้มพยายามให้ขอ้มูลกบัสาธารณชนเกี�ยวกบัวิกฤตการณ์ที�เกิดขึ1น และพยายามชี1 ให้เห็นว่าองคก์ร
คือ ผูก้ระทาํผิด โดยองคก์รและฝ่ายตรงขา้มนิยมใชก้ลวิธีการแถลงข่าวกบัสื�อมวลชน หรือการให ้
ขอ้มูลกบัผูสื้�อข่าวโดยตรงแบบตวัต่อตวั หรือแบบเฉพาะกลุ่ม  
  จุดเด่นของการใช้กลยุทธ์นี1  คือ การที�องค์กรมีข้อมูลต่าง ๆ เกี�ยวกับวิกฤตการณ์                
อย่างชดัเจน ทั1งในเชิงที�มาที�ไป สาเหตุ พฒันาการของวิกฤตการณ์ และผลกระทบต่าง ๆ ที�สําคญั
กวา่นั1น องคก์รจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลเกี�ยวกบัฝ่ายตรงขา้มเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นลบเกี�ยวกบั                
พฤติกรรมของฝ่ายตรงขา้ม ตลอดจนขอ้มูลเกี�ยวกบัท่าทีของสาธารณชนต่อองคก์รดงักล่าวดว้ย 
  การแสดงปฏิกิริยากา้วร้าวจะกระทาํไดดี้ ก็ต่อเมื�อสถานการณ์วิกฤตินั1นไม่ไดเ้กิดขึ1น
จากการกระทาํขององค์กรโดยตรง แต่เป็นขอ้มูลที�ถูกฝ่ายตรงขา้มบิดเบือนความจริง และองค์กร               
มีขอ้มูลที�เป็นความจริงอยูใ่นมือ พร้อม ๆ กบัขอ้มูลดา้นลบขององคก์รคู่ตรงขา้ม  
  อยา่งไรก็ตาม ตอ้งระมดัระวงัวา่ ในการแสดงปฏิกิริยาแขง็กร้าวนั1น อาจจะนาํไปสู่การ
เกิดวิกฤติซํ1 าซ้อนกบัองค์กรอย่างรุนแรง และอาจนาํไปสู่การขาดความเชื�อมั�น การยอมรับและการ
ปฏิเสธการบริโภคผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการล่มสลายของผลิตภณัฑ ์หรือขององคก์ร ในกรณีที�องคก์ร
เป็นต้นตอของวิกฤติการณ์จริง และพยายามปกปิดข้อมูลที�แท้จริงที� เกี�ยวข้องกับวิกฤตการณ์             
หรือปัญหาภายในองคก์ร  
 3. กลยทุธ์การแสดงปฏิกิริยาปกป้อง 
  การแสดงปฏิกิริยาปกป้อง หมายถึง การที�องค์กรมีท่าทีปฏิเสธว่ามิได้เกี�ยวขอ้งกับ
วกิฤตการณ์ ไม่ไดเ้ป็นตน้ตอของวกิฤตการณ์ หรือการพยายามแกต้วัในประเด็นต่าง ๆ ที�ถูกกล่าวหา 
หรือโจมตี หรือพยายามบัญญัติศัพท์ขึ1 นมาใหม่ เพื�อใช้ในการอธิบายวิกฤตการณ์ ทั1 งนี1 เพื�อให ้           
สาธารณชนรู้สึกเบาใจลงเกี�ยวกบัระดบัความรุนแรงของวิกฤตการณ์ กลยุทธ์การแสดงปฏิกิริยา           
ปกป้องนั1น นิยมใช้กลวิธีการให้สัมภาษณ์กบัสื�อมวลชน การแถลงข่าว และการให้ขอ้มูลโดยตรง
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กบัสื�อมวลชนเฉพาะราย หรือการผลิตสื�อต่าง ๆ อาทิ ข่าวเพื�อการประชาสัมพนัธ์ หรือบทความต่าง ๆ 
และนาํสื�อดงักล่าวเผยแพร่ผ่านสื�อมวลชน ตลอดจนการให้บุคคลที�สามที�มีความน่าเชื�อถือออกมา
ทาํหนา้ที�ใหข้อ้มูลเชิงปกป้องแทนองคก์ร 
  จุดเด่นของกลยุทธ์นี1  ไดแ้ก่ วิกฤตการณ์ดงักล่าวมีความคลุมเครือ และเป็นไปไดย้าก          
ที�จะระบุวา่ ใครคือตน้ตอที�แทจ้ริงของวิกฤตการณ์นี1  ขณะที�ฝ่ายตรงขา้มพยายามกล่าวหา ประณาม 
หรือเรียกร้องใหอ้งคก์รแสดงความรับผดิชอบต่อวกิฤตการณ์ที�เกิดขึ1น 
  การแสดงปฏิกิริยาปกป้อง จะกระทาํให้ดีก็ต่อเมื�อองคก์รสามารถเกาะติดและวเิคราะห์
ขอ้มูลเกี�ยวกบัความเคลื�อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ทั1งที�ผา่นสื�อมวลชน และไม่ผา่นสื�อมวลชนไดอ้ยา่ง
ละเอียด ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้มูลต่าง ๆ ที�ถูกตอ้งแม่นยาํ หรือรู้ว่าใครคือบุคคลที�มีขอ้มูลต่าง ๆ 
เหล่านั1 นอยู่ในมือ และองค์กรสามารถเจรจาให้บุคคลดังกล่าวทําหน้าที�ในการให้ข้อมูลกับ                
สาธารณชนแทนองคก์รได ้
  อย่างไรก็ตาม หากขอ้มูลที�องค์กร หรือบุคคลที�สามเผยแพร่กบัสาธารณชนไม่เป็น
ความจริง หรือองคก์รพยายามปกปิดขอ้มูลที�แทจ้ริง องคก์รก็อาจจะตอ้งเผชิญกบัวกิฤตการณ์ซํ1 าอีก 
ไม่วา่จะเป็นในเชิงการขาดความเชื�อมั�นต่อองคก์ร การปฏิเสธการใชสิ้นคา้ขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่
ความล่มสลายได ้เมื�อมีกลุ่มบุคคลต่าง ๆ นาํเสนอความจริงกบัสาธารณชน 
 4. กลยทุธ์การพดูจาใหดู้น่าสงสาร 
  การพูดจาให้ดูน่าสงสาร หมายถึง การแสดงท่าทีต่าง ๆ เพื�อกระตุน้ให้สาธารณชนเกิด
ความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจที�องคก์รตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ที�เกิดขึ1น กลยุทธ์นี1สามารถใชไ้ด้
ใน 2 กรณี คือ 1) กรณีที�องค์กรยงัไม่มีความชดัเจนเกี�ยวกบัวิกฤตการณ์ และ 2) กรณีที�มีความชดัเจน
แลว้วา่ องคก์รเป็นตน้ตอหรือเกี�ยวขอ้งกบัวกิฤตการณ์โดยตรง 
  ในกรณีแรก องค์กรมกัให้สัมภาษณ์กบัสื�อมวลชนถึงความรู้สึกห่วงใย หรือเศร้าโศก             
ที�เกิดวิกฤตการณ์ดงักล่าวขึ1น และรู้สึกเสียใจที�ฝ่ายต่าง ๆ มองว่าองค์กรคือตน้ตอของวิกฤตการณ์ 
ส่วนในกรณีหลงั องคก์รมกักล่าวคาํขอโทษเกี�ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ1น ตลอดจนแสดงออก
ถึงท่าทีต่าง ๆ ที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์นั1น 
  จุดเด่นของกลยุทธ์การพูดจาให้ดูน่าสงสารนี1  อยูที่�วิธีการสื�อสาร และบุคลิกภาพของ             
ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ทาํหน้าที�สื�อสารกบัสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใชค้าํพูด จงัหวะจะโคน
ในการพดู นํ1 าเสียง สีหนา้ แววตา ตลอดจนการแต่งกาย และการใชอ้งคป์ระกอบเชิงสัญลกัษณ์อื�น ๆ 
ที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงท่าทีขององคก์รต่อวกิฤตการณ์ดงักล่าว 
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 5. กลยทุธ์การกระทาํพฤติกรรมเชิงแกไ้ข 
  การกระทาํพฤติกรรมเชิงแกไ้ขเป็นกลยทุธ์ที�ดาํเนินการใน 2 กรณี คือ 1) กรณีที�ภายใน
องค์กรยงัไม่มีความชดัเจนเกี�ยวกบัที�มาที�ไปของวิกฤตการณ์ และ 2) กรณีที�มีขอ้มูลชดัเจนแลว้ว่า 
องคก์รเป็นตน้ตอของวกิฤตการณ์ 
  กรณีที�ยงัไม่มีความชัดเจน องค์กรอาจใช้กลวิธีในการให้ข้อมูลกับสื�อมวลชนเป็น
ระยะ ๆ เกี�ยวกบัความพยายามดาํเนินการสืบสวนขอ้มูลเพิ�มเติม และความคืบหน้าต่าง ๆ ที�เกิดขึ1น 
หรือการประสานงานในการเชิญบุคคลที�น่าเชื�อถือในสังคม ซึ� งเป็นตัวแทนของสาธารณชน                  
กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาดําเนินการสืบสวนข้อมูลเพิ�มเติมร่วมกับองค์กร และรายงานข้อมูลกับ            
สาธารณชนเป็นระยะ ๆ 
  ส่วนกรณีที�องค์กรรู้ว่าองค์กรเองเป็นต้นตอของวิกฤตการณ์ องค์กรอาจแสดง                  
ความรับผิดชอบต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้กลวิธีแถลงข่าวเกี�ยวกับการยอมรับการกระทาํผิด และ                 
ในขณะเดียวกนัก็ให้สัญญาเกี�ยวกับความพยายามในการปรับปรุงพฤติกรรม รวมถึงยงัอาจเปิด
โอกาสในการจดักิจกรรมเชิงหารือกบักลุ่มบุคคลที�สาธารณชนใหค้วามเชื�อถือ เพื�อแสวงหาทางออก
ร่วมกนั ขณะเดียวกนัองค์กรก็ปฏิบติัตามคาํแนะนาํเกี�ยวกบัทางออกที�เหมาะสมนั1น ๆ พร้อมทั1งให้
ขอ้มูลกบัสาธารณชนเกี�ยวกบัความคืบหนา้ในการแกไ้ขไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 
  การกระทาํพฤติกรรมเชิงแกไ้ขนั1น จะเหมาะกบัองคก์รที�ใหค้วามสาํคญักบัการสื�อสาร 
2 ทางอย่างสมดุล หรือองคก์รที�ไม่สามารถหาทางออกไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยตนเอง หรือองค์กรที�ถูก
สาธารณชนกดดันให้แสวงหาทางออกโดยเร่งด่วน ซึ� งการใช้กลยุทธในการกระทาํพฤติกรรม                
เชิงแก้ไขจะเป็นการช่วยลดความกดดันต่าง ๆ ที� เกิดขึ1 น ขณะเดียวกันยงัสะท้อนให้เห็นถึง              
ความพยายามขององคก์รในการรับผดิชอบสถานการณ์ที�เกิดขึ1นอีกดว้ย 
  แต่กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ เหมาะกับวิกฤตการณ์ที� ยงัมีความคลุมเครือ ไม่ รู้ว่าใคร                    
เป็นตน้ตอของวิกฤตการณ์ และไม่เหมาะกับองค์กรที�ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเป็นเผด็จการสูง               
ไม่เชื�อมั�นในทีมงานจดัการการสื�อสาร และไม่นิยมฟังขอ้แนะนาํจากกลุ่มอื�น ๆ เนื�องจากการกระทาํ
ดงักล่าว อาจจาํไปสู่การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารในหน่วยงาน และอาจทาํให้นกัจดัการ
การสื�อสารไม่สามารถแสดงฝีมือในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ได ้
 6. กลยทุธ์การไม่เคลื�อนไหวอยา่งมีชั1นเชิง 
  การไม่เคลื�อนไหวอยา่งมีชั1นเชิง หรือการวางเฉยนั1น หมายถึง การไม่ดาํเนินการใด ๆ 
ที�สะทอ้นให้เห็นถึงท่าที มุมมอง และปฏิกิริยาขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัวิกฤตการณ์ แต่ขณะเดียวกนั 
ก็พยายามใช้จงัหวะดงักล่าวในการติดตามสถานการณ์ความเคลื�อนไหวของกลุ่มอื�น ๆ ในด้านที�
เกี�ยวขอ้งกบัวกิฤตการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
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  จุดเด่นของกลยุทธ์การไม่เคลื�อนไหวอย่างมีชั1นเชิงนั1น อยูที่�การวางระบบการจดัการ
ขอ้มูลขององคก์ร โดยองคก์รที�เลือกกลยุทธ์การไม่เคลื�อนไหวอยา่งมีชั1นเชิง จาํเป็นตอ้งมีความแม่นยาํ
ในการจดัเก็บ และมีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ทั1 งในเชิงขอ้มูลภายในขององค์กรที�เกี�ยวขอ้งกับ
วิกฤตการณ์ มุมมองของพนักงานภายในองค์กรต่อวิกฤตการณ์และต่อความเกี�ยวข้องกบัวิกฤต
การณ์นั1น ที�สําคญัยงัตอ้งให้ความสําคญักบัขอ้มูลภายนอกต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดยืนและท่าทีของ             
สื�อมวลชนและบุคคลต่าง ๆ ที�ให้สัมภาษณ์ในสื�อมวลชน ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวจะมีความสําคญัต่อ             
การตดัสินใจต่าง ๆ ในเชิงท่าทีขององคก์ร และของผูบ้ริการองคก์รต่อวกิฤตการณ์ดว้ย 
  ท่าทีของผูบ้ริหารองค์กรยงัมีความสําคญัต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การไม่เคลื�อนไหว
อย่างมีชั1นเชิงดว้ย โดยผูบ้ริหารองค์กรมกัแสดงท่าทีวางเฉยต่อเหตุการณ์ดงักล่าว ดว้ยการปฏิเสธ
การให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิกฤตการณ์ ไม่วา่จะเป็นมุมมองส่วนตวัต่อวิกฤตการณ์ ท่าที
ขององค์กรต่อวิกฤตการณ์ ที�มาที�ไป และแนวทางการแกไ้ข ตลอดจนหลีกเลี�ยงการไปปรากฏตวั        
ในที�สาธารณะ และการพูดคุยกับคนทั�วไปเกี�ยวกับวิกฤตการณ์ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารองค์กร               
จาํเป็นตอ้งมีการติดต่อประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบันกัจดัการการสื�อสารขององคก์ร และพร้อมที�จะ
รับฟังและดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
  กลยุทธ์การไม่เคลื�อนไหวอย่างมีชั1นเชิงนั1น จะเป็นสิ�งที�เหมาะสม ในกรณีที�องค์กร              
มิได้เกี�ยวข้องโดยตรงกับวิกฤตการณ์ หรือในกรณีที�วิกฤตการณ์ดังกล่าวยงัมีความคลุมเครือ                     
ในดา้นต่าง ๆ อาทิ ความไม่ชดัเจนเกี�ยวกบัสาเหตุของวกิฤตการณ์ และผลต่าง ๆ ที�เกิดขึ1น  
  แต่กลยุทธ์การไม่ เคลื�อนไหวอย่างมีชั1 นเชิง ไม่ เหมาะที�จะใช้ในกรณีที�องค์กร                     
เป็นต้นตอของวิกฤตการณ์ เนื�องจากการที�องค์กรซึ� งเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ไม่พยายาม                    
ดําเนินการใด ๆ ที� เกี�ยวข้อง อาจทําให้ถูกสังคมตีความได้ว่า องค์กรพยายามปิดบังความจริง                   
และหลีกเลี�ยงความรับผิดชอบต่าง ๆ ซึ� งสภาพการณ์ดงักล่าวสามารถพฒันาไปสู่การล่มสลายของ
องคก์รไดใ้นที�สุด 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ 

 ความหมายของภาพลกัษณ์องค์กร 
 คอตเลอร์ (Kotler. 2000 : 553) อธิบายถึง ภาพลักษณ์  (Image) ว่าเป็นองค์รวมของ                
ความเชื�อ ความคิด และความประทบัใจที�บุคคลมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ซึ� งทศันคติและการกระทาํใด ๆ 
ที�คนเรามีต่อสิ�งนั1น จะมีความเกี�ยวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของสิ�งนั1น  
 โ ร บิ น สั น แ ล ะ บ า ร์ โ ล ว์  (Robinson and Barlow. 1959 : 77; อ้ า ง ถึ ง ใ น  แ ส ง เดื อ น                        
วนิชดาํรงค์ศกัดิ( . 2555 : 10) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลกัษณ์เป็นภาพที:เกิดขึ< นในจิตใจของบุคคล              
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ซึ: งมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์รหรือสถาบนั ซึ: งภาพที:เกิดขึ<นนั<นอาจไดม้าจากประสบการณ์ทางตรง
หรือประสบการณ์ทางออ้มของตนเอง เช่น การไดป้ระสบพบเจอมากบัตนเอง การไดย้ินไดฟั้งมา
จากคาํบอกเล่าของผูอื้:น หรือจากกิตติศพัทเ์ล่าลือต่อ ๆ กนัมา เป็นตน้  
 ราชบัณ ฑิ ตยส ถาน  (2542 : 821) ได้ให้ ความ ห มายของภาพ ลักษ ณ์  (Image) ตาม
พจนานุกรมจะหมายถึง ภาพที�เกิดจากความนึกคิดหรือที�คิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั1น  
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 76) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาพลกัษณ์เป็นภาพที�เกิดขึ1นในใจของ
คนเรา อาจจะเป็นภาพที�มีต่อสิ�งมีชีวติหรือไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น ภาพที�มีต่อบุคคล องคก์ร สถาบนั ฯลฯ 
และภาพดงักล่าวอาจจะเป็นภาพที�สิ�งเหล่านั1น กล่าวคือ บุคคล องค์กร สถาบนั หรือสิ�งใดสิ�งหนึ� ง
สร้างใหเ้กิดขึ1นแก่จิตใจเรา หรืออาจเป็นภาพที�เรานึกเองก็ได ้
 สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547 : 25) กล่าวว่า ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง 
“ภาพ” ที�บุคคลทั�วไปไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคคู่แข่ง ผูค้ ้าปลีกหรือสังคมโดยรวมเขา้ใจว่าองค์กรนั1 น          
เป็นอย่างไรเช่น นํ1 ามันบางจากมีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคมเป็นต้นซึ� งแตกต่างจาก                   
“อตัลักษณ์องค์กร” (Corporate Identity) ที�หมายถึง การสร้างความเป็นอตัลักษณ์แก่องค์กรโดย
อาศยัเครื�องหมายการคา้หรือสัญลกัษณ์ที�สามารถสะทอ้นภาพที�องค์กรนั1น ๆ ตอ้งการนาเสนอต่อ
สังคมเพื�อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับ                   
 สุภาณี ปัสสะ (2558 : 18 - 19) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดที�อยูใ่นจิตใจของ
แต่ละบุคคล ต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง อาจหมายถึง บุคคล องคก์ร หรือสถาบนั โดยภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ1นนั1น                
เกิดจากประสบการณ์การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคล ซึ� งการตีความหมายที�แตกต่างกนัไป 
และการให้คุณค่าต่อสิ� งนั1น ๆ จนเกิดเป็นภาพลกัษณ์ โดยภาพลกัษณ์จะเป็นภาพลกัษณ์ทางบวก   
หรือลบก็ได ้และภาพลกัษณ์สามารถเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 สรุปว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที:เกิดขึ< นในจิตใจของบุคคล องค์รวมของความเชื�อ 
ความคิด และความประทับใจที�บุคคลมีต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ซึ� งภาพลักษณ์ที� เกิดขึ1 นนั1 น เกิดจาก                 
ประสบการณ์การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคล และภาพลกัษณ์สามารถเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 ความสําคัญของภาพลกัษณ์องค์กร 
 เสรี วงศ์มณฑา (2542 : 84 - 86) การที�องค์กร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลจะประสบ             
ความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลอื�น ซึ� งความร่วมมือ             
จะเกิดขึ1นไดก้็ต่อเมื�อภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลนั1น ๆ ดีพอที�จะทา้ให้ผูอื้�นให้
ความร่วมมือ ดังนั1 นภาพลักษณ์จึงมีความสําคัญ มีผลอย่างมากต่อความสําเร็จ ซึ� งกล่าวถึง                  
ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ใน 2 ประเด็น ดงันี1  
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 1. ด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์เปรียบประดุจหางเสือที�ก ําหนดทิศทาง              
พฤติกรรมของปัจเจกชนที�มีต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� งที�อยู่รอบตัวบุคคลนั1 น ถ้าบุคคลนั1 นมีภาพลักษณ์             
เชิงบวกต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� งที�อยู่รอบตวั จะมีแนวโน้มที�แสดงพฤติกรรมเชิงบวกออกมา แต่ถ้าบุคคลนั1น    
มีภาพลักษณ์เชิงลบ จะมีแนวโน้มที�แสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกัน และสิ� งสําคัญคือ             
ภาพลกัษณ์นั1นก่อให้เกิดอคติเพราะภาพลกัษณ์เป็นเรื�องฝังใจที�ยากจะแกไ้ข ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�
ค่อนข้างจะถาวรหากไม่มีข้อมูลที� เด่นชัดรุนแรงเข้าไปมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ภาพลักษณ์                  
ก็ไม่ เปลี�ยนแปลง เพราะภาพลักษณ์จะเป็นสิ� งที� เปลี�ยนแปลงยาก ถ้ามองว่าอะไรเป็นสิ� งดี                   
ทุกสิ� งทุกอย่างที�เกี�ยวขอ้งขอ้งกบัสิ� งนั1นก็จะถูกมองว่าเป็นสิ�งดีไปด้วย แมแ้ต่สิ� งที�ไม่ดีก็มองว่าดี  
และถา้มองวา่อะไรเป็นสิ�งไม่ดีทุกสิ�งทุกอยา่งที�เกี�ยวขอ้งก็จะไม่ดีไปหมด แมแ้ต่สิ�งที�ดีก็อาจถูกมอง
ดว้ยความเคลือบแคลง ไม่แน่ใจวา่ดีจริงหรือไม่ 
 2. ด้านธุรกิจ (Commercial) ภาพลกัษณ์ในด้านนี1  ถือว่าเป็นการเพิ�มคุณค่าให้กบัสินค้า
หรือบริการของบริษัท ซึ� งถือว่าเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยาที� มีอยู่ในตัวสินค้าหรือบริการ                   
เป็นตวัที�ทา้ให้ตวัสินคา้หรือบริการหลายชนิดตั1งราคาไดสู้งกวา่คุณค่าทางกายภาพและนบัวนัยิ�งมี
ความสําคญัมากขึ1นเรื� อย ๆ ยิ�งสินค้าหลาย ๆ ยี�ห้อมีความทดัเทียมกันทางกายภาพมากขึ1นเท่าใด   
ภาพลักษณ์ก็ยิ�งมีความสําคญัมากขึ1 นเท่านั1 น เช่น เสื1 อเชิ�ต ที�ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก            
ทางดา้นกายภาพไม่วา่จะเป็นยี�หอ้ใด แต่มีราคาต่างกนัไดด้ว้ยภาพลกัษณ์ของตรายี�หอ้ หรือโลโก ้
 ส รุป ได้ว่า ภาพ ลักษ ณ์ มีความสํ าคัญ  2 ด้าน  คือในด้าน จิตวิท ยาและด้าน ธุรกิจ                       
จากความสําคญันี1 เองทาํให้ภาพลกัษณ์กลายเป็นศาสตร์หนึ� งทางการตลาดที�นาํมาใช้กบัตวัสินคา้
หรือบริการมากขึ1น โดยการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัสินคา้หรือบริการ เพื�อเพิ�มราคาให้กบัสินคา้
หรือบริการให้สามารถตั1งราคาไดสู้ง โดยที�ผูบ้ริโภคไม่รู้สึกวา่แพงแต่กลบัมองวา่เป็นสินคา้ที�คุม้ค่า 
ที�ไม่ใช่ทางดา้นกายภาพ แต่เป็นความคุม้ค่าทางดา้นความรู้สึก 
 หน้าที�ของผู้สร้างภาพลกัษณ์ 
 เสรี วงษม์ณฑา (2540) กล่าวถึงหนา้ที�ผูส้ร้างภาพลกัษณ์มีดงันี1  
 1. ให้ขอ้เท็จจริงที�เป็นบวก (Positive Fact) รวมทั1งการเสาะแสวงหาขอ้มูลที�เป็นขอ้เท็จจริง
ที� เป็นบวกเพื�อจะก่อให้เกิดทัศนคติที� เป็นบวกออกมาเผยแพร่ให้มากที�สุดและขณะเดียวกัน               
ก็พยายามทาํให้สิ� งที� เป็นลบให้หายไปจากการเผยแพร่หรือไม่ก็ท ําให้กลายเป็นลบเบาบางลง                
ด้วยการให้เหตุผลที�อยู่เบื1องหลงัความเสียหายอย่างน่าเชื�อถือทาํให้ความไม่ดีเป็นเรื� องที�สุดวิสัย 
หรือเป็นภาพวาดที� เกิดจากเจตนาที� ดีก็จะสามารถเปลี�ยนความรู้สึกจากลบให้กลายเป็นศูนย ์               
หรืออาจจะเป็นบวกได ้
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 2. การชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการที� เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ในการ

ประเมินองคก์รและใหม้องขา้มมาตรการที�อาจทาํใหอ้งคก์รเสียหายจากการถูกประเมินเมื�อใดก็ตาม

ที�บุคคลประเมินองคก์รดว้ยมาตรการที�ไม่ดีจะทาํให้องคก์รมีภาพลกัษณ์ที�ไม่ดีแต่ถา้บุคคลประเมิน

องค์กรด้วยมาตรการที�สอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กรองค์กรก็จะมีภาพลักษณ์ที� ดีผูมี้หน้าที�               

สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีควรจะมีความสามารถในการจูงใจให้บุคคลอื�นเลือกเอามาตรการที�สอดคลอ้งกบั          

จุดแขง็ขององคก์รมาประเมินองคก์ร 

 3. ใช้วิธีการที�ทาํให้คนไดรั้บประสบการณ์ตรงกบัองค์กรหรือกบัพนกังานที�ประทบัใจ 

ถา้หากองคก์รไดมี้การเผยแพร่ขอ้เทจ็จริงที�ดีเกี�ยวกบัองคก์รออกไปและผูท้าํหนา้ที�สร้างภาพลกัษณ์

ไดมี้การชกัจูงให้คนมองในจุดดีขององคก์รแลว้แต่เมื�อคนมาสัมผสักบัผูบ้ริหารขององค์กรสัมผสั

กบัพนกังานขององคก์รแลว้รู้สึกไม่ประทบัใจไม่พอใจในการติดต่อดว้ยก็ทาให้องคก์รนั1นลม้เหลว          

ในการสร้างภาพลกัษณ์ 

 การสร้างภาพลกัษณ์  

 ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534 : 75) กล่าวถึง การสร้างภาพลักษณ์ ที� ดี  (Positive Image)               

ควรดาํเนินการดงัต่อไปนี1  

 1. คน้หาขอ้ดีและขอ้เสียหรือจุดอ่อนขององค์กร เพื�อศึกษาวิเคราะห์และหาทางวางแผน

ดาํเนินงานในขั1นต่อไป การคน้หาอาจทาํไดโ้ดยการรวบรวมทศันคติท่าทีและความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอาจใชก้ารสํารวจ วิจยัเขา้ประกอบดว้ย เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ใกลเ้คียงกบั

ความเป็นจริง 

 2. วางแผนและกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ที�องคก์รหรือสถาบนัตอ้งการให้เกิดขึ1น

ในใจของประชาชน เช่น อาจถามตนเองว่าสถาบนัคือใคร ทาํอะไรจุดยืนของสถาบนัคืออะไรและ

หน่วยงานหรือสถาบนันั1นตอ้งการจะให้ประชาชนมีภาพลกัษณ์เป็นไปในดดา้นใดหรือตอ้งการให ้

รู้สึกนึกคิดและมีท่าทีต่อหน่วยงานหรือสถาบนัของเราอยา่ไรบา้ง เป็นตน้ จากนั1นก็นาํมาพิจารณา 

ประกอบการวางแผนเพื�อดาํเนินงานต่อไป 

 3. คิดหัวขอ้ (Theme) ต่าง ๆ เพื�อที�จะใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์แก่ประชาชนซึ� งหัวขอ้

เหล่านี1 คือ เนื1อหาข่าวสารที�เราจะใช้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ต่อกลุ่มประชาชน ซึ� งอาจใช้คาํขวญั  

(Slogan) หรือขอ้ความสั1 น ๆ ที�ไดใ้จความกินใจ และชวนให้จดจาํไดง่้าย สิ�งที�สําคญัคือ หัวขอ้เหล่านี1
ตอ้งมีอิทธิพลโนม้นา้วชกัจูงใจประชาชนใหเ้กิดภาพพจน์ตามที�เราตอ้งการ   

 4. ใช้เครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ เขา้ช่วยในการดาํเนินงานสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นไปอย่าง

กวา้งขวาง เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ และสิ�งพิมพต่์าง ๆ เป็นตน้ 
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 ดวงพร คานูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สว่าง (2536 : 69 - 71) ได้กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์
เป็นสิ�งที�สร้างสรรค์ได้ดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์ที�ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ แมจ้ะอาศยัระยะเวลา             
ที�ยาวนานและต่อเนื�องแต่ไดผ้ลคุม้ค่า ภาพลกัษณ์ที�ปรารถนาจะปล่อยให้เกิดขึ1นเองตามธรรมชาติ
ไม่ได้ ฉะนั1 นเราต้องสร้างขึ1 น กลวิธีสร้างภาพลักษณ์ที� ดีประกอบด้วยการสร้าง การส่งเสริม                  
การป้องกนั การรักษา และการแกไ้ขดงันี1  
 1. การสร้างภาพลักษณ์โดยการวางแผนกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที�จะสร้าง                
โดยการสํารวจภาพลกัษณ์เดิมวา่มีหรือไม่ อยา่งไรจากกลุ่มเป้าหมาย คน้หาจุดเด่นขององคก์ารเพื�อ
กาํหนดขอบเขต แบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเพื�อกาํหนดกิจกรรมสร้างภาพลกัษณ์ตามความตอ้งการของ
แต่ละกลุ่ม กาํหนดเป้ามายในการสร้างภาพลกัษณ์ซึ� งตอ้งเป็นที�รับรู้ เขา้ใจ และยอมรับของบุคลากร
ในองคก์าร แลว้ใชว้ธีิโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั เพื�อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 2. การส่งเสริมการป้องกนัและการรักษาภาพลกัษณ์ให้คงทนถาวร เพราะวา่ภาพลกัษณ์
ไดเ้ปลี�ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพของเหตุการณ์และสิ�งแวดลอ้ม ฉะนั1นการส่งเสริม ป้องกนัและ
รักษาภาพลกัษณ์ให้คงทนถาวร เป็นสิ�งจาํเป็นซึ� งดาํเนินการไดด้ว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื�อ
ป้องกัน เช่น การรับฟังความคิดเห็น แล้วนํามาประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไข และดาํเนินการ
ประชาสัมพนัธ์เพื�อป้องกนัและรักษาภาพลกัษณ์ที�ตอ้งการขององคก์ารต่อไป 
 3. การแกไ้ขภาพลกัษณ์ หมายถึง การแกไ้ขภาพลกัษณ์เชิงลบในวิกฤตการณ์ซึ� งอาจเกิด
การผิดพลาด ข่าวลือ อุบัติ เหตุ หรือการบ่อนทําลายต้องดําเนินการแก้ไขการบริหารและ                          
การประชาสัมพนัธ์ยามวิกฤติ โดยตอ้งวางแผนป้องกนัและเตรียมตวัพร้อมเสมอ เช่น ดา้นบุคลากร
ภายใน ตอ้งสร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้งในการดาํเนินการขององคก์าร ใหห้าขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลา
และต่อเนื�อง เพื�อทุกคนจะได้เป็นแกนนําในการหาข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับบุคคล              
ภายนอกการแก้ไขปัญหาองค์กรในยามวิกฤติการณ์ควรดาํเนินการโดยเร่งด่วนฉับพลันระดม
ทรัพยากรมาใชใ้หม้ากที�สุดทั1งทรัพยากรบุคคลภายในภายนอกและการใชสื้�อต่าง ๆ 
 กระบวนการเกดิภาพลกัษณ์องค์กร 
 จรัสลกัษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ (2542 : 20 - 21) ไดก้ล่าวถึง การเกิดภาพลกัษณ์ ซึ� งพิจารณา
ในแง่ของปัจเจกบุคคลที� เหตุการณ์ได้มาถึงตัวเองแล้ว และจะพัฒนาเป็นภาพลักษณ์ในที�สุด               
เมื�อปัจเจกบุคคลได้รับเหตุการณ์ภายนอกมายงัตัวเองนั1 น เหตุการณ์ยงัไม่สามารถให้เห็นภาพ                
ไดท้นัทีแต่กลบัตอ้งมีขั1นตอนซึ�งพอจดัแบ่งไดด้งันี1  
 1. เหตุการณ์และสิ�งแวดลอ้ม (Events and Environment) คนเรานั1นเป็นสมาชิกของสังคม 
ซึ� งในสังคมนี1  ก็จะมีเหตุการณ์ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษาจะเขา้มายงั
ตวัเราไดแ้ละในบรรดาเหตุการณ์ที�เกิดขึ1นทั1งหลายนี1  จะมีคุณค่าดา้นดีหรือดา้นลบ จะสําคญัหรือมี
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ความหมายหรือไม่ คงจะไม่เกิดขึ1 นจากตัวของเราเพียงอย่างเดียว แต่สภาพแวดล้อมที�อยู่กับ                
เหตุการณ์และอยูโ่ดยรอบตวัเรากลบัมีอิทธิพลในการกา้หนดคุณค่าเหล่านั1นทั1งก่อนและหลงัการรับรู้
ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือการหดหายและระยะเวลาของความจา้ในเหตุการณ์นั1น ๆ ดว้ย 
 2. ช่องทางการสื�อสาร (Communication Channel) ในบรรดาเหตุการณ์ที�เกิดขึ1นทั1งหลาย
จะสามารถเขา้มาสู่เราไดโ้ดยช่องทางการสื�อสาร ซึ� งไดแ้ก่ การไดย้ิน ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสัและไดก้ลิ�น
ซึ� งแต่ละช่องทางเหล่านี1  ยงัมีประสิทธิภาพทางดา้นการรับความสมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกนั 
ยิ�งไปกวา่นี1  ตวัเนื1อหาสาระ วิธีจดัข่าวสารและโครงสร้างของเหตุการณ์ซึ� งมีผูจ้ดัส่งมานี1  ก็มีความ
สัมพนัธ์กบัช่องทางการสื�อสารดว้ย กล่าวโดยสรุป ช่องทางการสื�อสารจะเป็นประตูดา้นแรกของ
การรับรู้เหตุการณ์ซึ� งการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั1นตอนนี1  คุณสมบติัของ “ข่าวสาร”
และตวั “สื�อ” ยอ่มมีความสาํคญัที�สุด 
 3. องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) จะเกี�ยวกบัคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการสื� อสารโดยเฉพาะการรับรู้ของผูรั้บสารนั1 น ซึ� งองค์ประกอบทั1 ง 5 ของแต่ละบุคคล คือ 
ทกัษะของการสื�อสาร ทศันคติความรู้ระบบสังคมและวฒันธรรมต่างมีอิทธิพลต่อการสื�อสาร เราจะ
มองเห็นภาพมีรูปร่างเช่นไร จะเป็นภาพที�มีความหมายไม่เหมือนคนอื�นหรือมีความนิยมชมชอบ
หรือไม่สนใจ หรืออะไรก็ตาม ขึ1นอยูก่บัองค์ประกอบทั1ง 5 นี1  เป็นสําคญั ดงันั�นถึงแมเ้หตุการณ์ต่าง ๆ 
จากภายนอกจะผ่านช่องทางการสื� อสารและเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็ตามเหตุการณ์นั1 นอาจจะมี                  
ความหมายอะไรหรือไม่ องคป์ระกอบเหล่านี1  จะเป็นคาํตอบที�ดีมากกวา่อยา่งอื�น 
 4. การรับรู้และความประทบัใจ (Perception) ภาพลกัษณ์จะไม่สามารถเกิดขึ1นได้ทนัที
เมื�อเหตุการณ์นั1 นได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางการสื�อสารและองค์ประกอบเฉพาะบุคคลทั1ง 5 นั1 น             
จะเป็นตวัพิจารณาเหตุการณ์นั1นก่อน โดยการรับรู้จะเป็นตวัแปลงเหตุการณ์นั1น ๆ ให้เป็นไปใน
ความหมายตามความคิดของบุคคลนั1น หรือเรียกวา่เป็นไปตามความลา้เอียงเฉพาะบุคคลก็ไม่ผดินกั 
 
เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ของ ผศ.ไวกูณฑ์  ทองอร่าม กับนโยบายการบริหารงานเป้าหมาย  
ระยะ 4 ปี  2562 - 2565 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี (2562 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) กล่าวถึง เป้าหมาย นโยบาย 
วสิัยทศัน์ของ ผศ.ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม กบันโยบายการบริหารงานเป้าหมายระยะ 4 ปี  2562 - 2565 
 พนัธกจิ 
 พนัธกิจที� 1  ผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีสมรรถนะตามความตอ้งการ
ของตลาด แรงงานในภูมิภาค 
 1. ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริม
กระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนาํระบบ Cloud และระบบ Big Data  มาใช้ในการจดัการศึกษา 
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ควบคู่กบัการพฒันานกัศึกษา และบุคลากรทุกระดบัให้มีความสามารถในการแข่งขนั การบริการ
ทนัสมยัทนัต่อการเปลี�ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
 2. ผลิตบัณฑิต และจัดการศึกษาสนองตามความต้องการของชุมชนภาคตะวนัออก             
อยา่งแทจ้ริง โดยสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาทั1งในประเทศและ
ต่างประเทศ มุ่งเนน้ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (Center for Cooperation), หน่วยงานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (UBI - RBRU), การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน (Work Integrated 
Learning : WIL) 
 3. พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเป็นเลิศ และมุ่งเนน้ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกคณะ คณะละไม่นอ้ยกวา่ 1 หลกัสูตร 
 4. เปิดพื1นที�เรียนรู้แบบไร้พรมแดน พฒันาระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง
ในศตวรรษที� 21 โดยจดัใหมี้ Smart Classroom ใหก้บัทุกคณะ 
 5. จดัหาทุนเพื�อใหก้บักองทุนพฒันาอาจารย ์
 6. ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานกลางเพื�อ Exit Exam ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์สาํหรับ
ศึกษา (TOEFL, IESTS) 
 7. ใชต้าํราต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ประกอบการสอนรายวชิาเอกทุกคณะ 
 8. ผลิตและพฒันาครูฝีมืออาชีพ มุ่งเน้นการพฒันาครู (คูปองครู) ผลิตบณัฑิตครู (Active 
Leaning, STEAM Education) และพฒันาภาษาองักฤษใหก้บับณัฑิตครู 
 พนัธกิจที� 2 พฒันาทอ้งถิ�นตามความตอ้งการที�แทจ้ริงของชุมชน โดยบูรณาการความรู้
ทางวชิาการกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่การพฒันาชุมชน นอ้มนาํแนวพระราชดาํริสู่การปฏิบติั และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น และเสริมสร้างความเขม้แข็ง ของผูน้าํ
ชุมชนใหมี้คุณธรรมและความสามารถในการบริหารเพื�อประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและจดัตั1งศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 1 คณะ 1 ศูนย ์
 2. จดัตั1งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นและอาเซียน ปีละ 1 หลกัสูตร 
 4. จดัตั1งศูนยข์อ้มูล (Big Data) ดา้นการศึกษา  เกษตร 
 5. จดัการศึกษาต่อเนื�องและตลอดชีพ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
สถาบนั ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ ประชาคมสังคมในการพฒันาหลกัสูตรระยะสั1 น เพื�อ            
แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
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 พันธกิจที�  3 วิจยัสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที�มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที�            
ยอมรับ มุ่งเนน้การบูรณาการเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 1. มีงานวจิยัและนวตักรรมเพื�อรองรับ EEC 
 2. มีงานวจิยัเพื�อส่งเสริม “นวตัวถีิ” 
 3. มีงานวิจัยที�ใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสร้างนวตักรรม หรือแก้ปัญหาท้องถิ�นได ้              
ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 โครงการ/1คณะ 
 4. งบกองทุนวจิยัเพิ�มขึ1นทุกปี ไม่นอ้ยกวา่ 0.25% ของงบรายได ้
 5. จดัตั1งกองทุน Matching Funds สนบัสนุนงานวจิยั 
 พนัธกิจที� 4 สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม 
 1. วงัสวนบา้นแกว้เป็นพื1นที�สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์และเชิงวชิาการระดบัภาคตะวนัออก 
 2. แลกเปลี�ยนศิลปวฒันธรรมกบักลุ่มอาเซียน 
 3. ให้วงัสวนบ้านแก้วเป็นส่วนหนึ� งในการบูรณาการ การเรียนการสอนกับนักศึกษา          
ทุกคณะ 
 4. เพิ�มกิจกรรมและเนื1อหาการท่องเที�ยวที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
 พันธกิจที�  5 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล   
พร้อมรองรับบริบทการเปลี�ยนแปลง เพื�อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื 
 1. การเลื�อนอนัดบัการเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียว (Green University)  
 2. สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมระบบบริหารบุคคลที�มีประสิทธิภาพ เพื�อเพิ�มสมรรรถนะ และ
เสริมสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคงัของบุคลากร 
 3. ใหร้างวลัเพื�อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที�มีความสาํเร็จ 
 4. มีอาคารเรียนเพิ�ม 1 อาคาร (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
 5. มีอาคารที�พกับุคลากรเพิ�ม 1 อาคาร (แฟลต คอนโดฯ) 
 6. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั โดยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งหลกัสูตร คณะ ศูนย ์สาํนกั มหาวทิยาลยั 
 7. มหาวทิยาลยัตอ้งปลอดทุจริต ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมกนัตา้นทุจริต 
 8. พฒันาสมรรถนะบุคลากร โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ               
เพื�อเพิ�มพนูความรู้ และทกัษะใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 9. ปฏิบติังานในระบบราชการ 4.0 
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 พนัธกิจที� 6 ระดมทรัพยากรทั1งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื�อการบริหารจดั
การองคก์รใหเ้กิดความมั�นคง มั�งคั�ง และย ั�งยนื 
 1. มีหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) เพื�อหารายได ้โดยมีอตัราเติบโตปีละ 7% 
 2. ลดรายจ่าย เพิ�มรายได้ เพื�อสร้างความมั�นคง มั�งคั�งให้กบัมหาวิทยาลยั ระบบบริหาร              
มีสมรรถนะสูง โดยการนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พื�อลดค่าใชจ่้าย 
 3. เสริมสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ เพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการ 
 4. พฒันาระบบ E - Book 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยทุธศาสตร์ที� 1 : การพฒันาทอ้งถิ�น 
   1. การบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรมตอบสนองนโยบายการพฒันาระดบัทอ้งถิ�น
และภูมิภาค 
  กลยุทธ์ที�  1 เพิ�มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื�อท้องถิ�นโดยให้ความสําคัญกับ              
การบูรณาการพนัธกิจสัมพนัธ์กบัการพฒันาทอ้งถิ�น 
  กลยทุธ์ที� 2 : สร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นจงัหวดั และภูมิภาค 
  กลยทุธ์ที� 3 : 1 งานบริการวชิาการ 1 การพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นภาคตะวนัออก 
  กลยุทธ์ที�  4 : จัดทําแผนแม่บทงานบริการวิชาการเพื�อสังคม (Education Service 
Master Plan) 
 2. การวิจัยเน้นการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ�นและภูมิภาค                 
อยา่งย ั�งยนื 
  กลยทุธ์ที� 1 : ระดมทุนวจิยัภาครัฐและภาคเอกชน 
  กลยทุธ์ที� 2 : พฒันา 1 งานวจิยั 1 งานพฒันา 1 ทอ้งถิ�น 
  กลยทุธ์ที� 3 : พฒันา 1 งานสร้างสรรค ์1 งานพฒันา 1 ทอ้งถิ�น 
  กลยทุธ์ที� 4 : พฒันางานวจิยัและนวตักรรมเพื�อรองรับ EEC 
  กลยทุธ์ที� 5 : พฒันางานวจิยัเพื�อส่งเสริม “นวตัวถีิ” 
  กลยุทธ์ที� 6 : พฒันาความร่วมมือในงานวจิยั/งานสร้างสรรค ์โดยความร่วมมือระหวา่ง
มหาวทิยาลยั และสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ�น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ 
 ยทุธศาสตร์ที� 2 : การผลิตบณัฑิตและพฒันาครูสู่ความตอ้งการของชุมชน 
  กลยุทธ์ที� 1 : ผลิตบณัฑิตให้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในภาคตะวนัออก             
ทั1งดา้นของสมรรถนะวชิาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที� 21 
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  กลยุทธ์ที� 2 : พฒันาหลกัสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เขา้สู่มาตรฐานวิชาชีพ เป็นที�ยอมรับของ                
ผูป้ระกอบการ 
  กลยุทธ์ที�  3 : พฒันาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก               
ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
  กลยุทธ์ที� 4 : พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก                
ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นและอาเซียน 
  กลยทุธ์ที� 5 : พฒันาหลกัสูตรระยะสั1นและระยะยาว เพื�อชุมชนทอ้งถิ�นและอาเซียน 
  กลยทุธ์ที� 6 : สร้างเครือข่ายภาคีมหาวทิยาลยัและผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  กลยทุธ์ที� 7 : พฒันาครูมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที�  8 : ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มี             
มาตรฐานเป็นที�ยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภูมิภาคและประเทศ 
  กลยุทธ์ที� 9 : บ่มเพาะนกัศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ดว้ยจิตวญิญาณความเป็นครูและคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์
  กลยุทธ์ที�  10 : ยกระดับสมรรถนะครูประจาํการ โดยเฉพาะผูที้�จบการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยั 
 ยทุธศาสตร์ที� 3 : การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ที� 1 : พฒันาหลักสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ที� เน้นให้นักศึกษาได้
ปฏิบติัสู่มืออาชีพ พร้อมกบัตอบสนองการพฒันาทอ้งถิ�นและแนวทางการพฒันาภูมิภาค 
  กลยุทธ์ที� 2 : พฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะ เทคนิค/วิธีการจดั
การเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ที� 3 : พฒันาระบบการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั แลยดืหยุน่ ทั1งในระบบ 
นอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 ยทุธศาสตร์ที� 4 : การบริหารสินทรัพยแ์ละการหารายได ้เพื�อการพึ�งพาตนเองอยา่งย ั�งยนื 
  กลยุทธ์ที� 1 : การจดัตั1งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื�อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ ์
และการบริการ 
  กลยทุธ์ที� 2 : การพฒันารายไดจ้ากงานบริการวชิาการและงานวจิยั 
  กลยุทธ์ที� 3 : เร่งสร้างรายได้จากสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของหน่วยงาน เพื�อเพิ�ม   
รายไดจ้ากการบริหารสินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  กลยทุธ์ที� 4 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื�อการลดค่าใชจ่้าย 
 ยทุธศาสตร์ที� 5 : ปฏิรูประบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยั ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพื�อเพิ�ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
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  กลยุทธ์ที�  1 : ทําแผนแม่บท (Master Plan) และแผนงาน (Road Map) การพัฒนา
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2562 - 2565 
  กลยทุธ์ที� 2 : ปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร (Organization Restrucuring) 
  กลยทุธ์ที� 3 : มุ่งเนน้การใชท้รัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing System) 
  กลยุทธ์ที� 4 : การบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิy  (Result - based Management) และปฏิบติั
งานในระบบราชการ 4.0  
  กลยุทธ์ที� 5 : วางระบบการทาํงาน และติดตามประเมินผล โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
  กลยุทธ์ที� 6 : กระจายอาํนาจดา้นวิชาการ รวมอาํนาจการบริหาร รวมการบริการ ประสาน
ภารกิจ 
  กลยุทธ์ที�  7 : พัฒนาขีดความสามารถให้เป็นผู ้บริหารสมัยใหม่ (New Executive 
Competency) 
  กลยุทธ์ที� 8 : เพิ�มขีดความสามารถและสร้างสมรรถนะให้กบัอาจารย ์และบุคลากร
สนบัสนุนงานมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นคนดี คนเก่งรักรําไพ 
  กลยทุธ์ที� 9 : เสริมสร้างการทาํงานแบบ “อยูดี่มีสุข” 
  กลยทุธ์ที� 10 : พฒันาระบบกองทุนสวสัดิการทางสังคม 
  กลยทุธ์ที� 11 : พฒันากองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (Endowment Fund) ใหเ้ขม้แขง็ 
  กลยทุธ์ที� 12 : ปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็น Green University 
 ยุทธศาสตร์ที�  6 : การพัฒนาวงัสวนบ้านแก้วสู่การท่องเที�ยวให้เป็นที�ยอมรับในภูมิ                
การพฒันาวงัสวนบา้นแกว้สู่การท่องเที�ยวใหเ้ป็นที�ยอมรับในภูมิภาคและประเทศ 
  กลยุทธ์ที�  1 : ให้วงัสวนบ้านแก้วเป็นพื1นที�การสืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลป           
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์เชิงอนุรักษ ์และวชิาการระดบัจงัหวดัจนัทบุรี และอาเซียน 
  กลยุทธ์ที� 2 : ให้วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ 
  กลยทุธ์ที� 3 : จดัทาํแผนแม่บท (Road Map) กิจกรรมการพฒันาวงัสวนบา้นแกว้ สู่การ
ท่องเที�ยวเชิงวชิาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
 ยทุธศาสตร์ที� 7 : การพฒันางานกิจการนกัศึกษาเพื�อสร้างเอกลกัษณ์ และปลูกฝังระเบียบ
วนิยั ความอดทน ความรับผดิชอบดว้ยจิตอาสาโดยสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย 
  กลยุทธ์ที�  1 : สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า (Alumni Relationship Management) 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  กลยุทธ์ที� 2 : สร้างความเขม้แข็งองค์กรนักศึกษาทุกระดบัให้สามารถบริหารจดัการ               
ตนเองได ้
  กลยทุธ์ที� 3 : ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
  กลยทุธ์ที� 4 : การจดับริการสวสัดิการนกัศึกษา 
  กลยทุธ์ที� 5 : การใหค้าํปรึกษาแนะแนว 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 พธัรา นักรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื� องกลยุทธ์การสื� อสารที�ใช้ในการบริหาร             
การเปลี�ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) พบว่ามีการใช้กลยุทธ์การสื� อสาร                   
ที�หลากหลาย ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสื�อสารแบบใช้สื�อผสมผสาน เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบั
โครงการปรับปรุงธนาคารโดยใชสื้�อที�หลากหลาย ไดแ้ก่ สื�อบุคคล โดยเป็นการสื�อสารจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงผ่านสื�อของโครงการต่าง ๆ เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือ รวมถึงสื�อสิ�งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร, 
โปสเตอร์ และคู่มือ นอกจากนี1 ยงัมีสื�อกิจกรรม ไดแ้ก่การประชุม “Change Program Forum” และ
สื� ออิเลคทรอนิคส์ 2) กลยุทธ์การสื� อสารเพื�อให้ความรู้ที� มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
พนักงาน ในเรื� องการบริหารการเปลี�ยนแปลงและเรื� องโครงการปรับปรุงธนาคารเป็นหลัก                     
3) กลยุทธ์การสื�อสารเพื�อให้ขอ้มูลข่าวสาร จากผูบ้ริหารระดบัสูง และข่าวสารจากโครงการปรับปรุง
ธนาคารที�เผยแพร่ผ่านสื�อต่าง ๆ ของธนาคาร 4) กลยุทธ์การสื�อสารเพื�อโน้มน้าวใจ เพื�อก่อให้เกิด
ความน่าสนใจและเปิดใจยอมรับโครงการปรับปรุงธนาคาร ด้วยวิธีการชี1 ให้เห็นถึงประโยชน์           
และการให้รางวลันอกจากนี1  รูปแบบการสื�อสารที�ใช้ในการบริหารเปลี�ยนแปลงของธนาคาร คือ  
รูปแบบการสื�อสารจากบนลงล่าง และการสื�อสารแบบล่างขึ1 นบน ในรูปแบบการสื�อสารที�เป็น            
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 สุดจินดา ดงัก้อง (2551 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเรื� อง ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวดัลําปาง โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ                        
1) เพื�อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี�ยวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง 
2) เพื� อศึกษาทัศนคติเกี� ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของประชาชนในจังหวัดลําปาง                     
3) เพื�อศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางในทศันะของประชาชนในจงัหวดัลาํปาง  
ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในจงัหวดัลาํปางเกี�ยวกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัลาํปางผ่านสื�อมวลชนมากที�สุดคือ สื�อวิทยุกระจายเสียง สําหรับสื�อเฉพาะกิจที�มีการเปิดรับ
ข่าวสารมากที�สุด คือ สื�อแผ่นพบั และระดบัการเปิดรับข่าวสารจากสื�อบุคคลที�มีการเปิดรับมากที�สุด 
คือ การพูดคุยกบัเพื�อนทางดา้นข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางที�ประชาชน
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ในจงัหวดัลาํปางเปิดรับมากที�สุดคือ ข่าวประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง           
ในเรื�องทั�วไป ซึ� งประชาชนรู้จกัและเคยเขา้ร่วมกิจกรรมการพระราชทานปริญญาบตัรมีมากที�สุด 
 อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเรื�อง ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัพายพั 
ในทศันะของนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพัและนักเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 6 ในจงัหวดัเชียงใหม่                
มีวตัถุประสงค์เพื�อสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพัในทศันะของนักศึกษามหาวิทยาลยั
พายพัและนกัเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 6 ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ และ
ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นกรอบในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั             
380 คน และนักเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 360 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั1งสองกลุ่ม       
มีความคิดเห็น เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ปัจจุบนัโดยรวมทั1ง 17 ดา้นของมหาวทิยาลยัพายพัอยูใ่นระดบัดี 
เรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี1  ดา้นอาคารสถานที� อาจารยผ์ูส้อน การจดัการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีความเป็นสากล ความมั�นคง สภาพแวดล้อมภายใน การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา                 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหาร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม              
คุณภาพบณัฑิต การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การวิจยั และความมีชื�อเสียง ยกเวน้ภาพลักษณ์              
ด้านค่าหน่วยกิตที�กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนภาพลักษณ์ที�พึงประสงค์ต่อ
มหาวทิยาลยัพายพั ดา้นที�กลุ่มตวัอยา่งทั1งสองกลุ่มคิดวา่ดีที�สุดคือ ภาพลกัษณ์ดา้นความมีชื�อเสียงของ
มหาวทิยาลยั ส่วนที�ควรปรับปรุงที�สุดคือ ภาพลกัษณ์ดา้นค่าใชจ่้าย 
 กิตติพงศ์ ผาบุตร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื� อง ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย                  
นอร์ท-เชียงใหม่ตามการรับรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึงภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยันอร์ท - เชียงใหม่ ตามการรับรู้ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยประชากรที�ศึกษาคือ นักเรียนในโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในอาํเภอเมือง และอาํเภอใกลเ้คียงของจงัหวดัเชียงใหม่ กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย                 
ในจงัหวดัเชียงใหม่เกี�ยวกบัมหาวิทยาลยันอร์ท - เชียงใหม่ รับรู้จากป้ายโฆษณามากที�สุด และจาก 
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ พบว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยกับด้านบุคลิกภาพ ด้านวฒันธรรม             
ดา้นคุณประโยชน์ ด้านผูใ้ช้ และดา้นคุณสมบติั ส่วนดา้นคุณค่ามีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย 
ปานกลาง 
 อัจฉราพ ร แป ลงมาลย์ (2552 : บ ท คัดย่อ) ได้ทําการศึกษ าเรื� องภาพ ลักษ ณ์ ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เขตพื1นที�ลาํปาง ในมุมมองของนกัเรียนในเมืองลาํปาง 
โดยประชากรที� ศึกษาคือ นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับ



 52

ประกาศนียบตัรวชิาชีพในเขตเทศบาลเมืองลาํปาง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 372 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูเ้ปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนในเมืองลาํปางเกี�ยวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เขตพื1นที�ล ําปาง รับรู้จากอินเทอร์เน็ตมากที�สุด และจากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้             
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เขตพื1นที�ลาํปาง พบวา่การรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยกบัด้านคุณสมบติั ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  
ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้
 อภิตา ทัศนเมฆ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง การจัดการการสื� อสารภายในของ                  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพในด้านการบริการระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาภาคนครหลวงและ        
ต่างจังหวดัได้พบว่า การสื� อสารภายในองค์กรไม่ควรใช้วิธีการสื� อสารหรือเน้นไปที� รูปแบบ           
การสื� อสารแบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ แบบใดแบบหนึ� งเท่านั1 น แต่ควรจะมีการนํา          
รูปแบบการสื�อสารมาผสมผสานกนัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และเรื�องที�ตอ้งการ
จะสื�อสารจะทาํให้การจดัการการสื�อสารภายในองคก์รประสบความสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค ์
นอกจากนี1 ยงัพบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการจดัการสื�อสารภายในองคก์รพบวา่ วฒันธรรมภายในองคก์ร 
มีอิทธิพลต่อการจดัการสื�อสารภายในองคก์ร การที�ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนิทสนมเป็นกนัเอง ใส่ใจ 
และมีความเอื1ออาทรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะไดรั้บความเคารพ และยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 อภิชัจ พุกสวสัดิy  (2555 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� อง การสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย    
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษากรณี 25 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการ              
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั1 งหมดเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก         
กล่าวคือ ความมีชื�อเสียง ความมั�นคงของมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอน ความเป็นสากล
ของมหาวทิยาลยั รวมทั1งการบริการวชิาการแก่สังคม ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
 ตราจิตต์ เมืองคล้าย, เจ้าพระยา  (2556 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเ รื� อ ง  ภ า พ ล ัก ษ ณ์ข อ ง
มหาวิทยาล ัยบูรพาตามทัศนะของนัก เรียนชั1 นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนสาธิตพิบูลบาํเพ็ญ 
มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยับูรพาอยูใ่นระดบัดี 
นกัเรียนมีทศันะเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในระดบัดีทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี�ยสูงสุด             
ในด้านความศรัทธา ในเรื�องมหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาที�ชุมชนมีความภาคภูมิใจ รองลงมา
คือ ดา้นความเชื�อถือ ในเรื�องคณาจารยมี์ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในรายวิชาที �สอน และด้านการยอมรับ ในเรื� องมหาวิทยาลัยมีการทาํกิจกรรมร่วมกับชุมชน              
อยา่งต่อเนื�อง 
 มนตรี สังข์ทอง และคณะ (2557 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับ
ข่าวสารกบัภาพลกัษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                        
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ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์โดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับเชิงบวก เรียงตามอันดับค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย คือ ด้านภูมิทัศน์และสิ� งอาํนวย
ความสะดวก ดา้นบทบาททางสังคม ดา้นบทบาทบุคลากร และดา้นการปฏิบติัตามพนัธกิจ 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 ในการศึกษาวจิยัเรื�อง การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับแนวทางการจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และกลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                
ราชภฏัรําไพพรรณี ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและประชากรที�อาศยัอยูใ่นเขตพื/นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งรูปแบบการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยั
เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยผู ้วิจ ัยได้
ดาํเนินการตามขั/นตอนดงันี/  
  
ตาราง 1  โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิด ทฤษฎี และวธีิการดาํเนินการ 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั/กลุ่มเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ แนวคิดและทฤษฏี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิวจิยั 
1. เพื�อศึกษาแนวทางการจดัการ
สื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี      
   
  
 

- ทฤษฎีการจดัการ 
- ทฤษฎีการสื�อสาร 
- แนวคิดการจดัการ
สื�อสาร 
 

1. อธิการบดี 
2. นายกสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี 
3. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 
4. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
5. คณบดีคณะวทิยา
การจดัการ 
 

- การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั/กลุ่มเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ แนวคิดและทฤษฏี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิวจิยั 
2. เพื�อศึกษากลยทุธ์การจดัการ        
สื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

- ทฤษฎีการสื�อสาร 
- แนวคิดและทฤษฎี
กลยทุธ์การสื�อสาร 
- แนวคิดเรื�องการ
สร้างภาพลกัษณ์ 

1. อธิการบดี 
2. นายกสภา
มหาวทิยาลยั           
ราชภฏัรําไพพรรณี 
3. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 
4. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
5. คณบดี                    
คณะวทิยาการจดัการ 

- การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 

3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจดัการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

- แนวคิดการจดัการ
สื�อสาร 
- แนวคิดเรื�องการ
สร้างภาพลกัษณ์ 

กลุ่มตวัอยา่งที�มีอาย ุ
16 ปีขึ/นไปที�อาศยั
อยูใ่นเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรี 

- แบบสอบถาม 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 

 
การวจัิยเชิงคุณภาพ  

 วิเคราะห์การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Description Analytical) และนาํขอ้มูลที!ไดจ้ากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม
ในส่วนของการวจิยัเชิงปริมาณต่อไป ซึ! งผูว้จิยัไดก้าํหนดขั/นตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี/  
 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) 
 2. ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 4. การเก็บรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวจิยัครั/ งนี/  แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันี/  
 1. อธิการบดี 
 2. นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
 5. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
 ประเด็นที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการระดมสมอง (Brain Storming) 
ในประเด็นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี ดงัต่อไปนี/  
 1. ดา้นผลิตบณัฑิต 
 2. ดา้นวจิยั 
 3. ดา้นบริการวชิาการ 
 4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 5. ดา้นการบริหาร 
  6. ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เนื� องจากงานวิจัยครั/ งนี/ เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งรูปแบบการวิจัย       
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ� งในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื�อเป็นการรวบรวมขอ้มูลให้ตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัผูว้ิจยัจึงได้ใช้เครื�องมือในการการเก็บขอ้มูล ได้แก่ การสัมภาษณ์         
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการระดมสมอง (Brain Storming) กับบุคคลภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อหาแนวทางและกลยุทธ์การจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี โดยผูว้ิจ ัยจะทําการสัมภาษณ์ทุกท่านด้วยตนเอง พร้อม                   
จดบนัทึกและบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งเป็นขอ้เท็จจริง รูปแบบของ
การสั มภาษณ์ แบ บ กึ� งโครงส ร้าง (Semi - structured Selection Interview) โด ย มี การกําห น ด                     
หัวขอ้คาํถาม ในการสัมภาษณ์และขั/นตอนการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ดว้ยคาํถามปลายเปิด เพื�อให ้               
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที�และได้ขอ้มูลที�เป็นขอ้เท็จจริงมากที�สุด ซึ� งแบ่ง           
คาํถามดงัต่อไปนี/  
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 1. ส่วนที� 1 คาํถามเกี�ยวกบัสอบถามเกี!ยวกบัแนวทางการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที!สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ดา้น 

ดงันีM  คือ 1)  ด้านผลิตบัณฑิต 2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                

5) ดา้นการบริหาร 6) ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 

 2. ส่วนที� 2 คาํถามเกี�ยวกบัสอบถามเกี!ยวกบักลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ด้าน      

ดงันีM  คือ 1)  ด้านผลิตบณัฑิต 2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                 

5) ดา้นการบริหาร 6) ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 

 การเกบ็รวมข้อมูล 

 ในการวิจยัเรื� อง การจดัการการสื� อสารเพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

รําไพพรรณี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื�อนาํมาเป็นความรู้พื/นฐานและแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 

จากขอ้มูล 2 แหล่งคือ 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�ผูว้จิยัไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั

ที�ผูว้ิจยัคดัเลือกมา โดยการสัมภาษณ์แบบกึ� งโครงสร้าง (Semi - structured Selection Interview) 

และการระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด                      

การรวบรวมขอ้มูลดงันี/  

  1.1 การสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi - structured Selection Interview) ลงพื/นที�

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นรายบุคคล ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง 

(Semi - structured Selection Interview) วิธีการนี/ ผูว้ิจยัใช้การรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 

โดยจะทาํการสัมภาษณ์เรื�องราวต่าง ๆ ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์ทุกคนดว้ยตนเอง พร้อมจดบนัทึก

และบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งเป็นขอ้เท็จจริงแลว้รวบรวมขอ้มูลของ

แต่ละคนมาทาํการสรุปผลในแต่ละดา้น 

  1.2 การระดมสมอง (Brain Storming) นาํขอ้มูลที�ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งนาํเสนอให้

แต่ละกลุ่มทราบ โดยนาํเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ร่วมกนั

หาแนวทางโดยการวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ดา้น

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาด (SWOT Analysis) มาช่วยกําหนดกลยุทธ์ แล้วสรุปเป็น               

กลยทุธ์เพื�อเป็นแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง
ต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื�อนํามาเป็นความรู้พื/ นฐานและแนวทาง                      
ในการดาํเนินการศึกษา 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ สภาพปัญหาแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี โดยการวเิคราะห์เนื/อหา มีองคป์ระกอบ 4 ขั/นตอน ดงันี/  
 1. การตีความข้อมูล (Interpretation) ตามเนื/อหาข้อมูลที�ได้จากการระดมสมอง (Brain 
Storming) 
 2. การเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) โดยการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตีความ
มาเปรียบเทียบกนัเพื�อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลที�ไดแ้ละเมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ ถา้พบความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเชื�อมโยง             
ขอ้มูลเหล่านั/นเขา้ดว้ยกนั และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การสร้างขอ้สรุป (Conclusion) เป็นการตดัทอนขอ้มูลให้เหลือแต่คุณลกัษณะร่วมที�มี
ความหมายสามารถสร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลนั/นได้ อนัจะเป็นการนาํไปสู่ทฤษฎีหรือขอ้สรุป            
เชิงนามธรรมที�เกิดขึ/น 
 4. การสังเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอ้มูลที�เป็นรตูปธรรมซึ� งเป็น
บทสรุปย่อยของขอ้มูลทั/งหมดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละแหล่งขอ้มูล และนํามาสร้างเป็น           
ขอ้สรุปเชิงนามธรรมในลกัษณะของบทสรุป หรือแบบแผนของกระบวนการมีส่วนร่วมในภาพรวม 
(Holistic) ของขอ้มูลนั/น ๆ  
 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ และการระดมสมอง (Brain 
Storming) เกี�ยวกบัแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี และ
กลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี แล้วนาํมาวิเคราะห์ 
สรุป อภิปรายผล โดยประเด็นคาํถามที�จะถามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั จะมีเฉพาะประเด็นสําคญั         
เท่านั/น หลงัจากนั/นนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
การวจัิยเชิงปริมาณ 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีโดยรูปแบบการวิจยัใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ� งได้จาก   
การใชแ้บบสอบถาม (Questionneries) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ/ นไปที�อาศัยอยู่ในเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 524,260 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ : 18 มกราคม 2563) 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจยัคือประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ/ นไปอาศยัอยู่ในเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1983 : ไม่ปรากฏ
เลขหน้า; อา้งถึงใน ณรงค์ โพธิt พฤกษานันท์. 2551 : 188) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 จาํนวน 
400 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี รวมทั/งสิ/น                 
ไม่นอ้ยกวา่ 400 คน 
  เมื�อได้ก ลุ่มตัวอย่างแล้วผู ้วิจ ัยจะทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 และใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  
  เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั/ งนี/ เป็นแบบสอบถามที�ใช้สอบถามเกี�ยวกบั 
การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ประกอบดว้ย ขอ้มูล 
2 ส่วน ดงันี/  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อ
การจัดการการสื� อสาร มีลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                    
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบดว้ยมาตราส่วน 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี/  
 ให ้ 5  คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
 ให ้ 4  คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
 ให ้ 3  คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ให ้ 2  คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
 ให ้ 1  คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการจดัการการสื�อสาร ซึ� งมีขั/นตอน             
การสร้างเครื�องมือดงันี/  
 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับ           
ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารทศันคติและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 2. วางกรอบแนวคิดและกาํหนดประเด็นในการตั/งคาํถาม 
 3. ร่างแบบสอบถามที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นที�ตอ้งการใหค้รบถว้น 
 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ/นให้ผูเ้ชี�ยวชาญซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเพื�อตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงเชิงเนื/ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยให้ผู ้เชี�ยวชาญพิจารณาถึง            
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถามเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาแบบนี/จะเรียกวา่ 
การหาค่าสัมประสิทธิt ความสอดคล้อง (Index of Item - objective Congruence : IOC) โดยมีสูตร
การคาํนวณ ดงันี/  
 

    สูตร IOC = 
n

r∑      

 
  เมื�อ  IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื/อหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

   ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญทั/งหมด 
   N คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

  ดว้ยการแปลความหมายของคะแนน ดงันี/  
  +1 ขอ้คาํถามวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

     0 ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  -1 ขอ้คาํถามวดัไม่ได ้เพราะไม่เกี�ยวขอ้งวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  การเลือกขอ้คาํถามที�ใช้ในการวิจยัดว้ยค่า IOC โดยใชเ้กณฑ์ค่ามากกวา่หรือเทียบเท่า  
0.50 สําหรับค่าที�น้อยกว่า 0.50 นํามาปรับปรุงตามหรือตัดออกไปตามคาํแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ                        
ในการตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือวจิยัมี 5 ท่าน ดงันี/  
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์ พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 
มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
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  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒันา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

  3. รองศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ รองคณบดี คณะศิลปะศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัยล์ดา ทองเย็นบุริศม์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัพิษณุโลก    

  5. อาจารย ์ดร.ภูริพฒัน์ แก้วตาธนวฒันา รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ราชภฏัรําไพพรรณี 

  การหาค่าความเที�ยงตรงของเนื/อหาและความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ระหว่างขอ้คาํถาม

กบัรูปแบบการดาํเนินชีวติและผลกระทบในครั/ งนี/  ไดค้่า IOC มีค่า  95% 

 5. หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยการนําแบบทดสอบที�ได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จาํนวน 30 ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป                  

ทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าทดสอบความเที�ยงของแบบสอบถามและค่าความเชื�อมั�นของเครื� องมือ               

โดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิt แบบครอนบัค (Cronbrach Alpha Coefficient) ซึ� งกําหนดว่า             

จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธิt แอลฟาตั/งแต่ 0.75 ขึ/นไป จึงจะยอมรับวา่มีความเชื�อถือได ้ 

  การหาคุณภาพของเครื�องมือครั/ งนี/  สามารถหาความเชื�อมั�นของเครื�องมือไดค้่าแอลฟา

สัมประสิทธิt  (α - Coefficient) ในชุดคาํถามเกี�ยวกบัการใชสื้�อออนไลน์เพื�อส่งเสริมการตลาดของ

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว จงัหวดัจนัทบุรี มีค่าเท่ากบั 0.84 ดงันั/น แบบสอบถามชุดนี/ จึงมีความน่าเชื�อได้

ในระดบัสูง 

 6. นาํเครื�องมือที�ทดลองใชแ้ลว้มาปรับแกใ้ห้สมบูรณ์ยิ�งขึ/นก่อนนาํเครื�องมือไปเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

 7. จดัพิมพเ์ครื�องมือเป็นฉบบัจริงและนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัมีขั/นตอนดาํเนินการโดยให้ผูช่้วยนักวิจยั จาํนวน            

6 คน เก็บขอ้มูลภาคสนามกบัประชากรทั�วไปทั/งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

จาํนวน 400 ชุดโดยดาํเนินการเก็บแบบสอบถามตั/งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ซึ� งมีรายละเอียดสถิติการวเิคราะห์ดงันี/  
 1. นาํแบบสอบถามที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํไป
วเิคราะห์ 
 2. นาํแบบสอบถามที�ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื�อประมวลผลขอ้มูล 
 3. นําข้อมูลที�ลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้เครื� องคอมพิวเตอร์เพื�อประมวลผลข้อมูล
โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที�ตั/งไว ้
  เกณฑก์ารคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั/นมี ดงันี/  
 
    ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั/น = 
 

    = 
5

15−
      =  0.80 

 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการแปลความหมายคะแนนเฉลี�ยที�ได้มาจดัระดับความสําคญัเป็น                
5 ระดบั ดงันี/  
                  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที�ใชใ้นการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลพื/นฐานส่วนบุคคลใชส้ถิติความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการ            
จดัการการสื�อสาร ใชส้ถิติค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ�าสุด 

จาํนวนชั/น 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งการนาํเสนอผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน  
ตามประเภทของขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงันี#  
 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 1.  แนวทางการจัดการสื; อสารภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพ พรรณี                             
ที;สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ดา้น 
 2.  กลยุทธ์ในการจัดการสื; อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ดา้น 
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 1.  ความคิดเห็นเกี�ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที�มีผลต่อ              
การจดัการการสื�อสารภาพลกัษณ์ 
 

ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั, งนี,  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี,  
 ตอนที� 1  การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ในประเด็นดงัต่อไปนี,  
 1. เกี;ยวกบัแนวทางการจดัการสื;อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั รําไพพรรณี          
ที;สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ดา้น  
 2. สอบถามเกี;ยวกับกลยุทธ์ในการจดัการสื;อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
รําไพพรรณี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ดา้น 
 ตอนที� 2  การระดมสมอง (Brain Storming) 
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 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  การสัมภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 ส่วนที � 1 สอบถามเกี;ยวกับแนวทางการจัดการสื; อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย            
ราชภฏัรําไพพรรณี ที;สอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ด้าน ดงันี#  คือ                
1)  ดา้นผลิตบณัฑิต 2) ดา้นวิจยั 3) ดา้นบริการวิชาการ 4) ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5) ดา้นการ
บริหาร 6) ระดมทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอก ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัในครั# งนี# มีจาํนวน 
6 ท่าน ดงันี#  
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํนวน 6 ท่าน ไดแ้นวทาง
การพฒันามหาวทิยาลยัแต่ละดา้นดงัต่อไปนี#  
 1. แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิต  
  “ยกระดบัคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริม
กระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนําระบบ Cloud และระบบ Big Data มาใช้ในการจดัการศึกษา 
ควบคู่กบัการพฒันานกัศึกษา และบุคลากรทุกระดบัให้มีความสามารถในการแข่งขนั การบริการ
ทนัสมยัทนัต่อการเปลี;ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
  ผลิตบัณฑิต และจัดการศึกษาสนองตามความต้องการของชุมชนภาคตะวนัออก             
อย่างแท้จริงโดยสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาทั#งในประเทศ          
และต่างประเทศ มุ่งเนน้ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (Center for Cooperation), หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (UBI - RBRU), การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน (Work Integrated 
Learning : WIL) และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศ และมุ่งเน้นตอบสนองนโยบายและ            
ยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 1 หลกัสูตร เปิดพื#นที;เรียนรู้แบบไร้พรหมแดน พฒันา
ระบบการเรียนรู้ที;ตอบสนองต่อการเปลี;ยนแปลงในศตวรรษที; 21 โดยจดัให้มี Smart Classroom  
ให้กบัทุกคณะ จดัหาทุนเพื;อให้กบักองทุนพฒันาอาจารย ์ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานกลางเพื;อ Exit 
Exam ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา (TOEFL, IELTS) ใชต้าํราต่างประเทศ (ภาษา
องักฤษ) ประกอบการสอนรายวิชาเอกทุกคณะ ผลิตและพฒันาครูมืออาชีพ มุ่งเน้นการพฒันาครู 
(คูปองครู) ผลิตบณัฑิตครู (Active Learning, STEAM Education) และพฒันาภาษาองักฤษให้กับ
บณัฑิตครู” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
   
  “ยกระดบัคุณภาพมหาวิทยาลยัสู่สากล เพิ;มขีดความสามารถของบณัฑิตให้ทนัสมยั 
ทนัต่อการเปลี;ยนแปลง มุ่งเนน้พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จดักระบวนการเรียน



 65

การสอนให้ทันสมัย โดยมีรูปแบบกิจกรรมที;หลากหลายทั# งในและนอกห้องเรียน มีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื;อเพิ;มขีดความสามารถของบัณฑิต และพฒันาบุคลากรทั# งสายวิชาการและ              
สายสนบัสนุนสู่ความเป็นเลิศ นาํทรัพยากรต่าง ๆ มาใชเ้พื;อสนบัสนุนการเรียนรู้” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 

  “นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษและด้านเทคโนโลยี ตามที; กพ. กาํหนด             
จึงจะสามารถจบการศึกษาได”้ 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “พฒันาหลักสูตรให้ทันสมยั ทั# งทางด้านภาษา วฒันธรรม และเทคโนโลยีโดยใช ้            
วธีิการที;สามารถพฒันาบุคลากร”  

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “การจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นนวตักรรมประยุกต์ใช้สนบัสนุนการเรียนการสอน
เช่นต่อไปจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนที;ใช้สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ#น อาจจะเรียน
ผา่นทางแอฟฟิเคชั;น คน้ควา้เอกสารผา่นทาง E - Book”  

 (พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ,  สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
  

  “กาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล เพื;อพฒันา
หลกัสูตร”  

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม  2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นผลิตบณัฑิต 
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริม
กระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนําระบบ Cloud และระบบ Big Data มาใช้ในการจดัการศึกษา 
ควบคู่กบัการพฒันานักศึกษา ผลิตบณัฑิต และจดัการศึกษาสนองตามความตอ้งการของชุมชน          
ภาคตะวนัออกอย่างแทจ้ริง เพิ;มขีดความสามารถของบณัฑิตให้ทนัสมยั ทนัต่อการเปลี;ยนแปลง               
มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื;อเพิ;มขีดความสามารถของบัณฑิต พัฒนานักศึกษาให้ผ่านเกณฑ ์              
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ภาษาองักฤษและดา้นเทคโนโลย ีตามที; กพ. กาํหนดจึงจะสามารถจบการศึกษาได ้ พฒันาหลกัสูตร       
ให้ทนัสมยั ทั,งทางดา้นภาษา วฒันธรรม และเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้นวตักรรม
ประยุกต์ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน สร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและสถาบนั            
การศึกษาทั#งในประเทศและต่างประเทศ การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน 
(Work Integrated Learning : WIL) และพฒันาหลกัสูตรให้มีความเป็นเลิศ และมุ่งเน้นตอบสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ ๆ เปิดพื#นที;เรียนรู้แบบไร้พรหมแดน พฒันาระบบการเรียนรู้ 
ที;ตอบสนองต่อการเปลี;ยนแปลงในศตวรรษที; 21 โดยจดัใหมี้ Smart Classroom ใหก้บัทุกคณะ   
 2. แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นวจิยั 
  “มีงานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC  เพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี”  มีงานวิจยัที;ใช้ต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้างนวตักรรม หรือแกปั้ญหาทอ้งถิ;นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 โครงการ / 1 คณะ  
งบกองทุนวิจัยเพิ;มขึ# นทุกปี ไม่น้อยกว่า 0.25% ของงบรายได้ จัดตั# งกองทุน Matching Funds 
สนบัสนุนงานวจิยั”  

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์,  8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “สนบัสนุนงานวิจยัที;สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลยั สนบัสนุน
งานวิจยัให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ มีระบบที;ปรึกษา พี; เลี# ยง แก่นักวิจยัรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนับสนุน                
การเผยแพร่ผลงานวจิยั แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายการวจิยั” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “การจดัทาํวจิยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและของมหาวทิยาลยั” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “พฒันางานวิจยัให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ; งจะตอ้งเหมาะสมกับ             
ตวัผูจ้ดัทาํงานวจิยัจะตอ้งใชไ้ดจ้ริงสามารถพฒันาทอ้งถิ;นได”้ 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “นาํผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึ#น” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ,  สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “เนน้ใหง้านวจิยัมาตอบสนองผูบ้ริโภค เกี;ยวกบัยานพาหนะ” 
(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 

 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ด้านงานวิจยั 
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  การจดัทาํวจิยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลยั สนบัสนุนให้
มีงานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC  เพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี”  มีงานวิจยัที;ใชต่้อยอดเชิงพาณิชย ์
หรือสร้างนวตักรรมใหม่ และสนบัสนุนให้มีนกัวิจยัหน้าใหม่ มีระบบที;ปรึกษา พี;เลี# ยง แก่นกัวิจยั
รุ่นใหม่ ส่งเสริมสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายการวิจยั รวมถึง
พัฒนางานวิจัยจะต้องใช้ได้จริงสามารถพัฒนาท้องถิ;นได้ และสามารถนําผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ใหม้ากขึ#น 
 3. แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวชิาการ     
  “เสริมสร้างความเขม้แข็งและจดัตั#งศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 1 คณะ 1 ศูนย ์จดัตั#งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พฒันาหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที;สามารถตอบสนองความต้องการของ          
ท้องถิ;นและอาเซียน ปีละ 1 หลักสูตร จัดตั# งศูนย์ข้อมูล  (Big Data) ด้านการศึกษา, เกษตร                     
จดัการศึกษาต่อเนื;องและตลอดชีพ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน           
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ ประชาคมสังคมในการพฒันาหลงัสูตรระยะสั# น เพื;อแกปั้ญหา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือ” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “จดัทาํหลกัสูตร (ระยะสั#นการศึกษาอยา่งต่อเนื;อง) ที;สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน เพื;อส่งเสริมศกัยภาพดา้นบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคมอยา่งย ั;งยืน มีระบบบริหารจดัการดา้นการบริการวิชาการที;มีประสิทธิภาพ มีระบบ 
PDCA และกาํหนดตวัชี#วดั เสริมสร้างความเขม้แขง็เนน้ใหชุ้มชนพึ;งตนเองไดอ้ยา่งย ั;งยนื” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 

  “มีการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสอดรับโลกปัจจุบัน              
โดยการส่งเสริมใหค้วามรู้ ในการพฒันาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ที;ชุมชนนั#น ๆ ไดมี้” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “พฒันาประชาชน สังคม ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได ้จดัทาํฐานขอ้มูล
สาํหรับองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น เพื;อพฒันาต่อยอดพร้อมทั#งเผยแพร่ ตอ้งทราบความตอ้งการ
ของชุมชนพร้อมทั#งพฒันาองค์ความรู้ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ไปพฒันาชุมชนให้มี  
รายไดม้ั;นคง มั;งคั;ง ย ั;งยนื” 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “ขยายองค์ความรู้จากการวิจยั ผูเ้ชี;ยวชาญ สํานักบริการวิชาการ ศูนย์สหกิจ UBI              
คณะต่าง ๆ” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ควรมีการบริการวชิาการเพื;อตอบสนองความตอ้งการของชุนชน” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม  2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นบริการวิชาการ 
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  เสริมสร้างความเข้มแข็งและจดัตั#งศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 1 คณะ 1 ศูนย ์จดัตั#งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พฒันาหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที;สามารถตอบสนองความต้องการของ              
ท้องถิ; นและอาเซียน จัดทําหลักสูตร (ระยะสั# นการศึกษาอย่างต่อเนื; อง) ที; สอดคล้องกับ                        
ความตอ้งการของชุมชน สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน พฒันาประชาชน สังคม 
ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได ้จดัทาํฐานขอ้มูลสําหรับองคค์วามรู้ของปราชญ์ชาวบา้น 
เพื;อพฒันาต่อยอดพร้อมทั#งเผยแพร่ มีระบบบริหารจดัการดา้นการบริการวชิาการที;มีประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
  “วงัสวนบ้านแก้วเป็นพื#นที;สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
การท่องเที;ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิชาการระดับภาคตะวนัออกแลกเปลี;ยนศิลปวฒันธรรมกับ                     
กลุ่มอาเซียน ให้วงัสวนบ้านแก้วเป็นส่วนหนึ; งในการบูรณาการการเรียนการสอนกับนักศึกษา             
ทุกคณะเพิ;มกิจกรรมและเนื#อหาการท่องเที;ยวที;มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัทุกภาคส่วนเพื;อพฒันาและบูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ;น               
เพื;อใหเ้กิด “คุณค่าทางสังคม” และ “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”  

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
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  “แลกเปลี;ยนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมระหว่างท้องถิ;น สืบสานและสร้างคุณค่าทาง                  

ศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมท้องถิ;นเพื;อเป็นการอนุรักษ์จดัให้มีส่วนร่วม     

ทั#งชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี เพื;อฟื# นฟู อนุรักษ ์              

วฒันธรรมและปลูกจิตสาํนึกใหรั้กในศิลปวฒันธรรม” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 

 

  “จดัทาํฐานขอ้มูลที;สามารถออนไลน์บนระบบ เพื;อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล 

และสามารถติดตามได ้สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ เพื;อนาํขอ้มูลไปพฒันา

และปรับปรุงต่อไป” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

 

  “นาํวฒันธรรมที;เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกย่องเชิดชูให้คงอยู่ต่อไปนํา

ประเพณีการละเล่น และองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น มาเผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการกบัการเรียน

การสอน จดัทาํวิจยัร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและพฒันาให้เป็นหลักสูตรสอดคล้องกับการเรียน     

การสอน” 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

 

  “จัดทํา Master Plan ของสํานักศิลปวฒันธรรมให้ครบทุกมิติจะต้องสัมพันธ์กับ                

การศึกษา สัมพนัธ์กับการบริการวิชาการ สัมพนัธ์กับการจดัหารายได้ สัมพนัธ์กับการอนุรักษ ์   

ศิลปวฒันธรรม สัมพนัธ์กบัการท่องเที;ยว” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

 

  “ควรมีการรักษาศิลปวฒันธรรมให้คงอยูแ่ละปรับปรุงในส่วนที;สื;อมโทรมพร้อมมีการ

เผยแพร่ใหป้ระชาชนรับทราบ” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 

 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
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  นําวฒันธรรมที;เป็นอตัลักษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกย่องเชิดชูให้คงอยู่ต่อไปนํา

ประเพณีการละเล่น และองคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้น มาเผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการกบัการเรียน

การสอน จดัทาํ Master Plan ของสํานักศิลปวฒันธรรมให้ครบทุกมิติจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษา 

สัมพนัธ์กบัการบริการวิชาการ สัมพนัธ์กบัการจดัหารายได ้สัมพนัธ์กบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

สัมพนัธ์กบัการท่องเที;ยว มีการแลกเปลี;ยนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมระหวา่งทอ้งถิ;น สืบสานและสร้าง

คุณค่าทางศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ;นเพื;อเป็นการอนุรักษ์จดัให้มี

ส่วนร่วมทั#งชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี เพื;อฟื# นฟู 

อนุรักษ์วฒันธรรมและปลูกจิตสํานึกให้รักในศิลปวฒันธรรม จดัทาํฐานขอ้มูลที;สามารถออนไลน์

บนระบบ เพื;อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตามได ้สามารถวิเคราะห์ในการ    

ตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้เพื;อนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงต่อไป ปรับปรุง รักษาศิลปวฒันธรรม

ให้คงอยู่และปรับปรุงในส่วนที;เสื; อมโทรม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน             

เพื;อพัฒนาและบูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ;นเพื;อให้ เกิด                 

“คุณค่าทางสังคม” และ “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” 

 5. แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการบริหาร 

  “การเลื;อนอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สร้างสรรค์และ                 

ส่งเสริมระบบบริหารบุคลากรที;มีประสิทธิภาพ เพื;อเพิ;มสมรรถนะ และเสริมสร้างความมั;นคง              

ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากร ใหร้างวลัเพื;อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที;มีความสาํเร็จ  

มีอาคารเรียนเพิ;ม 1 อาคาร (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) มีอาคารที;พ ักบุคลากรเพิ;ม 1 อาคาร (แฟลต, 

คอนโดฯ) ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั โดยการเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหลกัสูตร คณะ ศูนย ์สํานัก มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัตอ้งปลอดทุจริต ประพฤติมิชอบ           

ทุกภาคส่วนร่วมกันต้านทุจริต พฒันาสมรรถนะบุคลากร โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ

บุคลากรทุกระดบั เพื;อเพิ;มพูนความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ปฏิบติังานในระบบ

ราชการ 4.0” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 

 

  “จดัการดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล จดัการดา้นการบริหารโดยให้ทุกคน

มีส่วนร่วม. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0     

ภายใตอ้ตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ผลกัดนัและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันา เพื;อเพิ;มสมรรถนะสู่
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ความเป็นเลิศ ใหค้วามสาํคญัและให้การสนบัสนุนดา้นวชิาการ การวจิยั เทคโนโลยีและการบริหาร

ดา้นต่าง ๆ ทนัต่อการเปลี;ยนแปลง พฒันาระบบบริหารยคุ 4.0” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 

 
  “จดัทาํฐานขอ้มูลทุกด้าน ของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ที;สามารถออนไลน์บนระบบ              
เพื;อสะดวกในการสืบค้น ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถวิเคราะห์ในการตัดสินใจ               
ของผูบ้ริหารได ้เพื;อนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงต่อไป” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ปลูกจิตสาํนึก สร้างอุดมการณ์ มุ่งมั;นในการพฒันามหาวิทยาลยั ใชก้ารบริหารโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาลปฏิบติัตามกฎระเบียบของ ปปช และ สตง. พฒันาโครงสร้างในการบริหารจดัการ
ภายในมหาวทิยาลยัใหส้มบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด” 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “สนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยบนพื#นฐานการเรียนรู้โดยเน้น                 
ผูเ้รียนเป็นสําคัญให้เป็นการเตรียมผูเ้รียนสําหรับการทํางานในอนาคตการบริหารจดัการคน               
ขอ้มูล กระบวนการ โดยใชร้ะบบสารสนเทศที;มีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ยึดหลกัธรรมาภิบาล ซึ; งจะตอ้งมีคุณธรรม เน้นความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้
ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม ใหเ้กิดคุณค่าและคุม้ค่ามากที;สุด” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นการบริหาร
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  จดัการดา้นการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล จดัการดา้นการบริหารโดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ผลกัดนัและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันา เพื�อเพิ�มสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
ส่งเสริมการฝึกอบรมให้กบับุคลากรทุกระดบั เพื;อเพิ;มพูนความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงพฒันาคุณธรรม เน้นความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม          
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ให้เกิดคุณค่าและคุ้มค่ามากที�สุด รวมถึงปลูกจิตสํานึก สร้างอุดมการณ์ มุ่งมั�นในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ส่งเสริมระบบบริหารบุคลากรที;มีประสิทธิภาพ เพื;อเพิ;มสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความมั;นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากร จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้น ของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน 
ที�สามารถออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถ
วิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ การเลื;อนอนัดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) สร้างสรรคแ์ละใหร้างวลัเพื;อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที;มีความสาํเร็จ   
 6. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีด้านการระดมทุนทรัพยากร    
ทั#งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  “มีหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) เพื;อหารายได้ โดยมีอตัราเติบโตปีละ 7% ลดรายจ่าย 
เพิ;มรายได ้เพื;อสร้างความมั;นคง มั;งคั;งให้กบัมหาวิทยาลยั ระบบบริหารมีสมรรถนะสูงโดยการนาํ
เทคโนโลยีมาใช้เพื;อลดค่าใช้จ่าย เสริมสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ               
เพื;อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “สํารวจความจําเป็นและความสําคัญของทรัพยากรที;นํามาใช้สนับสนุนการจัด               
การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื;อร่วมกนัระดมทรัพยากรและใช้ทรัพยากร              
ร่วมกนั มีระบบบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “หาวิธีการในการเพิ;มจาํนวนนกัศึกษาจดัทาํ Business Unit โดยการนาํทรัพยากรที;มี
อยู่มาใช้อย่างคุม้ค่ามีประโยชน์และสร้างรายไดแ้ละสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดจ้ดัทาํธุรกิจก่อนจบ
การศึกษา”  

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้สามารถพัฒนานวตักรรมพร้อมเผยแพร่                 
ในช่องทางต่าง ๆ นาํทรัพยากรที;มีอยูม่าทาํใหเ้กิดรายได”้ 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ใช้เวลาการประชุมประจาํทุกเดือนร่วมกับจงัหวดั เป็นการทาํงานร่วมกันเกื#อกูล            
แบ่งปันทรัพยากรซึ;งกนัและกนั” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงวา่มีความเชี;ยวชาญเรื;องอะไรเด่น แลว้นาํมา
ใชร่้วมกนั โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี;ยวชาญแต่ละที;มาใชร่้วมกนั” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบัแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นการระดมทุน
ทรัพยากรกรทั#งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัสามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  มีหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) เพื;อหารายได้ เสริมสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ เพื;อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ สาํรวจความจาํเป็นและความสาํคญัของ
ทรัพยากรที;นํามาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการในการเพิ;มจาํนวนนักศึกษาจัดทํา 
Business Unit โดยการนําทรัพยากรที; มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่ามีประโยชน์และสร้างรายได้และ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้จดัทาํธุรกิจก่อนจบการศึกษา สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้
สามารถพฒันานวตักรรมพร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ นาํทรัพยากรที;มีอยู่มาทาํให้เกิดรายได ้
ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงว่ามีความเชี;ยวชาญเรื;องอะไรเด่น แลว้นาํมาใช้ร่วมกนั 
โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี;ยวชาญแต่ละที;มาใชร่้วมกนั 
 ดังนั# นแนวทางการจัดการสื; อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                         
ที;สอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ด้าน ดงันี#  คือ 1)  ด้านผลิตบณัฑิต                 
2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5) ด้านการบริหาร 6) ระดม
ทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอก ผูว้ิจยัไดแ้บ่งลกัษณะการจดัการการสื�อสารออกเป็น 2 ส่วน 
ดงันี,  
 1. การจดัการการสื�อสารภายในองคก์ร 
  การสื� อสารภายในองค์กรถือเป็นสิ� งที�มีความสําคัญยิ�งสําหรับผูบ้ริหาร นับตั, งแต่               
การวางแผน การจดัองค์การ การมอบหมายงาน การติดต่อประสานงาน การควบคุมงาน และการ
ประเมิน ฯลฯ สิ� งเหล่านี, จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศยัการสื�อสารข้อมูลที�มีประสิทธิภาพ 
ฉะนั,น การสื�อสารจึงเป็นรากฐานสําคญัของการบริหารองคก์ร จะเห็นไดว้า่จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีให้ความสําคญักับการจดัการสื� อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเป็นอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้การสร้างวฒันธรรมในการทาํงานและมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั ให้บุคลากรทั,งสายวชิาการและสายสนนัสนุนตระหนกั
ในเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์ให้บุคลากรได้เดินไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดบัในการกาํหนดเป้าหมาย 
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 2. การสื�อสารภายนอกองคก์ร 
  การสื�อสารภายนอกองค์กร หรือการประชาสัมพนัธ์ภายนอก คือ การสร้างความเขา้ใจ 
และความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ประชาชนทั�วไป และประชาชน
ที�องคก์รเกี�ยวขอ้ง เช่น ลูกคา้ ผูน้าํความคิดเห็น ผูน้าํในทอ้งถิ�น รวมทั,งชุมชนละแวกใกลเ้คียง ฯลฯ 
รวมถึงให้ช่วยเหลือทางวิชาการ บริการวิชาการ ทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื�อให้กลุ่มประชาชน
เหล่านี, เกิดความรู้ ความเข้าใจในมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือแก่องค์กรด้วยดี ดังนั, น                  
การสื� อสารภายนอกต้องเกี�ยวข้องกับประชาชนที�มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจาํนวนมากจึงต้องใช ้          
เครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชน ได้แก่ หนังสือพิมพ ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทศัน์ เวบ็ไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ ซึ� งเป็นสื�อ                
ที�องคก์รนิยมนาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  
 การสื� อสาร คือ ช่องทางเชื�อมต่อกับลูกค้าของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา                      
ผูป้กครอง หน่วยงานภายนอก ประชาชนทั�วไป การสื� อสารยงัช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี                  
ของมหาวิทยาลัยกับลูกค้า การสื� อสารที� ดี  เนื, อหาที� ดี  น่าสนใจ สะดวก เข้าใจง่าย จะทําให้
มหาวิทยาลยัเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายขึ,น เนื,อหาและความหมายที�ดีจะช่วยดึงดูดลูกคา้ให้เห็นคุณค่าของ
มหาวทิยาลยั อีกทั,งยงัช่วยกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ไดอี้กดว้ย ดงันั,นการสื�อสารควรมุ่งเนน้ที�
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั และจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของลูกคา้ได ้ 
 ส่วนที� 2 สอบถามเกี;ยวกับกลยุทธ์ในการจดัการสื; อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏรําไพพรรณี สอดคล้องกับพันธกิจของมหิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั# ง 6 ด้านดังนี#  คือ                     
1) ดา้นผลิตบณัฑิต 2) ดา้นวิจยั 3) ดา้นบริการวิชาการ 4) ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  5) ดา้นการ
บริหาร 6) ระดมทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอก ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาวจิยัในครั# งนี# มีจาํนวน 
6 ท่าน ดงันี#   
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํนวน 6 ท่าน ได้กลยุทธ์           
ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี#  
 1. กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิต 
  “ผลิตบณัฑิตให้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในภาคตะวนัออกทั#งดา้นของ
สมรรถนะวิชาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที; 21 พฒันาหลกัสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เขา้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นที;ยอมรับของผูป้ระกอบการ พฒันาหลกัสูตรใหม่ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ที;สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ;นพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ;นและอาเซียน พฒันาหลกัสูตรระยะสั# นและ
ระยะยาว เพื;อชุมชนทอ้งถิ;น และอาเซียน สร้างเครือข่ายภาคีมหาวิทยาลยัและผูป้ระกอบการหรือ             
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ผูใ้ช้บณัฑิต พฒันาครูมืออาชีพปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตร์และกระบวนการ ผลิตบณัฑิตครูให้มี
มาตรฐานเป็นยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภูมิภาคและประเทศบ่มเพาะนกัศึกษา          
ครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลกัษณะ          
ที;พึงประสงค ์ยกระดบัสมรรถนะครูประจาํการโดยเฉพาะผูที้;จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั พฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ที;เนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัสู่มืออาชีพ พร้อมกบัตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ;นและแนวทางการพัฒนาภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า (Alumni 
Relationship Management) อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเขม้แข็งองค์กรนักศึกษาทุกระดบัให้
สามารถบริหารจดัการตนเองได ้ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดับริการสวสัดิการนกัศึกษา
และการใหค้าํปรึกษาและแนะแนว” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ศึกษาความตอ้งการหลกัสูตรใหม่ ๆ พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ 
รัฐบาล กาํหนดกระบวนการเรียนการสอนให้ทนัสมยั เพื;อเพิ;มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
เขา้สู่มาตรฐานสากล สนบัสนุนงบประมาณและจดัหาทรัพยากรเพื;อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
สนบัสนุนงบประมาณเพื;อพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ระบบการบริหารทางการศึกษาในทุกมิติ พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกนัคุณภาพและ TQF พฒันาสมรรถนะดา้นการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “มีการจดัวดัผลและประเมินนักศึกษาด้านภาษาองักฤษและด้านเทคโนโลยี ตามที; 
ก.พ. กําหนดจัดรายวิชาที; เกี;ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ; งจะต้องให้นักศึกษาใช้สื; อและ
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆได้ พฒันาอาจารยใ์ห้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ กิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้ง             
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตศตวรรษที; 21” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย               
สอดคลอ้งกบันโยบายนโยบายของรัฐบาล” 

           (ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “การผลิตหลกัสูตรที;เป็น Online ในการผลิตบณัฑิต โครงสร้างบรรยากาศการเรียน

การสอนให้เป็น Inter มากขึ# น โครงการจดัห้องเรียน Smart Classroom ปรับเปลี;ยนหลักสูตรให ้        

สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเทคโนโลยมุี่งเนน้ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

 

  “ผลิตให้ตรงกับความต้องการ ควรมองออกไปนอกกรอบบ้างเพื;อหารายได้ เช่น           

ผลิตหลกัสูตรดูแลผูสู้งอาย”ุ 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 

 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบักลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นผลิตบณัฑิต

สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  

  ผลิตบณัฑิตให้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในภาคตะวนัออกทั#งด้านของ

สมรรถนะวิชาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที; 21 พฒันาหลกัสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เขา้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 

เป็นที;ยอมรับของผูป้ระกอบการ พฒันาครูมืออาชีพปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตร์และกระบวนการ 

ผลิตบณัฑิตครูให้มีมาตรฐานเป็นยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภูมิภาคและประเทศ

บ่มเพาะนกัศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพพร้อมดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครู

และคุณลกัษณะที;พึงประสงค์ พฒันาหลกัสูตรใหม่ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก       

ที;สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ;นพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ เพิ;มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัและเขา้สู่มาตรฐานสากล สนบัสนุนงบประมาณและจดัหาทรัพยากรเพื;อสนบัสนุนการจดั

การเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณเพื;อพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล ส่งเสริม

และพฒันาศกัยภาพระบบการบริหารทางการศึกษาในทุกมิติ พฒันาการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็น

ไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพและ TQF พฒันาสมรรถนะและมีการวดัผลประเมินผลด้านการใช้

ภาษาองักฤษและดา้นเทคโนโลยขีองนกัศึกษา มีการผลิตหลกัสูตรที;เป็น Online ในการผลิตบณัฑิต 

โครงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ เป็น Inter มากขึ# น โครงการจัดห้องเรียน Smart 

Classroom ปรับเปลี;ยนหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 2. กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นวจิยั 
   “ระดมทุนวิจยัภาครัฐและเอกชน พฒันา 1 งานวิจยั 1 งานพฒันา 1 ท้องถิ;น พฒันา                 
1 งานสร้างสรรค ์ 1 งานพฒันา  1 ทอ้งถิ;น พฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC พฒันางาน
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วิจยัเพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี”  พฒันาความร่วมมือในงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ;น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ปรับปรุงกฎระเบียบเพื;อสร้างแรงจูงใจให้กบันกัวิจยัพฒันาและปรับปรุงระบบฐาน
ขอ้มูลงานวิจยั รวบรวมแหล่งทุนวิจยัและปรชาสัมพนัธ์อย่างทั;วถึงและทุกช่องทางสร้างแรงจูงใจ              
ใหก้บันกัวจิยั ทาํความร่วมมือกบัแหล่งทุน” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “เขียนของบทาํวจิยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและของมหาวทิยาลยั” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “พฒันางานวิจยัให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ งานวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
และพฒันาทอ้งถิ;นได”้ 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ที;สามารถใช้ไดจ้ริง ขยายกรอบงานวิจยัเพื;อของบสนบัสนุน 
ที;สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดม้ากขึ#น” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ปลุกจิตสํานึกให้อาจารยเ์ห็นความสําคญัของงานวิจยั โดยการสนบัสนุนให้อาจารย์
ทาํงานวิจยั 2 ปีต่อ 1 เรื;อง มหาวิทยาลยัจดัสรรงบสนบัสนุนครึ; งหนึ; งในการนาํเสนอและเผยแพร่ 
โดยจดัทาํเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบั” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบักลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นวิจยัสามารถ
นาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ที;สามารถใช้ไดจ้ริง ขยายกรอบงานวิจยัเพื;อของบสนบัสนุน           
ที;สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดม้ากขึ#น ปลุกจิตสํานึกให้อาจารยเ์ห็นความสําคญัของงานวิจยั 
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โดยการสนบัสนุนให้อาจารยท์าํงานวิจยั 2 ปีต่อ 1 เรื;อง มหาวิทยาลยัจดัสรรงบสนบัสนุนครึ; งหนึ; ง
ในการนาํเสนอและเผยแพร่ โดยจดัทาํเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบั ปรับปรุงกฎระเบียบเพื;อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบันกัวิจยัพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลงานวิจยั รวบรวมแหล่งทุนวิจยัและปรชาสัมพนัธ์
อย่างทั;วถึงและทุกช่องทางสร้างแรงจูงใจให้กบันกัวิจยั ทาํความร่วมมือกบัแหล่งทุน ระดมทุนวิจยั
ภาครัฐและเอกชน พฒันา 1 งานวิจยั 1 งานพฒันา 1 ทอ้งถิ;น พฒันา 1 งานสร้างสรรค์  1 งานพฒันา   
1 ทอ้งถิ;น  พฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC พฒันางานวิจยัเพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี”  
พฒันาความร่วมมือในงานวจิยั / งานสร้างสรรค ์โดยความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและสถาบนั
การศึกษา ระดบัทอ้งถิ;น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ 
 3. กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวชิาการ 
  “เพิ;มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลยัเพื;อทอ้งถิ;นโดยให้ความสําคญักบัการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ;น สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ;นจังหวดั                       
และภูมิภาค 1 งานบริการวิชาการ 1 การพฒันาชุมชนท้องถิ;นภาคตะวนัออก จดัทาํแผนแม่บท            
งานบริการวชิาการเพื;อสังคม (Education Service Master Plan)” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ดาํเนินการด้านบริการวิชาการร่วมกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย จดัตั# งหน่วยงาน
บริการวิชาการให้ครบวงจรคุณภาพ ส่งเสริมและพฒันาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพ              
อย่างย ั;งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จดัทาํหลักสูตรที;สอดคล้องกับความตอ้งการของ           
ชุมชน” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ใช้องค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานในการเผยแพร่ให้ความรู้กบัประชาชนเพื;อนาํไป
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เกิดรายได ้เกิดความสามคัคีและไดอ้งค์ความรู้ที;สามารถนาํไปถ่ายทอดให้กบั
คนอื;นได”้ 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “พฒันาองค์ความรู้เพื;อถ่ายทอดให้กับประชาชน สังคม ให้มีความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพได้มั;นคง มั;งคั;ง ย ั;งยืน จดัทาํฐานข้อมูลสําหรับองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน              
เพื;อพฒันาต่อยอดพร้อมทั#งเผยแพร่” 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “เน้นขยายตลาดการจดัประชุมบริการวิชาการเน้นบริการวิชาการร่วมกบัผูป้ระกอบการ 
โดยนาํงานวจิยัมาขยายผลเพื;อใชไ้ดจ้ริง” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “นาํความเชี;ยวชาญแต่ละสาขานาํมาประยกุตใ์ชร่้วมกนัในการบริการวชิาการ” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบักลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวชิาการ
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  เพิ;มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื;อท้องถิ;นโดยให้ความสําคญักับการบูรณาการ 
พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ;น สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ;นจังหวดั                     
และภูมิภาค  จดัตั#งหน่วยงานบริการวิชาการให้ครบวงจรคุณภาพ ส่งเสริมและพฒันาความสามารถ
ของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย ั;งยืน พฒันาองค์ความรู้เพื;อถ่ายทอดให้กบัประชาชน สังคม ให้มี 
ความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้มั;นคง มั;งคั;ง ย ั;งยืนจดัทําฐานข้อมูลสําหรับองค์ความรู้                 
ของปราชญ์ชาวบ้าน ใช้องค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานในการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน                
เพื;อนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได ้เน้นขยายตลาดการจดัประชุมบริการวิชาการเน้นบริการ
วชิาการร่วมกบัผูป้ระกอบการ 
 4. กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
  “ให้วงัสวนบ้านแก้วเป็นพื#นที;การสืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์เชิงอนุรักษ์และวิชาการระดบัจงัหวดัจนัทบุรี และอาเซียน ให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่ง
ท่องเที;ยวเชิงวิชาการ ด้านศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ จัดทําแผนแม่บท (Road Map)              
กิจกรรมการพฒันาวงัสวนบา้น สู่การท่องเที;ยวเชิงวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์”    

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ดาํเนินกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเสริมเผยแพร่ประสานงานกบัผูมี้ส่วนเกี;ยวขอ้ง 
จัดโครงการต่าง ๆ ที; เกี; ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเพื; อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                           
ในโอกาสต่าง ๆ จดัตั#งหน่วยงานเพื;อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม”   

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
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  “จดัทาํฐานขอ้มูลดา้นวฒันธรรมเพื;อนาํไปใชใ้นการบริหาร” 
(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2561) 

 
  “นําวฒันธรรมประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ที; เป็น                   
อตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกยอ่งเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการกบัการเรียนการสอนจดัทาํ
วจิยัร่วมกบัปราชญช์าวบา้นและพฒันาใหเ้ป็นหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน” 

(ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ สื; อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมมูลค่าให้แก่
นวตักรรม เช่น Web วทิย ุโทรทศัน์ โดยทาํองคค์วามรู้ทางการตลาดมาร่วมดว้ย” 

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  ควรมีการเผยแพร่วงัสวนบา้นแกว้อยา่งทั;วถึง 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบักลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีด้านทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรมสามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  พฒันาวงัสวนบา้นแกว้เป็นพื#นที;การสืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์เชิงอนุรักษ์และวิชาการระดบัจงัหวดัจนัทบุรี และอาเซียน ให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่ง
ท่องเที;ยวเชิงวิชาการ ด้านศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ จัดทําแผนแม่บท (Road Map)              
กิจกรรมการพฒันาวงัสวนบา้น จดัทาํฐานขอ้มูลดา้นวฒันธรรมเพื;อนาํไปใช้ในการบริหาร ดาํเนิน 
กิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเสริมเผยแพร่ประสานงานกบัผูมี้ส่วนเกี;ยวขอ้ง จดัโครงการต่าง ๆ 
ที;เกี;ยวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมเพื;อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในโอกาสต่าง ๆ นาํวฒันธรรม
ประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ที; เป็นอตัลักษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรี            
มายกย่องเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการกบัการเรียนการสอนจดัทาํวิจยัร่วมกบัปราชญช์าวบา้น 
ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ สื; อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมมูลค่าให้แก่นวตักรรม เช่น 
เวบ็ไซต ์วทิย ุโทรทศัน์ ควรมีการเผยแพร่วงัสวนบา้นแกว้อยา่งทั;วถึง 
 5. กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการบริหาร 

  “พฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะเทคนิค/วิธีการจดัการเรียนรู้  
พฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีความทนัสมยัและยืดหยุ่น ทั#งในระบบ นอกระบบการศึกษา 
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ตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื;อการลดรายจ่าย 
ทาํแผนแม่บท (Master Plan) และแผนงาน (Road Map) การพฒันามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 - 2565  
ป รับ ป รุงโครงส ร้างองค์กร (Organization Restructuring)  มุ่ ง เน้นการใช้ท รัพ ยากรร่วม กัน 
(Resource Sharing System) การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิn  (Result - based Management) และปฏิบติั
งานในระบบราชการ 4.0 วางระบบการทาํงานและติดตามประเมินผล โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  กระจายอาํนาจด้านวิชาการ รวมอาํนาจ การบริหาร รวมการบริการ ประสานภารกิจ 
พฒันาขีดความสามารถให้เป็นผูบ้ริหารสมยัใหม่ (New Executive Competency)  เพิ;มขีดความสามารถ
และสร้างสมรรถนะให้กบัอาจารย ์และบุคลากรสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยให้เป็น คนดีคนเก่ง     
รักรําไพ เสริมสร้างการทาํงานแบบ “อยู่ดีมีสุข” พฒันาระบบกองทุนสวสัดิการทางสังคม พฒันา
กองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (Endowment Fund) ให้เขม้แข็ง ปรับปรุงภูมิทศัน์ และสิ;งแวดล้อมให้
เป็น Green University” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “สร้างระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งคณะวทิยาการจดัการ

กบัหน่วยงานที;เกี;ยวขอ้งทั#งภายในและภายนอก ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจของคณะวิทยาการจดัการ 

ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของเขตพื#นที; พฒันาบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนให้มี

ความรู้ ความเชี;ยวชาญ สมรรถนะในระดับสากล  ส่งเสริม/สนับสนุน/จดัสรรงบประมาณเพื;อ

พฒันาหลักสูตร ระบบสารสนเทศ สิ; งอาํนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  ปรับปรุงโครงสร้าง/

กระบวนการของการใหบ้ริการเพื;อใหเ้กิดความรวดเร็วและความคล่องตวั” 

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 

 

  “จดัทาํฐานขอ้มูลทุกด้าน ทุกหน่วยงาน ที;สามารถออนไลน์บนระบบ เพื;อสะดวก             

ในการสืบค้น ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร       

ได ้เพื;อนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงต่อไปและใชใ้นการบริหาร” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

  “การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพฒันาระบบโครงสร้างในการบริหารจดัการ           

ภายในมหาวทิยาลยั” 

 (ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
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  “การจดัทาํใหม้หาวทิยาลยัเป็น Smart Local University”  
(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 

 

  “ยึดหลกัธรรมาภิบาล ซึ; งจะตอ้งมีคุณธรรม เน้นความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้
ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม ใหเ้กิดคุณค่าและคุม้ค่ามากที;สุด”   

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2561) 
 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏรําไพพรรณีเกี;ยวกับกลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้านบริหาร
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  การจดัทาํให้มหาวิทยาลยัเป็น Smart Local University การบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล
พฒันาระบบโครงสร้างในการบริหารจดัการ จดัทาํฐานข้อมูลทุกด้าน ทุกหน่วยงานที�สามารถ
ออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถวิเคราะห์             
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ พฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะเทคนิค/              
วิธีการจดัการเรียนรู้ พฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีความทนัสมยัและยืดหยุ่น ทั,งในระบบ                 
นอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
เพื�อการลดรายจ่าย ทาํแผนแม่บท (Master Plan) และแผนงาน (Road Map) และบุคลากรสนบัสนุน
งานมหาวิทยาลยัให้เป็นคนดีคนเก่งรักรําไพ เสริมสร้างการทาํงานแบบ “อยู่ดีมีสุข” พฒันาระบบ
กองทุนสวสัดิการทางสังคม พฒันากองทุนพฒันามหาวิทยาลัย (Endowment Fund) ให้เข้มแข็ง 
ปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็น Green University 
 6. กลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการระดมทรัพยากรทั#งจาก
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  “การจดัตั# งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื;อแสวงหารายได้จากผลิตภณัฑ์ และการ
บริการ การพฒันารายได้จากงานบริการวิชาการและงานวิจยัเร่งสร้างรายได้จากสิทธิประโยชน์              
และทรัพยสิ์นของหน่วยงาน เพื;อเพิ;มรายไดจ้ากการบริหารสินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

(ไวกณูฑ ์ ทองอร่าม, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 

  “จดัลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากร เพื;อจดัหาไดถู้กตอ้งและใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า กาํหนด
มาตรฐานเพื;อตรวจสอบควบคุมการใช้ทรัพยากร จดัตั#งหน่วยธุรกิจ (Business Center) เพื;อจดัหา
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รายได้และกําหนดตัวชี# วดั (KPI) ของหน่วยธุรกิจ เพื;อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
สร้างการรับรู้เพื;อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียยอมรับและนาํไปปฏิบติั”  

(กลัยรัตน์ เจียมโฆสิต, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
 
  “ระบบฐานขอ้มูลที;สามารถใชใ้นการตดัสินใจที;รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเผยแพร่ไดท้ั;ว” 

(วยากร อุดมโภชน์, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้สามารถพฒันานวตักรรมพร้อมเผยแพร่นํา
ทรัพยากรที;มีอยูม่าทาํใหเ้กิดรายได”้ 

(ดร.ทรงศกัดิn  มิ;มกระโทก, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 
  “มุ่งเนน้ MOU เพื;อใชท้รัพยากรร่วมกนัทั#งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั”  

(พอพนัธ์ สุทธิวฒันะ, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2561) 
 

  “ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงวา่มีความเชี;ยวชาญเรื;องอะไรเด่น แลว้นาํ
มาใชร่้วมกนั โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี;ยวชาญแต่ละที;มาใชร่้วมกนั” 

(ศิรวทิย ์กุลโรจนภทัร, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม  2561) 
 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีเกี;ยวกบักลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีด้านการระดม
ทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัสามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี#  
  จดัตั#งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื;อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ และการบริการ  
การพฒันารายไดจ้ากงานบริการวิชาการและงานวิจยัเร่งสร้างรายไดจ้ากสิทธิประโยชน์และทรัพย์
สินของหน่วยงาน จดัลาํดบัความสําคญัของทรัพยากร เพื;อจดัหาไดถู้กตอ้งและใช้ไปอย่างคุม้ค่า 
กาํหนดมาตรฐานเพื;อตรวจสอบควบคุมการใช้ทรัพยากร มุ่งเน้น MOU เพื;อใช้ทรัพยากรร่วมกนั            
ทั#งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงวา่มีความเชี;ยวชาญ
เรื;องอะไรเด่น แลว้นาํมาใชร่้วมกนั สร้างทรัพยากรบุคคลใหมี้องคค์วามรู้สามารถพฒันานวตักรรม
พร้อมเผยแพร่นาํทรัพยากรที;มีอยูม่าทาํใหเ้กิดรายได ้ 
 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลัย          
ราชภฏัรําไพพรรณี ทั#ง 6 ดา้น ดงันี# คือ  
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 1.  ภาพลักษณ์ ด้านผลิตบัณฑิ ต  มุ่ งเน้นผลิตบัณ ฑิ ตให้ได้ตามความต้องการของ                      
ตลาดแรงงานในภาคตะวนัออกทั#งดา้นของสมรรถนะวิชาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที; 21 เร่งพฒันา
หลกัสูตรใหม่ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที;สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถิ;น และพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ;นและอาเซียน มีการพฒันาหลักสูตรระยะสั# นและระยะยาว เพื;อชุมชน              
ทอ้งถิ;น และอาเซียน ผลิตบณัฑิตครูให้มีมาตรฐานเป็นยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภูมิภาคและประเทศบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย             
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะที;พึงประสงค์ และผลิตหลักสูตรที;เป็น Online ในการ             
ผลิตบณัฑิต โครงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็น Inter มากขึ#น โครงการจดัห้องเรียน 
Smart Classroom 

 2. ภาพลกัษณ์ดา้นวิจยั  มุ่งเน้นพฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC พฒันางาน
วิจยัเพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี” พฒันาความร่วมมือในงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ;น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ
รวบรวมแหล่งทุนวิจยัและประชาสัมพนัธ์อย่างทั;วถึงและทุกช่องทางสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจยั                
ทาํความร่วมมือกบัแหล่งทุน สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ที;สามารถใชไ้ดจ้ริง ขยายกรอบงานวิจยัเพื;อขอ
งบสนับสนุนที;สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ# น รวมถึงปลุกจิตสํานึกให้อาจารยเ์ห็น           
ความสาํคญัของงานวจิยั โดยการสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํงานวจิยั 2 ปีต่อ 1 เรื;อง  
 3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการ มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาชุมชนทอ้งถิ;นจงัหวดั 
และภูมิภาค 1 งานบริการวิชาการ 1 การพฒันาชุมชนทอ้งถิ;นภาคตะวนัออก จดัทาํแผนแม่บทงาน
บริการวิชาการเพื;อสังคม (Education Service Master Plan) จดัตั#งหน่วยงานบริการวิชาการให้ครบ
วงจรคุณภาพ ส่งเสริมและพฒันาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอยา่งย ั;งยืนและสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ พฒันาองค์ความรู้เพื;อถ่ายทอดให้กบัประชาชน สังคมให้มีความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพไดม้ั;นคง มั;งคั;ง ย ั;งยืน เน้นขยายตลาดการจดัประชุมบริการวิชาการเน้นบริการวิชา
การร่วมกบัผูป้ระกอบการ โดยนาํงานวจิยัมาขยายผลเพื;อใชไ้ดจ้ริง 
 4. ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มุง้เน้นให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่งท่องเที;ยว
เชิงวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ จดัทาํแผนแม่บท (Road Map) กิจกรรมการพฒันา
วงัสวนบ้าน นําว ัฒนธรรมประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ที; เป็น                   
อตัลักษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกย่องเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการกบัการเรียนการสอน         
มีการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื; อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมมูลค่าให้แก่นวตักรรม เช่น 
เวบ็ไซต ์วทิย ุโทรทศัน์ โดยทาํองคค์วามรู้ทางการตลาดมาร่วมดว้ย 
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 5. ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร มุ่งพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและยืดหยุ่น                      
ทั# งในระบบ นอกระบบการศึกษา ส่งเสริม/สนับสนุน/จดัสรรงบประมาณเพื;อพฒันาหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศ สิ;งอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการของการ
ให้บริการเพื;อให้เกิดความรวดเร็วและความคล่องตัว จดัทําฐานข้อมูลทุกด้าน ทุกหน่วยงาน             
ที;สามารถออนไลน์บนระบบ เพื;อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถ
วิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ การจดัทาํให้มหาวิทยาลยัเป็น Smart Local University    
ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ; งจะต้องมีคุณธรรม เน้นความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ให้ทุกคน                  
มีส่วนร่วม ใหเ้กิดคุณค่าและคุม้ค่ามากที;สุด 
 6. ภาพลกัษณ์ระดมทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอก มุ่งเน้นการจดัตั#งหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit) เพื;อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ และการบริการ การพฒันารายไดจ้ากงานบริการ
วิชาการและงานวิจยั จดัลาํดบัความสําคญัของทรัพยากร เพื;อจดัหาไดถู้กตอ้งและใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า 
กาํหนดมาตรฐานเพื;อตรวจสอบควบคุมการใชท้รัพยากร จดัตั#งหน่วยธุรกิจ (Business Center) เพื;อ
จดัหารายได้ มุ่งเน้น MOU เพื;อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั#งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ควรมี              
การสํารวจภายใน 3 จังหวดัใกล้เคียงว่ามีความเชี;ยวชาญเรื; องอะไรเด่น แล้วนํามาใช้ร่วมกัน                   
โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี;ยวชาญแต่ละที;มาใชร่้วมกนั 
 จากภาพลกัษณ์ทั#ง 6 ดา้นที;กล่าวมาขา้งตน้ มีผลต่อการสร้างความเชื;อมั;นให้กบันกัเรียน 
และผู ้ปกครองในการตัดสินใจให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทั# งสิ# น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการสื; อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกของปาริชาต สถาปิตานนท์ (2548 :              
ไม่ปรากฏเลขหนา้) โดยสรุปไดด้งันี#  
 1. กลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล มุ่งเนน้ให้มีการแลกเปลี;ยนขอ้มูล 2 ทาง 
ผ่านการสื; อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงาน ประชาชนทั;วไป เช่น              
การแลกเปลี;ยนขอ้มูลผ่านเว็บบอร์ด (Webboard) ระบบสายตรงผูบ้ริหาร ระบบโทรศพัท์ มีการสืบคน้
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั มีการแจกจ่ายขอ้มูล เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ วิทย ุจอ LED หนา้
มหาวิทยาลัย มีการนํากลยุทธ์การสื; อสารการตลาดทางตรง ประเภทแคตตาล็อก แผ่นพบั ใบปลิว         
มาใช้เพื;อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา โดยใช้วิธีการส่งเอกสารไปยงักลุ่ม       
เป้าหมายผ่านช่องทางไปรษณีย ์และแจกเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายที;เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวของ
มหาวิทยาลยัในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงจดัอีเวน้ท์ทั#งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยภายใน
จะจดัในรูปแบบของ “RBRU Open House” เปิดบา้นตอ้นรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาให้ไดม้า
เรียนรู้ และฝึกปฏิบติัจริงในสาขาวชิาที;ตนสนใจในแต่ละคณะ 
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 2. กลยุทธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบัสาธารณาชนกลุ่มต่าง ๆ มหาวิทยาลยัได้
จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดังานเลี# ยงขอบคุณสื;อ การสนบัสนุนอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาออกพื#นที;
ไปทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน การออกไปแนะแนว โดยทีมพีอาร์เชิงรุก จะประกอบด้วย                
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายแนะแนวส่วนกลางและฝ่ายแนะแนวของคณะ ที;จะร่วมกนัวางแผน
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยทีมพีอาร์ทุกคนจะตอ้งมีความรู้
และเขา้ใจรายละเอียดของแต่ละหลกัสูตรเป็นอย่างดี เพื;อใหข้อ้มูลแก่กลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้งและ
ครบถ้วน หรือการนํานักศึกษาที;ประสบความสําเร็จหรือเป็นที; รู้จักมาทําหน้าที; เป็นผูแ้นะนํา                 
หลกัสูตรการศึกษา รวมถึงการไปร่วมกิจกรรมทางประเพณีต่าง ๆ เช่น การแห่เทียนพรรษาตามวดั
ต่าง ๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ กบัชาวบา้น ชุมชน สมกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัที;ว่า เป็นสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื;อการพฒันาทอ้งถิ;น 
 3. กลยทุธ์กระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน มหาวิทยาลยัไดมี้สนบัสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษาหรือ บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขนัระดับภาค ระดับประเทศ เพื;อให้ประชาชนได้รู้จัก
มหาวิทยาลยั และจดัทาํโครงการหรือนาํเสนอผลงานให้ของนกัศึกษา บุคลากรไดป้ระชาชนทั;วไป
ได้รับทราบ  รวมถึงการออกไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื;อให้หน่วยงานภายนอกรู้จกัมหาวิทยาลัย          
มากยิ;งขึ#น จดักิจกรรม “ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง” เพื;อออกบูธแนะแนวหลกัสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลยั และเปิดโอกาสรับตรงสาํหรับนกัเรียนที;สนใจเขา้มาเรียนดว้ย 
 จากกลยทุธ์ทั#ง 3 กลยุทธ์ มหาวทิยาลยัมุ่งเนน้ใหลู้กคา้ คือ นกัศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงาน
ภายนอก ประชาชนทั;วไปไดรู้้จกั และเขา้มาใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั 
 
 ตอนที� 2  การระดมสมอง (Brain Storming) โดยนําเข้าที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั, งที�  2/2563   
วาระที� 4.7 การพิจารณาแนวทางการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั            
ราชภัฏรําไพพรรณี เมื�อวนัที�  23 มกราคม 2563 ได้ดําเนินการพิจารณาเรื� องตามระเบียบวาระ                 
การประชุมและมีมติที�ประชุมดงันี,  วาระที� 4.7 การพิจารณาแนวทางการจดัเกบขอ้มูลเพื�อการจดั 
การสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ คงัคะศรี 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ขออนุญาตที�ประชุมให้ผู ้รับผิดชอบการดําเนินงาน นําเสนอข้อมูล                  
ต่อที�ประชุม 
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 นายมตรี สังขนาค รักษาการหัวหน้าสํานกังานคณะวิทยาการจดัการ ในฐานะนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการสื�อสาร นาํเสนอการพิจารณาแนวทางการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อการจดั
การสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อเป็นขอ้มูลการทาํผลงานวิจยัของ  
การศึกษาต่อไป 
 เนื�องด้วยมีความจาํเป็นต้องขอความเห็นจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเกี�ยวกับกลยุทธ์                  
ในการจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที�สอดคล้องกับพนัธกิจ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดงันี,  
 1. ด้านการผลิตบณัฑิต มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้ได้ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน             
ในภาคตะวนัออกทั#งดา้นของสมรรถนะวิชาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที; 21 เร่งพฒันาหลกัสูตรใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที;สามารถตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ;น และ
พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถิ;นและอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล คือ มีระบบแจกจ่าย         
ขอ้มูลผ่านสื;อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพบั โปสเตอร์ สปอตโฆษณา จอ LED หน้ามหาวิทยาลัย                
จดัใน รูป แบ บ ข อง “RBRU Open House” เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได ้                 
มาเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัจริงในสาขาวชิาที;ตนสนใจในแต่ละคณะ 
 2. ภาพลักษณ์ด้านวิจยั  มุ่งเน้นพัฒนางานวิจยัและนวตักรรมเพื;อรองรับ EEC พฒันา               
งานวิจยัเพื;อส่งเสริม “นวตัวิถี”  พฒันาความร่วมมือในงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ;น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ 
โดยใช้กลยุทธ์กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน มหาวิทยาลัยได้มีสนับสนุนส่งเสริมให้
อาจารยเ์ขา้ร่วมการนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
 3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการ มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาชุมชนทอ้งถิ;นจงัหวดั 
และภูมิภาค 1 งานบริการวิชาการ 1 การพฒันาชุมชนท้องถิ;นภาคตะวนัออก พฒันาองค์ความรู้             
เพื;อถ่ายทอดให้กบัประชาชน สังคม ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพไดม้ั;นคง มั;งคั;ง ย ั;งยืน 
เน้นขยายตลาดการจดัประชุมบริการวิชาการเน้นบริการวิชาการร่วมกบัผูป้ระกอบการ โดยใช ้               
กลยุทธ์กระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และกลยุทธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบั         
สาธารณชน กลุ่มต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอาจารย ์บุคลากร นักศึกษาออกพื#นที;ไปทาํกิจกรรม          
ร่วมกบัชาวบา้น 
 4. ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มุ่งเน้นให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่งท่องเที;ยว 
เชิงวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ นาํวฒันธรรมประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้
ของปราชญช์าวบา้น ที;เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกยอ่งเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั#งบูรณาการ
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กบัการเรียนการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสื;อสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดักิจกรรมทางประเพณี
ต่าง ๆ เช่น การแห่เทียนพรรษาตามวดัต่าง ๆ เพื;อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยักบั
หน่วยงานต่าง ๆ กบัชาวบา้น ชุมชน      
 5. ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร มุ่งพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบสารสนเทศ สิ; งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ                   
ปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการของการให้บริการเพื;อให้เกิดความรวดเร็วและความคล่องตวั                  
จดัทาํฐานขอ้มูลทุกด้าน ทุกหน่วยงาน ที;สามารถออนไลน์บนระบบ การจดัทาํให้มหาวิทยาลัย              
เป็น Smart Local University ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้กลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจาย           
ขอ้มูล และกลยุทธ์การสื;อสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มีการแลกเปลี;ยนขอ้มูลผ่านทางเวบ็บอร์ด 
ทางสายตรงผูบ้ริหาร มีเวบ็ไซตส์าํหรับสืบคน้ขอ้มูล มีระบบสารสนเทศเพื;อสนบัสนุนการตดัสินใจ
สาํหรับผูบ้ริหาร    
 6. ภาพลกัษณ์ระดมทรัพยากรทั#งจากภายในและภายนอก มุ่งเน้นการจดัตั#งหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit) เพื;อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ และการบริการ การพฒันารายไดจ้ากงานบริการ
วิชาการและงานวิจยั โดยใช้กลยุทธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบัสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ 
และกลยทุธ์การสื;อสารผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดักิจกรรมเลี#ยงขอบคุณสื;อมวลชน เพื;อสื;อมวลชน
จะไดท้ราบและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของมหาวทิยาลยั     
 มติที�ประชุม  เห็นชอบแนวทางการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยใหด้าํเนินการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
 
ผลการวจัิยเชิงปริมาณ  

 โด ย ก ารว ิจ ยั ใ ช ้แ บ บ ส อ บ ถ าม เป็ น เค รื;อ ง ม ือ ใ น ก าร เก ็บ รว บ ร ว ม ข อ้ ม ูล จ า ก                      
กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ,นไปอาศยัอยู่ในเขตพื,นที�จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 400 คน 
ซึ; งได ้มาจากการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง            
โดยแจกแบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2560 และใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ หลงัจาก
นั#นนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติและนาํ
เสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางขอ้มูลพร้อมคาํบรรยายและอภิปรายผลตามลาํดบั ดงันี#  
 สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน  กลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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 การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั, งนี,  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี,  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลพื,นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
 ส่วนที� 2 ความ คิดเห็ น เกี� ยวกับ การจัดการการสื� อส ารเพื� อส ร้างภาพ ลัก ษ ณ์ ข อง
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ส่วนที;  3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื;น ๆ มีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิด             
(Open - ended Question) 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
   ส่วนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื,นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 2  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้าง

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 160 40.00 
หญิง 240 60.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 2  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00  และเป็นเพศหญิงจาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 จะเห็นได้ว่าผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
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ตาราง 3  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํแนกตามภูมิลาํเนาเดิม 

 
ภูมิลาํเนาเดิม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

จงัหวดัจนัทบุรี 245 61.25 
จงัหวดัตราด 87 21.75 
จงัหวดัระยอง 68 17.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 3  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 
245 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในจงัหวดัตราด จาํนวน 87 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 21.75 และมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัระยอง จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามลาํดบั  
 
ตาราง 4  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้าง

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํแนกตามสถานะภาพ 
 

สถานะภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
นกัศึกษา 180 45.00 
อาจารย ์ 60 15.00 
พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน 50 12.50 
ประชาชนทั�วไป 110 27.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 4  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานะภาพเป็นนกัศึกษา จาํนวน 180 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.00  รองลงมามีสถานะภาพเป็นประชาชนทั�วไป จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.50 มีสถานะภาพเป็นอาจารย์ จ ํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีสถานะภาพเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลาํดบั  
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ตาราง 5  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํแนกตามการเปิดรับสื�อออนไลน์ 

 
สื�อออนไลน์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

Facebook 198 49.50 
Line 80 20.00 
Google+ 32 8.00 
Instagram 30 7.50 
You Tube 40 10.00 
Website 10 2.50 
E-mail address 10 2.50 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 5  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปิดรับสื�อออนไลน์เป็น Facebook จาํนวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  รองลงมาเป็นLine จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20  เป็น You Tube 
จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และเป็น Website เท่ากันกับ E-mail address จ ํานวน 10 คน            
คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามลาํดบั  
 
 ส่วนที� 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที�ความคิดเห็นเกี�ยวกับการจัดการ               

การสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยรวมและรายดา้น 
 

การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 

1 ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตบณัฑิต 4.18 0.03 มากที�สุด 4 
2 ภาพลกัษณ์ดา้นวจิยั 4.23 0.51 มากที�สุด 2 
3 ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวชิาการ 4.22 0.03 มากที�สุด 3 
4 ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 4.47 0.02 มากที�สุด 1 
5 ภาพลกัษณ์ดา้นบริหาร 4.14 0.03 มากที�สุด 5 
6 ภาพลกัษณ์ดา้นระดมทุนทรัพยากร 4.09 0.02 มาก 6 

รวม 4.41 0.20 มากที�สุด  
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 จากตาราง 6  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร  
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X = 4.41) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากที�สุด ยกเวน้ภาพลักษณ์ด้านระดมทุน
ทรัพยากร อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี,  ภาพลกัษณ์ด้านทาํนุบาํรุง          
ศิลปวัฒนธรรม ( X = 4.47) ภาพลักษณ์ด้านวิจัย ( X = 4.23) ภาพลักษณ์ด้านบริการวิชาการ                
( X = 4.22) ภาพลักษณ์ ด้านผลิตบัณ ฑิ ต ( X = 4.18) ภาพลักษณ์ ด้านบริหาร ( X = 4.14) และ             
ภาพลกัษณ์ดา้นระดมทุนทรัพยากร ( X = 4.09)  
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัที�ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร

เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นผลิตบณัฑิต  
 

ดา้นผลิตบณัฑิต X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 ยกระดบัคุณภาพมหาวทิยาลยัสู่มาตรฐาน

สากล มุ่งเนน้พฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริม
กระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนาํระบบ 
Cloud และระบบ Big Data หรือมีการจดั
การเรียนการสอนที�ใชเ้ทคโนโลย ี               
สารสนเทศ 4.26 0.60 มากที�สุด 1 

2 จดัการศึกษาที�ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของชุมชนภาคตะวนัออกอยา่งแทจ้ริง          
โดยสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ
และสถาบนัการศึกษาทั,งในประเทศ           
และต่างประเทศ มุ่งเนน้ศูนยส์หกิจศึกษา
และพฒันาอาชีพ 4.15 0.63 มากที�สุด 2 

3 พฒันาระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการ
เปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 4.12 0.66 มากที�สุด 3 

รวม 4.18 0.03 มากที�สุด  

  
 จากตาราง 7  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร 
เพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีด้านผลิตบณัฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ( X = 4.18) เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า             
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ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี,  ยกระดบัคุณภาพมหาวิทยาลยั 
สู่มาตรฐานสากล มุ่งเนน้พฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนาํระบบ Cloud 
และระบบ Big Data หรือมีการจัดการเรียนการสอนที� ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.26)                     
รองลงมาเป็นจดัการศึกษาที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนภาคตะวนัออกอย่างแท้จริง         
โดยสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาทั,งในประเทศและต่างประเทศ 
มุ่งเน้นศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ ( X = 4.15) และพฒันาระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อ
การเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ( X = 4.12) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัที�ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร

เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นงานวจิยั 
 

ดา้นงานวจิยั X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 มีงานวจิยัและนวตักรรมเพื�อรองรับ              

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EEC)                  
เพื�อส่งเสริม “นวตัวถีิ”  เป็นงานวจิยัที�ใช้
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้างนวตักรรม 
หรือแกปั้ญหาทอ้งถิ�นได ้ 4.22 0.69 มากที�สุด 1 

2 สนบัสนุนการสร้างนกัวจิยัหนา้ใหม่                    
มีระบบที�ปรึกษา แก่นกัวจิยัรุ่นใหม่                    
ส่งเสริมสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายการวจิยั 
รวมไปถึงการนาํวจิยัไปใชป้ระโยชน์                   
ที�สามารถพฒันาทอ้งถิ�นไดจ้ริง 4.12 0.79 มากที�สุด 3 

3 การจดัทาํวจิยัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ
และของมหาวทิยาลยั 4.16 0.72 มากที�สุด 2 

รวม 4.23 0.51 มากที�สุด  

  
 จากตาราง 8  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อ
สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีดา้นงานวิจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.23) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้
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อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี,  มีงานวิจยัและนวตักรรมเพื�อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EEC) เพื�อส่งเสริม “นวตัวิถี”  เป็นงานวิจยัที�ใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย ์
หรือสร้างนวตักรรม หรือแกปั้ญหาทอ้งถิ�นได ้( X = 4.22) รองลงมาเป็นการจดัทาํวิจยัสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลัย ( X = 4.16) และสนับสนุนการสร้างนักวิจยัหน้าใหม่ มีระบบ           
ที�ปรึกษา แก่นักวิจยัรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั แสวงหาแหล่งทุนและ          
เครือข่ายการวจิยั รวมไปถึงการนาํวจิยัไปใชป้ระโยชน์ที�สามารถพฒันาทอ้งถิ�นไดจ้ริง ( X = 4.12) 

 
ตาราง 9  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอนัดับที�  และความคิดเห็นเกี�ยวกับการจดัการ             

การสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นการบริการวชิาการ 
 

ดา้นการบริการวชิาการ X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 จดัตั,งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และ ศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคล        
ตามมาตรฐานอาชีพ 4.16 0.72 มากที�สุด 1 

2 พฒันาหลกัสูตรใหม่ที�สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถิ�นและสากล 4.15 0.75 มากที�สุด 2 

3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั             
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ
และภาคประชาคมสังคม 4.12 0.79 มากที�สุด 3 

รวม 4.14 0.03 มากที�สุด  

 
 จากตาราง 9  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อ
สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีดา้นการบริการวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.14) เมื�อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดังนี,  จดัตั, งศูนยท์ดสอบ   
มาตรฐานฝีมือแรงงานและ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ( X = 4.16)                 
รองลงมาเป็นพัฒนาหลักสูตรใหม่ที�สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ�นและสากล                 
( X = 4.15) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ
และภาคประชาคมสังคม ( X = 4.12) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัที� และความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการ             
การสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งเรียนรู้และมี            

คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์ละเชิงวชิาการ
ระดบัภาคตะวนัออก 4.54 0.55 มากที�สุด 1 

2 วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งขอ้มูล                      
ดา้นศิลปวฒันธรรมที�มีการจดัทาํระบบ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ เพื�อสะดวกในการ             
สืบคน้ ประเมินผล ติดตามได ้สามารถ
วเิคราะห์ เพื�อนาํขอ้มูลไปพฒันา             
และปรับปรุงต่อไป 4.46 0.55 มากที�สุด 2 

3 วงัสวนบา้นแกว้นาํวฒันธรรมที�เป็น                  
อตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสาน
และสร้างคุณค่าควรแก่การยกยอ่งเชิดชู            
ใหค้งอยูต่่อไป 4.41 0.59 มากที�สุด 3 

รวม 4.47 0.02 มากที�สุด  

  
 จากตาราง 10  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.47) เมื�อพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี,  วงัสวนบา้นแกว้
เป็นแหล่งเรียนรู้และมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์และ                
เชิงวิชาการระดับภาคตะวนัออก ( X = 4.54) รองลงมาเป็นวงัสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งข้อมูล                   
ดา้นศิลปวฒันธรรมที�มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล 
ติดตามได ้สามารถวเิคราะห์ เพื�อนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงต่อไป ( X = 4.46) และวงัสวนบา้นแกว้
นาํวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสานและสร้างคุณค่าควรแก่การยกยอ่งเชิดชู
ใหค้งอยูต่่อไป ( X = 4.41) 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัที�ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นบริหาร 

 

ดา้นบริหาร X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัการเป็น

มหาวทิยาลยัสีเขียว 4.21 0.70 มากที�สุด 2 
2 จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้น ของทุกฝ่าย              

ทุกหน่วยงาน ที�สามารถออนไลน์บนระบบ 
เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และ
สามารถติดตาม สามารถวเิคราะห์ในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร 4.28 0.63 มากที�สุด 1 

3 มหาวทิยาลยัสนบัสนุนการเรียนรู้ที�เนน้           
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยสนบัสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ และจดัสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม
กบัการจดัการเรียนการสอน 4.18 0.67 มากที�สุด 3 

 รวม 4.22 0.03 มากที�สุด  

 
 จากตาราง 11  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีด้านบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.22) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้           
อยู่ในระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดงันี,  จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้นของทุกฝ่าย 
ทุกหน่วยงานที�สามารถออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถ               
ติดตาม สามารถวเิคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ( X = 4.28) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัไดรั้บ 
การจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ( X = 4.21) และมหาวิทยาลยัสนับสนุนการเรียนรู้ที�เน้น             
ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ และจดัสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมกบัการจดัการเรียน
การสอน ( X = 4.18) 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัที�ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นระดมทุนทรัพยากร 

 

ดา้นระดมทุนทรัพยากร X  S.D. ระดบั อนัดบัที� 
1 การจดัตั,งหน่วยงานเพื�อรับผดิชอบพนัธกิจ

จดัหารายได ้(Business Unit)  4.09 0.71 มาก 2 
2 พฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้องคค์วามรู้

สามารถสร้างหรือพฒันานวตักรรมที�เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและนาํ
ทรัพยากรที�มีอยูม่าทาํใหเ้กิดรายได ้ 4.11 0.71 มาก 1 

3 มีการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวดัใกลเ้คียง 
นาํมาซึ� งการใชท้รัพยากรร่วมกนัก่อใหเ้กิด
การประหยดัและลดค่าใชจ่้าย 4.07 0.75 มาก 3 

รวม 4.09 0.02 มาก  

 
 จากตาราง 12  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณีด้านระดมทุนทรัพยากรโดยรวมอยู่ระดบัมาก ( X = 4.09) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า  
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดังนี,  พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มี          
องคค์วามรู้สามารถสร้างหรือพฒันานวตักรรมที�เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและนาํทรัพยากร           
ที�มีอยูม่าทาํใหเ้กิดรายได ้( X = 4.11) รองลงมาเป็นการจดัตั,งหน่วยงานเพื�อรับผดิชอบพนัธกิจจดัหา
รายได้ (Business Unit) ( X = 4.09) และมีการทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ             
ภายในจงัหวดัใกลเ้คียง นาํมาซึ� งการใช้ทรัพยากรร่วมกนัก่อให้เกิดการประหยดัและลดค่าใช้จ่าย 
( X = 4.07) 
 



บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ภาพลกัษณ์เป็นความคิดรวบยอดที�ก่อตวัเกิดขึ�นในจิตใจของบุคคลแต่ละคนอนัเป็นผล
จากการไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ออ้มที�ไดรั้บรู้มาเกี�ยวกบัสิ�งนั�น ๆ ซึ� งจะมีผลต่อ
ทศันคติและการกระทาํใด ๆ ที�บุคคลจะมีต่อไป สําหรับภาพลกัษณ์ขององคก์ารจึงหมายถึงการรับรู้
ที�บุคคลมีในเรื�องต่าง ๆ เกี�ยวกบัองคก์ารหรือสิ�งที�เกิดขึ�นจากความประทบัใจอยา่งแทจ้ริงของบุคคล
ภาพลกัษณ์ที�บุคคลหรือประชาชนมีต่อองคก์รสถาบนันั�นจะเป็นอยา่งไรนั�นยอ่มขึ�นอยูก่บัประสบการณ์
ข้อมูลข่าวสารที�ประชาชนได้รับด้วยและสิ� งเหล่านี� ย่อมจะก่อตัวขึ� นเป็นความประทับใจ                
ซึ� งอาจจะเป็นความประทบัใจที�ดีหรือไม่ดีก็ไดสุ้ดแลว้แต่การกระทาํหรือพฤติกรรมขององคก์รนั�น
การประชาสัมพนัธ์จึงมีหน้าที�สําคญัอีกประการหนึ� งในการสร้างภาพลกัษณ์ที�แทจ้ริงขององค์กร
สถาบันให้เกิดขึ� นในความรู้สึกนึกคิดจิตใจของประชาชนและการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว                         
จะเกิดขึ�นไดโ้ดยอาศยัการใชข้่าวสารความรู้และประสบการณ์อยา่งเพียงพอแก่ประชาชนตามที�ตน
ประสงคใ์หเ้กิดขึ�นในจิตใจของประชาชนเพื�อใหเ้กิดความประทบัใจ 
 ซึ� งในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีก็จะต้องควบคู่ไปกับ               
ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเพื�อที�จะไดรั้บทุนในการสนบัสนุนในเรื�องต่าง ๆ ซึ� งก็รวมไปถึง
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ที�ใชใ้นการเรียนการสอน ปัจจุบนัเป็นยุคที�จะใชน้วตักรรมต่าง ๆ ในการขบัเคลื�อน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีได ้ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของนวตักรรมใหม่ ๆ และไดก้าํหนด
นโยบายใหส้อดรับกบันโยบายของรัฐบาล   
 ดงันั�นจึงจะเห็นไดว้า่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นสิ�งที�สําคญั ที�ไดรั้บความสนใจจาก
สาธารณชนและมวลชนมากขึ�น ทั�งนี� เนื�องจากความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการสื�อสารและ 
สื�อสารมวลชนทุกคนตอ้งการรับรู้และมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการแสดงความคิดเห็นเพื�อเป็นประโยชน์
ในการตดัสินใจถ้ามหาวิทยาลัยใดมีภาพลักษณ์ที�ดีก็จะได้รับความเชื�อถือไวว้างใจและให้การ
สนบัสนุนร่วมมือแต่ถา้มหาวิทยาลยัใดซึ� งความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีถือวา่มีบทบาทสําคญั
ต่อการเรียนการสอน เพราะถ้ามีสื� อการเรียนการสอนที�ทนัสมยัก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที�ดี             
ต่อสายตาประชาชนได ้ 
 มีภาพลกัษณ์ที�ไม่ดียอ่มไดรั้บการต่อตา้นดงันั�นภาพลกัษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความมั�นคง
ขององคก์รจากประเด็นดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี
ซึ� งผลการวิจยัจะช่วยให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัภฎัรําไพพรรณี และนาํขอ้มูลที�ไดไ้ป
ใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์การสร้างภาพลกัษณ์ต่อไป  
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 ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกบัแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และกลยุทธ์ในการจดัการสื(อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                
ราชภฏัรําไพพรรณี ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและประชากรที�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งรูปแบบการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยั  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธี
ว ิจ ยั เชิงคุณ ภ าพ  เพื (อวิเคราะห์หาแนวทางและกลยุทธ์การจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)                     
และใช้กระบวนการระดมสมอง (Brain Storming) จากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ เพื(อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีจากประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ�นไปที�อาศยัอยู่ในเขตพื�นที�จงัหวดั
จนัทบุรี โดยผูว้จิยัจะนาํเสนอสรุปผลการศึกษา ดงันี�  
 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 แนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  
 1. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิต สามารถนาํมา
วิเคราะห์และสรุปได้ดังนี�  คือ ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนา                 
การเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยการนําระบบ Cloud และระบบ Big Data มาใช ้              
ในการจดัการศึกษา ควบคู่กบัการพฒันานักศึกษา ผลิตบณัฑิต และจดัการศึกษาสนองตามความ
ตอ้งการของชุมชนภาคตะวนัออกอยา่งแทจ้ริง เพิ(มขีดความสามารถของบณัฑิตให้ทนัสมยั ทนัต่อ
การเปลี(ยนแปลง มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้เพื(อเพิ(มขีดความสามารถของบณัฑิต พฒันานักศึกษา              
ให้ผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษและด้านเทคโนโลยี ตามที( กพ. กาํหนดจึงจะสามารถจบการศึกษาได ้ 
พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั ทั�งทางดา้นภาษา วฒันธรรม และเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน
มุ่งเนน้นวตักรรมประยกุตใ์ชส้นบัสนุนการเรียนการสอน สร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ
และสถาบนัการศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบั
การทาํงาน (Work Integrated Learning : WIL) และพฒันาหลกัสูตรให้มีความเป็นเลิศ และมุ่งเน้น
ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ ๆ เปิดพื�นที(เรียนรู้แบบไร้พรหมแดน พฒันาระบบ       
การเรียนรู้ที(ตอบสนองต่อการเปลี(ยนแปลงในศตวรรษที( 21 โดยจดัให้มี Smart Classroom ให้กบั
ทุกคณะ   
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 2. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านงานวิจยั สามารถนํามา
วิเคราะห์และสรุปได้ดังนี�  คือ การจัดทําวิจัยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและของ
มหาวิทยาลยั สนบัสนุนให้มีงานวิจยัและนวตักรรมเพื(อรองรับ EEC  เพื(อส่งเสริม “นวตัวิถี”  มีงาน
วิจยัที(ใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้างนวตักรรมใหม่ และสนบัสนุนให้มีนกัวิจยัหนา้ใหม่ มีระบบ 
ที(ปรึกษา พี(เลี� ยง แก่นักวิจยัรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั แสวงหาแหล่งทุน
และเครือข่ายการวิจัย  รวมถึงพัฒ นางานวิจัยจะต้องใช้ได้จริงสามารถพัฒ นาท้องถิ( นได ้                    
และสามารถนาํผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึ�น 
 3. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวิชาการ สามารถ           
นาํมาวิเคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ เสริมสร้างความเขม้แข็งและจดัตั�งศูนยรั์บรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1 คณะ 1 ศูนย์ จัดตั� งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนา               
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที(สามารถ              
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ(นและอาเซียน จดัทาํหลกัสูตร (ระยะสั�นการศึกษาอยา่งต่อเนื(อง)  
ที(สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน พฒันา
ประชาชน สังคม ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ จดัทาํฐานขอ้มูลสําหรับองค์ความรู้ 
ของปราชญ์ชาวบา้น เพื(อพฒันาต่อยอดพร้อมทั�งเผยแพร่ มีระบบบริหารจดัการดา้นการบริการวิชาการ 
ที(มีประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
สามารถนํามาวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี�  คือ นําวฒันธรรมที(เป็นอตัลักษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรี                  
มายกย่องเชิดชูให้คงอยู่ต่อไปนําประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน                    
มาเผยแพร่พร้อมทั�งบูรณาการกบัการเรียนการสอน จดัทาํ Master Plan ของสํานกัศิลปวฒันธรรม
ใหค้รบทุกมิติจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษา สัมพนัธ์กบัการบริการวิชาการ สัมพนัธ์กบัการจดัหารายได ้
สัมพันธ์กับการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม สัมพันธ์กับการท่องเที( ยว มีการแลกเปลี( ยนเรียนรู้                        
ศิลปวฒันธรรมระหว่างทอ้งถิ(น สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ถ่ายทอด
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ(นเพื(อเป็นการอนุรักษจ์ดัให้มีส่วนร่วมทั�งชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เพื(อฟื� นฟู อนุรักษ์วฒันธรรมและปลูกจิตสํานึกให้รัก                          
ในศิลปวฒันธรรม จดัทาํฐานขอ้มูลที(สามารถออนไลน์บนระบบ เพื(อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล 
และสามารถติดตามได ้สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ เพื(อนาํขอ้มูลไปพฒันา
และปรับปรุงต่อไป ปรับปรุง รักษาศิลปวฒันธรรมให้คงอยู่และปรับปรุงในส่วนที(เสื( อมโทรม           
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื(อพฒันาและบูรณาการด้านศิลปวฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถิ(นเพื(อใหเ้กิด “คุณค่าทางสังคม” และ “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” 
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 5. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านงานวิจยั สามารถนํามา
วิเคราะห์และสรุปได้ดังนี�  คือ จดัการด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จดัการด้านการ
บริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผลกัดนัและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันา เพื�อเพิ�มสมรรถนะ            
สู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมให้กบับุคลากรทุกระดบั เพื(อเพิ(มพูนความรู้และทกัษะ
ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบติังาน รวมถึงพฒันาคุณธรรม เน้นความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้              
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้เกิดคุณค่าและคุม้ค่ามากที�สุด รวมถึงปลูกจิตสํานึก สร้างอุดมการณ์ มุ่งมั�น
ในการพฒันามหาวทิยาลยั ส่งเสริมระบบบริหารบุคลากรที(มีประสิทธิภาพ เพื(อเพิ(มสมรรถนะ และ
เสริมสร้างความมั(นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากร จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้น ของทุกฝ่าย    
ทุกหน่วยงาน ที�สามารถออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถ        
ติดตาม สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ การเลื(อนอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลัย             
สีเขียว (Green University) สร้างสรรค์และให้รางวลัเพื(อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที( มี               
ความสาํเร็จ   
 6. แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านงานวิจยั สามารถนํามา
วิเคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ มีหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) เพื(อหารายได ้เสริมสร้างความร่วมมือ
กบัภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ เพื(อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ สาํรวจความจาํเป็นและความ
สําคญัของทรัพยากรที(นาํมาใช้สนับสนุนการจดัการศึกษา หาวิธีการในการเพิ(มจาํนวนนักศึกษา             
จดัทาํ Business Unit โดยการนาํทรัพยากรที(มีอยูม่าใชอ้ย่างคุม้ค่ามีประโยชน์และสร้างรายไดแ้ละ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้จดัทาํธุรกิจก่อนจบการศึกษา สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้
สามารถพฒันานวตักรรมพร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ นาํทรัพยากรที(มีอยู่มาทาํให้เกิดรายได ้
ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงว่ามีความเชี(ยวชาญเรื(องอะไรเด่น แลว้นาํมาใช้ร่วมกนั 
โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี(ยวชาญแต่ละที(มาใชร่้วมกนั 
 ดังนั� นแนวทางการจัดการสื( อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                         
ที(สอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั�ง 6 ด้าน ดงันี�  คือ 1)  ด้านผลิตบณัฑิต                 
2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5) ด้านการบริหาร 6) ระดม
ทรัพยากรทั�งจากภายในและภายนอก ผูว้ิจยัไดแ้บ่งลกัษณะการจดัการการสื�อสารออกเป็น 2 ส่วน 
ดงันี�  
 1. การจดัการการสื�อสารภายในองคก์ร 
  การสื� อสารภายในองค์กรถือเป็นสิ� งที�มีความสําคัญยิ�งสําหรับผูบ้ริหาร นับตั� งแต่               
การวางแผน การจดัองค์การ การมอบหมายงาน การติดต่อประสานงาน การควบคุมงาน และการ
ประเมิน ฯลฯ สิ� งเหล่านี� จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศยัการสื�อสารข้อมูลที�มีประสิทธิภาพ 



 

 

102

ฉะนั�น การสื�อสารจึงเป็นรากฐานสําคญัของการบริหารองคก์ร จะเห็นไดว้า่จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีให้ความสําคญักับการจดัการสื� อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั ให้บุคลากรทั�งสายวชิาการและสายสนนัสนุนตระหนกั
ในเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์ให้บุคลากรได้เดินไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดบัในการกาํหนดเป้าหมาย 
 2. การสื�อสารภายนอกองคก์ร 
  การสื�อสารภายนอกองค์กร หรือการประชาสัมพนัธ์ภายนอก คือ การสร้างความเขา้ใจ 
และความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ประชาชนทั�วไป และประชาชน
ที�องคก์รเกี�ยวขอ้ง เช่น ลูกคา้ ผูน้าํความคิดเห็น ผูน้าํในทอ้งถิ�น รวมทั�งชุมชนละแวกใกลเ้คียง ฯลฯ 
รวมถึงให้ช่วยเหลือทางวิชาการ บริการวิชาการ ทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื�อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี�
เกิดความรู้ ความเขา้ใจในมหาวิทยาลยั และให้ความร่วมมือแก่องค์กรดว้ยดี ดงันั�นการสื�อสารภายนอก
ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัประชาชนที�มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจาํนวนมากจึงตอ้งใช้เครื�องมือสื�อสารต่าง ๆ          
เขา้มาช่วยในการเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทย ุ            
โทรทศัน์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ ซึ� งเป็นสื�อที�องค์กรนิยมนํามาใช ้               
ในการประชาสัมพนัธ์  
 การสื� อสาร คือ ช่องทางเชื�อมต่อกับลูกค้าของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา                      
ผูป้กครอง หน่วยงานภายนอก ประชาชนทั�วไป การสื� อสารยงัช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี                  
ของมหาวิทยาลัยกับลูกค้า การสื� อสารที� ดี  เนื� อหาที� ดี  น่าสนใจ สะดวก เข้าใจง่าย จะทําให้
มหาวิทยาลยัเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายขึ�น เนื�อหาและความหมายที�ดีจะช่วยดึงดูดลูกคา้ให้เห็นคุณค่าของ
มหาวิทยาลยั อีกทั�งยงัช่วยกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ไดอี้กดว้ย ดงันั�นการสื�อสารควรมุ่งเน้น           
ที�ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั และจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของลูกคา้ได ้ 
 กลยทุธ์การจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
 1. กลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิตสามารถนาํมา
วิเคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ ผลิตบณัฑิตให้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานในภาคตะวนัออก
ทั� งด้านของสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที(  21 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เข้าสู่               
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นที(ยอมรับของผูป้ระกอบการ พฒันาครูมืออาชีพปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตร์
และกระบวนกา ผลิตบณัฑิตครูให้มีมาตรฐานเป็นยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ             
ภูมิภาคและประเทศบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย            
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะที(พึงประสงค์ พฒันาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 
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ปริญญาโท และปริญญาเอก ที(สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ(นพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 
เพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเขา้สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนงบประมาณและจดัหา
ทรัพยากรเพื(อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณเพื(อพฒันาบุคลากรสู่           
ความเป็นเลิศระดับสากล ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพระบบการบริหารทางการศึกษาในทุกมิติ 
พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพและ TQF พฒันาสมรรถนะ
และมีการวดัผลประเมินผลด้านการใช้ภาษาองักฤษและด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา มีการผลิต
หลักสูตรที(เป็น Online ในการผลิตบณัฑิต โครงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็น Inter   
ม าก ขึ� น  โค รงก ารจัดห้ องเรียน  Smart Classroom ป รับ เป ลี( ยน ห ลัก สู ตรให้ ส อดค ล้องกับ                  
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 2. กับกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้านวิจัยสามารถนํามา
วเิคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ที(สามารถใชไ้ดจ้ริง ขยายกรอบงานวจิยัเพื(อขอ
งบสนบัสนุนที(สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ไดม้ากขึ�น ปลุกจิตสํานึกให้อาจารยเ์ห็นความสําคญั
ของงานวิจัย โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ท ํางานวิจัย 2 ปีต่อ 1 เรื( อง มหาวิทยาลัยจัดสรร                    
งบสนับสนุนครึ( งหนึ( งในการนาํเสนอและเผยแพร่ โดยจดัทาํเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบั ปรับปรุงกฎ
ระเบียบเพื(อสร้างแรงจูงใจให้กบันกัวิจยัพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลงานวจิยั รวบรวมแหล่ง
ทุนวิจยัและปรชาสัมพนัธ์อยา่งทั(วถึงและทุกช่องทางสร้างแรงจูงใจให้กบันกัวิจยั ทาํความร่วมมือกบั
แหล่งทุน ระดมทุนวิจยัภาครัฐและเอกชน พฒันา 1 งานวิจยั 1 งานพฒันา 1 ทอ้งถิ(น พฒันา 1 งาน
สร้างสรรค ์1 งานพฒันา  1 ทอ้งถิ(น พฒันางานวจิยัและนวตักรรมเพื(อรองรับ EEC พฒันางานวจิยัเพื(อ
ส่งเสริม “นวตัวิถี”  พฒันาความร่วมมือในงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ(น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ 
 3. กลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวิชาการสามารถนาํ
มาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ เพิ(มบทบาทการเป็นมหาวทิยาลยัเพื(อทอ้งถิ(นโดยให้ความสําคญักบั
การบูรณาการ พนัธกิจสัมพนัธ์กบัการพฒันาทอ้งถิ(น สร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาชุมชนทอ้งถิ(น
จงัหวดั และภูมิภาค จัดตั� งหน่วยงานบริการวิชาการให้ครบวงจรคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนา              
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย ั(งยืน พฒันาองค์ความรู้เพื(อถ่ายทอดให้กบัประชาชน 
สังคม ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้มั(นคง มั(งคั(ง ย ั(งยืนจดัทําฐานข้อมูลสําหรับ       
องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ใช้องค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานในการเผยแพร่ให้ความรู้                  
กบัประชาชนเพื(อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เกิดรายได ้เนน้ขยายตลาดการจดัประชุมบริการวชิาการ
เนน้บริการวชิาการร่วมกบัผูป้ระกอบการ 
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 4. กลยุทธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
สามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปไดด้งันี�  คือ พฒันาวงัสวนบา้นแกว้เป็นพื�นที(การสืบสานและสร้าง
คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และประวติัศาสตร์เชิงอนุรักษแ์ละวชิาการระดบัจงัหวดัจนัทบุรี และอาเซียน 
ให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่งท่องเที(ยวเชิงวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ จดัทาํแผนแม่บท 
(Road Map) กิจกรรมการพฒันาวงัสวนบ้าน จดัทาํฐานข้อมูลด้านวฒันธรรมเพื(อนําไปใช้ในการ
บริหาร ดาํเนินกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเสริมเผยแพร่ประสานงานกบัผูมี้ส่วนเกี(ยวขอ้ง              
จดัโครงการต่าง ๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมเพื(อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในโอกาส 
ต่าง ๆ นาํวฒันธรรมประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบา้น ที(เป็นอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัจนัทบุรีมายกย่องเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั�งบูรณาการกบัการเรียนการสอนจดัทาํวิจยัร่วมกบั
ปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ สื( อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมมูลค่าให้แก่
นวตักรรม เช่น Web วทิย ุโทรทศัน์ ควรมีการเผยแพร่วงัสวนบา้นแกว้อยา่งทั(วถึง 
 5. กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้านบริหารสามารถนํามา
วิเคราะห์และสรุปได้ดงันี�  คือ การจดัทาํให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart Local University การบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลพฒันาระบบโครงสร้างในการบริหารจดัการ จดัทาํฐานขอ้มูลทุกด้าน                
ทุกหน่วยงาน ที�สามารถออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม 
สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ พฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพ              
มีทกัษะเทคนิค/วิธีการจดัการเรียนรู้ พฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีความทนัสมยัและยืดหยุ่น 
ทั�งในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการเพื�อการลดรายจ่าย ทําแผนแม่บท (Master Plan) และแผนงาน (Road Map)                  
และบุคลากรสนับสนุนงานมหาวิทยาลยัให้เป็นคนดีคนเก่งรักรําไพ เสริมสร้างการทาํงานแบบ             
“อยู่ดี มี สุข” พัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการทางสังคม พัฒนากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Endowment Fund) ใหเ้ขม้แขง็ ปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็น Green University 
 6. กลยุทธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดา้นการระดมทรัพยากรทั�งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัสามารถนํามาวิเคราะห์และสรุปได้ดงันี�  คือ จดัตั�งหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit) เพื(อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ และการบริการ การพฒันารายไดจ้ากงานบริการ
วิชาการและงานวิจยัเร่งสร้างรายได้จากสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของหน่วยงาน จดัลาํดับ                
ความสําคญัของทรัพยากร เพื(อจดัหาไดถู้กตอ้งและใช้ไปอยา่งคุม้ค่า กาํหนดมาตรฐานเพื(อตรวจสอบ
ควบคุมการใชท้รัพยากร มุ่งเนน้ MOU เพื(อใชท้รัพยากรร่วมกนัทั�งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงว่ามีความเชี(ยวชาญเรื(องอะไรเด่น แลว้นาํมาใช้ร่วมกนั 
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สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีองคค์วามรู้สามารถพฒันานวตักรรมพร้อมเผยแพร่นาํทรัพยากรที(มีอยูม่า
ทาํใหเ้กิดรายได ้ 
 ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลัย          
ราชภฏัรําไพพรรณี ทั�ง 6 ดา้น ดงันี� คือ  
 1.  ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตบณัฑิต  มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตให้ไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ในภาคตะวนัออกทั�งดา้นของสมรรถนะวิชาชีพ ทกัษะบณัฑิตศตวรรษที( 21 เร่งพฒันาหลกัสูตรใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที(สามารถตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ(น และ
พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตอบสนองความตอ้งการ
ของท้องถิ(นและอาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั� นและระยะยาว เพื(อชุมชนท้องถิ(น                       
และอาเซียน ผลิตบณัฑิตครูให้มีมาตรฐานเป็นยอมรับและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภูมิภาค
และประเทศบ่มเพาะนกัศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมดว้ยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและคุณลกัษณะที(พึงประสงค์ และผลิตหลักสูตรที(เป็น Online ในการผลิตบณัฑิต 
โครงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้ป็น Inter มากขึ�น โครงการจดัหอ้งเรียน Smart Classroom 

 2. ภาพลกัษณ์ดา้นวิจยั  มุ่งเน้นพฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื(อรองรับ EEC พฒันางาน
วิจยัเพื(อส่งเสริม “นวตัวิถี”  พฒันาความร่วมมือในงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิ(น ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และนานาชาติ
รวบรวมแหล่งทุนวิจยัและปรชาสัมพันธ์อย่างทั(วถึงและทุกช่องทางสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจยั                
ทาํความร่วมมือกบัแหล่งทุน สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ที(สามารถใชไ้ดจ้ริง ขยายกรอบงานวิจยัเพื(อขอ
งบสนับสนุนที(สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ� น รวมถึงปลุกจิตสํานึกให้อาจารยเ์ห็น            
ความสาํคญัของงานวจิยั โดยการสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํงานวจิยั 2 ปีต่อ 1 เรื(อง  
 3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการ มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาชุมชนทอ้งถิ(นจงัหวดั 
และภูมิภาค 1 งานบริการวิชาการ 1 การพฒันาชุมชนท้องถิ(นภาคตะวนัออก จดัทาํแผนแม่บท      
งานบริการวิชาการเพื(อสังคม (Education Service Master Plan) จดัตั�งหน่วยงานบริการวิชาการให้
ครบวงจรคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย ั(งยืนและ          
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ พฒันาองค์ความรู้เพื(อถ่ายทอดให้กบัประชาชน สังคม ให้มีความรู้
และสามารถประกอบอาชีพได้มั(นคง มั(งคั(ง ย ั(งยืน เน้นขยายตลาดการจัดประชุมบริการวิชาการ          
เนน้บริการวชิาการร่วมกบัผูป้ระกอบการ โดยนาํงานวจิยัมาขยายผลเพื(อใชไ้ดจ้ริง 
 4. ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มุง้เน้นให้วงัสวนบา้นเป็นแหล่งท่องเที(ยว
เชิงวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ จดัทาํแผนแม่บท (Road Map) กิจกรรมการพฒันา
วงัสวนบ้าน นําว ัฒนธรรมประเพณีการละเล่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ที( เป็น                   
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อตัลักษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมายกย่องเชิดชู เผยแพร่พร้อมทั�งบูรณาการกบัการเรียนการสอน         
มีการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื( อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมมูลค่าให้แก่นวตักรรม เช่น 
Website วทิย ุโทรทศัน์ โดยทาํองคค์วามรู้ทางการตลาดมาร่วมดว้ย 
 5. ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร มุ่งพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นมืออาชีพมีทกัษะ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและยืดหยุ่น                   
ทั� งในระบบ นอกระบบการศึกษา ส่งเสริม/สนับสนุน/จดัสรรงบประมาณเพื(อพฒันาหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศ สิ( งอาํนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการของ                 
การให้บริการเพื(อให้เกิดความรวดเร็วและความคล่องตวั จดัทาํฐานขอ้มูลทุกด้าน ทุกหน่วยงาน      
ที(สามารถออนไลน์บนระบบ เพื(อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถ
วิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้ การจดัทาํให้มหาวิทยาลยัเป็น Smart Local University            
ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ( งจะต้องมีคุณธรรม เน้นความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ให้ทุกคน                 
มีส่วนร่วม ใหเ้กิดคุณค่าและคุม้ค่ามากที(สุด 
 6. ภาพลกัษณ์ระดมทรัพยากรทั�งจากภายในและภายนอก มุ่งเน้นการจดัตั�งหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit) เพื(อแสวงหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ และการบริการ การพฒันารายไดจ้ากงานบริการ
วิชาการและงานวิจยั จดัลาํดบัความสําคญัของทรัพยากร เพื(อจดัหาไดถู้กตอ้งและใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า 
กาํหนดมาตรฐานเพื(อตรวจสอบควบคุมการใช้ทรัพยากร จดัตั� งหน่วยธุรกิจ (Business Center)              
เพื(อจดัหารายได้ มุ่งเน้น MOU เพื(อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั� งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                   
ควรมีการสํารวจภายใน 3 จงัหวดัใกลเ้คียงว่ามีความเชี(ยวชาญเรื(องอะไรเด่น แลว้นาํมาใช้ร่วมกนั 
โดยจะตอ้งมีการประสานนาํความเชี(ยวชาญแต่ละที(มาใชร่้วมกนั 
 จากภาพลกัษณ์ทั�ง 6 ดา้นที(กล่าวมาขา้งตน้ มีผลต่อการสร้างความเชื(อมั(นให้กบันกัเรียน 
และผู ้ปกครองในการตัดสินใจให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทั� งสิ� น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการสื( อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยสรุปไดด้งันี�  
 1. กลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล มุ่งเนน้ให้มีการแลกเปลี(ยนขอ้มูล 2 ทาง 
ผ่านการสื( อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงาน ประชาชนทั(วไป เช่น                
การแลกเปลี(ยนขอ้มูลผา่นเวบ็บอร์ด (Webboard) ระบบสายตรงผูบ้ริหาร ระบบโทรศพัท ์มีการสืบคน้
ขอ้มูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั มีการแจกจ่ายข้อมูล เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ วิทยุ จอ LED  
หน้ามหาวิทยาลยั มีการนาํกลยุทธ์การสื(อสารการตลาดทางตรง ประเภทแคตตาล็อก แผ่นพบั ใบปลิว         
มาใช้เพื(อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา โดยใช้วิธีการส่งเอกสารไปย ัง                      
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางไปรษณีย ์และแจกเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายที(เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว
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ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงจดัอีเวน้ท ์ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาล ยั                   
โดยภายในจะจดัในรูปแบบของ “RBRU Open House” เปิดบา้นตอ้นรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ใหไ้ดม้าเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัจริงในสาขาวชิาที(ตนสนใจในแต่ละคณะ 
 2. กลยุทธ์การพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพกบัสาธารณาชนกลุ่มต่าง ๆ มหาวิทยาลยัได้
จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดังานเลี� ยงขอบคุณสื(อ การสนบัสนุนอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาออกพื�นที(
ไปทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน การออกไปแนะแนว โดยทีมพีอาร์เชิงรุก จะประกอบด้วย         
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายแนะแนวส่วนกลางและฝ่ายแนะแนวของคณะ ที(จะร่วมกนัวางแผน
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยทีมพีอาร์ทุกคนจะตอ้งมีความรู้
และเขา้ใจรายละเอียดของแต่ละหลกัสูตรเป็นอย่างดี เพื(อใหข้อ้มูลแก่กลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้งและ
ครบถ้วน หรือการนาํนักศึกษาที(ประสบความสําเร็จหรือเป็นที(รู้จกัมาทาํหน้าที(เป็นผูแ้นะนาํหลกั
สูตรการศึกษา รวมถึงการไปร่วมกิจกรรมทางประเพณีต่าง ๆ เช่น การแห่เทียนพรรษาตามวดัต่าง ๆ 
ลว้นแลว้แต่เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยักบัหน่วยงานต่าง ๆ กบัชาวบา้น 
ชุมชน สมกบัปรัชญาของมหาวทิยาลยัที(วา่ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื(อการพฒันาทอ้งถิ(น 
 3. กลยทุธ์กระตุน้การมีส่วนร่วมของสาธารณชน มหาวิทยาลยัไดมี้สนบัสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษาหรือ บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขนัระดับภาค ระดับประเทศ เพื(อให้ประชาชนได้รู้จัก
มหาวิทยาลยั และจดัทาํโครงการหรือนาํเสนอผลงานให้ของนกัศึกษา บุคลากรไดป้ระชาชนทั(วไป
ไดรั้บทราบ รวมถึงการออกไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื(อให้หน่วยงานภายนอกรู้จกัมหาวิทยาลยัมาก
ยิ(งขึ�น จดักิจกรรม “ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง” เพื(อออกบูธแนะแนวหลกัสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลยั และเปิดโอกาสรับตรงสาํหรับนกัเรียนที(สนใจเขา้มาเรียนดว้ย 
 จากกลยทุธ์ทั�ง 3 กลยุทธ์ มหาวทิยาลยัมุ่งเนน้ใหลู้กคา้ คือ นกัศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงาน
ภายนอก ประชาชนทั(วไปไดรู้้จกั และเขา้มาใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั 
 ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 ความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฎั
รําไพพรรณี 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 ส่วนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นเพศหญิง
จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 จะเห็นได้ว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                
มีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีภูมิลาํเนาเดิม



 

 

108

อยู่ในจงัหวดัตราด จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในจงัหวดัระยอง 
จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 สถานะภาพเป็นนกัศึกษา จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  
รองลงมามีสถานะภาพเป็นประชาชนทั�วไป จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีสถานะภาพ 
เป็นอาจารย์ จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
สายสนบัสนุน จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 การเปิดรับสื�อออนไลน์เป็น Facebook จาํนวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาเป็น Line จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20  เป็น You Tube 
จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และเป็น Website เท่ากันกับ E - mail address จ ํานวน 10 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 2.50   
 ส่วนที� 2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.41) เมื�อพิจารณาเป็น              
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที� สุด ยกเว้นภาพลักษณ์ด้านระดมทุนทรัพยากร                         
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ภาพลกัษณ์ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
( X = 4.47) ภาพลกัษณ์ดา้นวิจยั ( X = 4.23) ภาพลกัษณ์ดา้นบริการวิชาการ ( X = 4.22) ภาพลกัษณ์
ด้านผลิตบัณฑิต ( X = 4.18) ภาพลักษณ์ด้านบริหาร ( X = 4.14) และภาพลักษณ์ด้านระดมทุน
ทรัพยากร ( X = 4.09) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 1. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิตโดยรวมอยู่ในระดบั
มากที�สุด ( X = 4.18) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี�  ยกระดบัคุณภาพมหาวิทยาลยั สู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริม
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ โดยการนําระบบ Cloud และระบบ Big Data หรือมีการจดัการเรียน                 
การสอนที�ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.26) รองลงมาเป็นจัดการศึกษาที�ตอบสนองต่อ           
ความตอ้งการของชุมชนภาคตะวนัออกอยา่งแทจ้ริงโดยสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ
และสถาบนัการศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเนน้ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ ( X = 
4.15) และพฒันาระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ( X = 4.12) 
 2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นงานวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
( X = 4.23) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 
ดงันี�  มีงานวิจยัและนวตักรรมเพื�อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EEC) เพื�อส่งเสริม “นวตัวิถี”  
เป็นงานวิจยัที�ใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้างนวตักรรม หรือแก้ปัญหาท้องถิ�นได้ ( X = 4.22)              
รองลงมาเป็นการจัดทําวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลัย ( X = 4.16)              
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และสนับสนุนการสร้างนักวิจยัหน้าใหม่ มีระบบที�ปรึกษา แก่นักวิจยัรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนับสนุน                      
การเผยแพร่ผลงานวิจัย แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย รวมไปถึงการนําวิจัยไปใช้
ประโยชน์ที�สามารถพฒันาทอ้งถิ�นไดจ้ริง ( X = 4.12) 

 3. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการบริการวิชาการโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากที�สุด ( X = 4.14) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย ดงันี�  จดัตั�งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนยรั์บรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ( X = 4.16) รองลงมาเป็นพฒันาหลักสูตรใหม่ที�สามารถตอบสนอง   
ความตอ้งการของทอ้งถิ�นและสากล ( X = 4.15) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและภาคประชาคมสังคม ( X = 4.12) 

 4. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.47) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากที�สุด เรียงตาม              
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี�  วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์ละเชิงวิชาการระดบัภาคตะวนัออก ( X = 4.54) รองลงมา
เป็นวงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมที�มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ 
เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล ติดตามได ้สามารถวเิคราะห์ เพื�อนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุง
ต่อไป ( X = 4.46) และวงัสวนบา้นแกว้นาํวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสาน
และสร้างคุณค่าควรแก่การยกยอ่งเชิดชูใหค้งอยูต่่อไป ( X = 4.41) 

 5. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
( X = 4.22) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที�สุด เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 
ดงันี�  จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้น ของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที�สามารถออนไลน์บนระบบ เพื�อสะดวก 
ในการสืบค้น ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  
( X = 4.28) รองลงมาเป็นมหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ( X = 4.21) 
และมหาวิทยาลยัสนบัสนุนการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ และจดั
สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน ( X = 4.18) 

 6. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านระดมทุนทรัพยากรโดยรวม              
อยู่ระดบัมาก ( X = 4.09) เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจาก 
มากไปหาน้อย ดงันี�  พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้สามารถสร้างหรือพฒันานวตักรรม               
ที�เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและนาํทรัพยากรที�มีอยูม่าทาํให้เกิดรายได ้( X = 4.11) รองลงมา
เป็นการจดัตั�งหน่วยงานเพื�อรับผิดชอบพนัธกิจจดัหารายได ้(Business Unit) ( X = 4.09) และมีการทาํ
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ขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวดัใกล้เคียง นํามาซึ� งการใช้ทรัพยากร           
ร่วมกนัก่อใหเ้กิดการประหยดัและลดค่าใชจ่้าย ( X = 4.07) 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี�  
 1. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิตโดยรวมอยู่ในระดบั
มากที�สุด พบว่า มหาวิทยาลัยมุ่งยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพฒันา              
การเรียนรู้ โดยการนาํระบบ Cloud และระบบ Big Data มีการจดัการเรียนการสอนที�ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ จดัการศึกษาที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนภาคตะวนัออกอยา่งแทจ้ริง พฒันา
ระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ทั� งนี� เนื(องจากมหาวิทยาลัย          
เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตที(มีคุณภาพ ดังนั� นการจะได้รับ              
การยอมรับจากสังคม ชุมชน ย่อมขึ�นอยู่กบัคุณภาพของบณัฑิต คุณภาพของหลกัสูตร ศกัยภาพ              
ของอาจารย ์เพราะสิ( งเหล่านี� จะเป็นตวัสร้างความเชื(อมั(นให้กบัผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน             
เขา้มาเรียน และจากเป้าหมายของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ระยะ 4 ปี  2562 - 2565 พนัธกิจที� 1 
ผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีสมรรถนะตามความตอ้งการของตลาด แรงงาน
ในภูมิภาค ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของอภิชัจ พุกสวสัดิs  (2555 : บทคัดย่อ) ที( ศึกษาเกี(ยวกับ          
การสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษากรณี 25 โรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในภาพรวม   
ทั� งหมดเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก กล่าวคือ ความมีชื(อเสียง ความมั(นคงของมหาวิทยาลัย การจดั          
การเรียนการสอน ความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั รวมทั�งการบริการวชิาการแก่สังคม  
 2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นงานวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
พบวา่ มหาวิทยาลยัมุ่งพฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื�อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EEC) 
มุ่งส่งเสริมงานวิจยัที�ใชต่้อยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้างนวตักรรม หรือแกปั้ญหาทอ้งถิ�นไดจ้ริง ทั�งนี�
เนื�องจากงานวิจยัถือเป็นกิจกรรมพฒันาปัญญาเพื�อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเพื�อนาํไปปรับปรุง
พฒันา และประยุกตเ์พื�อใชป้ระโยชน์ในวิถีการดาํรงชีวิตทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรมให้ดีขึ�น และยงัถือเป็นเครื�องมือสําคญัอย่างหนึ� งในการแก้ปัญหาและพฒันาวิชาการ             
ให้เกิดความเจริญกา้วหน้าในทุกดา้น จากเป้าหมายของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ระยะ 4 ปี  
2562 - 2565 พนัธกิจที� 3 วิจยัสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที�มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที� 
ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
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ดวงพร คานูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536 : 83) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เกิดขึ�นจากการสร้างสรรค์
โดยผา่นกระบวนการสร้างภาพที�องคก์รปรารถนาที�จะให้เป็น ไม่วา่ในกรณีใดภาพลกัษณ์จะเกิดขึ�น
ต่อเมื�อผูรั้บหรือผูบ้ริโภคมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการรับรู้ข้อมูลข้อมูลนั� นต้องชัดเจน          
มุ่งประเด็นที�เป็นภาพลกัษณ์จาํนวนมากพอมาจากหลายช่องทางมาอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ          
จนทําให้ผูบ้ ริโภคเกิดความเข้าใจคิดและรู้สึกได้ว่าองค์กรสินค้าและบริการนั� นเป็นอย่างไร               
หากมีการสื�อสารที�ดีภาพนั�นจะชดัเจนขึ�นเรื�อย ๆ จนเกิดความมั�นใจและเกิดเป็นภาพลกัษณ์ ดงันั�น
ภาพลกัษณ์จะเกิดขึ�นได้จึงตอ้งอาศยัการสื�อสาร ขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพและระยะเวลาที�ยาวนาน
เพียงพอสาํหรับการสื�อสารในลกัษณะซํ� าหลายครั� งและผา่นสื�อหลายช่องทาง และสอดคลอ้งกบังาน 
 3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้านการบริการวิชาการโดยรวม                   
อยูใ่นระดบัมากที�สุด พบวา่ มหาวิทยาลยัจดัตั�งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนยรั์บรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พฒันาหลกัสูตรใหม่ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของท้องถิ�นและสากล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน             
ผูป้ระกอบการและภาคประชาคมสังคม ทั�งนี� เนื(องจากมหาวิทยาลยัเป็นส่วนหนึ(งของชุมชน และมี
บทบาทสําคญัในการพฒันาชุมชน ซึ( งชุมชนก็เป็นส่วนสําคญัต่อการพฒันามหาวิทยาลยัเช่นกนั      
จากเป้าหมายของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ระยะ 4 ปี 2562 - 2565 พนัธกิจที� 2 พฒันาทอ้งถิ�น
ตามความต้องการที�แท้จริงของชุมชน โดยบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ�น              
สู่การพัฒนาชุมชน น้อมนําแนวพระราชดาํริสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ           
ทุกภาคส่วนเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้าํชุมชนให้มีคุณธรรมและ
ความสามารถในการบริหารเพื�อประโยชน์ต่อส่วนร่วม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชจั พุกสวสัดิs  
(2555 : บทคดัยอ่) ที(ศึกษาเกี(ยวกบัการสาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : 
ศึกษากรณี 25 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า            
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในภาพรวมทั�งหมดเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวก กล่าวคือ ความมีชื(อเสียง 
ความมั(นคงของมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอน ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั รวมทั�ง 
การบริการวิชาการแก่สังคม และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของตราจิตต ์เมืองคลา้ย, เจา้พระยา (2556 : 
บทคดัยอ่) ที(ศึกษาเกี(ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยับูรพาตามทศันะของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ปีที( 6 โรงเรียนสาธิตพิบูลบาํเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีทศันะเกี(ยวกบั
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัด้านความศรัทธาในเรื(องมหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาที(ชุมชน             
มีความภาคภูมิใจมากที(สุด รองลงมาคือ ดา้นความเชื(อถือในเรื(องคณาจารยผ์ูส้อน และดา้นการยอมรับ
ในเรื(องมหาวทิยาลยัมีการทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเนื(อง  
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 4. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยรวม
อยูใ่นระดบัมากที�สุด พบวา่ พฒันาวงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิชาการระดบัภาคตะวนัออก และเป็นแหล่งขอ้มูล
ดา้นศิลปวฒันธรรม นาํวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสานและสร้างคุณค่า
ควรแก่การยกย่องเชิดชูให้คงอยู่ต่อไป จดัทาํระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ 
ประเมินผล ติดตามได ้สามารถวเิคราะห์ ทั�งนี� เนื�องจากศิลปวฒันธรรมเป็นสิ�งสาํคญั ถือเป็นมรดกสืบ
ทอดกนัมา และทุกคนในทอ้งถิ�นย่อมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจา้ของร่วมกนั ศิลปวฒันธรรม
ของท้องถิ�นเป็นตัวบ่งชี� ความสําคัญของคนในสังคมซึ� งสืบทอดกันมาช้านาน สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี (2562 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ไดก้าํหนดเป้าหมายระยะ 4 ปี 2562 - 
2565 พนัธกิจที� 4 สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรอุมา 
ไชยเศรษฐ (2551 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัพายพัในทศันะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายพัและนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  6 ในจังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื�อ          
สาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพายพัในทศันะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัและนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 6 ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ และภาพลกัษณ์องคก์รเป็น
กรอบในการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั�งสองกลุ่มมีความคิดเห็น เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์
ปัจจุบนัโดยรวมทั�ง 17 ดา้นของมหาวิทยาลยัพายพัอยูใ่นระดบัดี เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยได้
ดังนี�  ด้านอาคารสถานที�  อาจารย์ผูส้อน การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีความเป็นสากล                 
ความมั�นคง สภาพแวดล้อมภายใน การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา การบริการทางวิชาการแก่สังคม        
การประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริหาร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพบัณฑิต การทํานุบํารุง                  
ศิลปวฒันธรรม การวจิยั และความมีชื�อเสียง  
 5. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
พบว่า มหาวิทยาลัยควรจดัทาํฐานข้อมูลทุกด้านของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที�สามารถออนไลน์                 
บนระบบ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถติดตาม สามารถวิเคราะห์ในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร มุ่งเน้นพฒันามหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว สนบัสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ และจดัสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน ทั�งนี� เนื�องการบริหาร
จดัการในมหาวิทยาลัย ต้องอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนที�สําคญัยิ�ง รวมถึง  
ความร่วมแรงร่วมใจ รู้หน้าที�ตนเอง จากเป้าหมายของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ระยะ 4 ปี  
2562 - 2565 พนัธกิจที� 5 บริหารจดัการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี�ยนแปลง เพื�อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�องและย ั�งยืน ซึ� งสอดคล้องกับ  
แนวคิดของเสรี วงศ์มณฑา (2542 : 84 - 86) การที�องค์กร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลจะประสบ
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ความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลอื�น ซึ� งความร่วมมือ       
จะเกิดขึ� นได้ก็ต่อเมื�อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลนั� น ๆ ดีพอที�จะท้าให้ผูอื้�น            
ให้ความร่วมมือ ดงันั�นภาพลกัษณ์จึงมีความสําคญั มีผลอยา่งมากต่อความสําเร็จ และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของมนตรี สังขท์อง และคณะ (2557 : บทคดัยอ่) ที(ศึกษาเกี(ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเปิดรับข่าวสารกบัภาพลกัษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัเชิงบวก เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นภูมิทศัน์และสิ(งอาํนวย
ความสะดวก ดา้นบทบาททางสังคม ดา้นบทบาทบุคลากร และดา้นการปฏิบติัตามพนัธกิจ  
 6. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านระดมทุนทรัพยากรโดยรวม              
อยูร่ะดบัมาก พบวา่ การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีองคค์วามรู้สามารถสร้างหรือพฒันานวตักรรม
ที�เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและนาํทรัพยากรที�มีอยู่มาทาํให้เกิดรายได ้การจดัตั�งหน่วยงาน
เพื�อรับผิดชอบพันธกิจจัดหารายได้ (Business Unit) และมีการทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง            
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวดัใกลเ้คียง นาํมาซึ� งการใช้ทรัพยากรร่วมกนัก่อให้เกิดการประหยดั
และลดค่าใช้จ่าย ทั� งนี� เนื�องจากการจดัหาทรัพยากรเพื�อมาสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจดัการเป็นสิ�งสําคญัในการพฒันามหาวิทยาลยั รวมถึงจะบริหารจดัการทรัพยากรที�อยูอ่ยา่งไร
ให้ คุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  (2562 :                    
ไม่ปรากฏเลขหนา้) ไดก้าํหนดเป้าหมายระยะ 4 ปี 2562 - 2565 พนัธกิจที� 6 ระดมทรัพยากรทั�งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื�อการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดความมั�นคง มั�งคั�ง และย ั�งยืน 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดวงพร คานูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536 : 69 - 71) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�สร้างสรรค์ได้ดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์ที�ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ แมจ้ะ
อาศยัระยะเวลาที�ยาวนานและต่อเนื�องแต่ไดผ้ลคุม้ค่า ภาพลกัษณ์ที�ปรารถนาจะปล่อยให้เกิดขึ�นเอง
ตามธรรมชาติไม่ได้ ฉะนั� นเราต้องสร้างขึ� น กลวิธีสร้างภาพลักษณ์ที�ดีประกอบด้วย การสร้าง        
การส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการแกไ้ข  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื�อง การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
  1.1 ด้านผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรสร้างภาพลักษณ์ในด้านผลิตบัณฑิตให้มี             
ความเชื�อถือ พฒันาสมรรถภาพบณัฑิตให้ตรงกบัคุณลกัษณ์ของบณัฑิตที�พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
จริยธรมและมีเชี�ยวชาญในศาสตร์  
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  1.2 ดา้นงานวิจยั มหาวทิยาลยัควรสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นงานวจิยั โดยการมีนโยบาย
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจยั สร้างผลงานและพฒันาคณาจารย์ให้มีความเชี�ยวชาญ               
ในศาสตร์ มีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความพร้อมให้มหาวิทยาลยัมีผูเ้ชี�ยวชาญ
เฉพาะดา้นครบทุกศาสตร์ 
  1.3 ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยควรสร้างภาพลักษณ์ในด้านบริการวิชาการ      
เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและภาคประชาคม
สังคม และพฒันางานดา้นบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ   
ทางดา้นความรู้ของชุมชนได ้สร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชนอยา่งต่อเนื�อง 
  1.4 ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัควรสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม นาํวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสานและสร้างคุณค่าควรแก่
การยกย่องเชิดชู ให้คงอยู่ต่อไป รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน มาเผยแพร่พร้อมทั� ง 
บูรณาการกบัการเรียนการสอน จดัทาํวจิยัร่วมกบัปราชญช์าวบา้น 
  1.5 ดา้นบริหาร มหาวิทยาลยัควรสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นบริหารให้เป็นที�ยอมรับและ
เชื�อมั�นของชุมชน มีนโยบายที�สร้างความสุขในบรรยากาศการศึกษาที�เหมาะสมและเอื�อต่อการเรียน 
รวมถึงการปฏิบติังาน มีนโยบายที�พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที�ยอมรับของชุมชน และภาคตะวนัออก 

  1.6 ด้านระดมทุนทรัพยากร มหาวิทยาลัยควรสร้างภาพลักษณ์ในด้านระดมทุน
ทรัพยากร ดาํเนินการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวดัใกล้เคียง             
นาํมาซึ� งการใชท้รัพยากรร่วมกนัก่อใหเ้กิดการประหยดัและลดค่าใชจ่้าย  
 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั!งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจยัเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีในทศันคติ
ของผูป้กครอง ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  2.2 ควรศึกษาเกี�ยวกบัการรับรู้ ความพึงพอใจ รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากการจดัการ
การสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อจะไดน้าํขอ้มูลมาวางแผน
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
  2.3 ควรศึกษากลยุทธ์การสื� อสารหรือแนวทางการพัฒนาการสื� อสารที� เหมาะสม
สาํหรับการสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์  พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

  มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒันา  หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์  

                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3. รองศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก  พราหมณ์ศิริ รองคณบดี คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์  

  มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัยล์ดา  ทองเยน็บุริศม ์ ประธานหลกัสูตรบริหารธุรกิจ  

 มหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 

 มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

 5. อาจารย ์ดร.ภูริพฒัน์  แกว้ตาธนวฒันา   รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์   

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง การจัดการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

  
 แบบสอบถามนี�จดัทาํขึ�นเพื�อประกอบการทาํวจิยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิา
การจดัการการสื�อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนมีผลต่อการจดัการการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี 
 ผูว้ิจ ัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง ทั� งนี�                 
เพื�อเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเครื� องมือสื� อสาร                      
การตลาด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีต่อไป อนึ� งข้อมูลที�ท่านได้ตอบ              
แบบสอบถามนี�  ผูว้ิจยัจะนําไปใช้ในเชิงวิชาการเท่านั�น ซึ� งไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน และขอ
ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี�  
 

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

 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี+  

 ส่วนที� 1 ขอ้มูลพื�นฐานส่วนบุคคล 
 ส่วนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อ
การจดัการการสื�อสาร 
 ส่วนที� 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
 

                                                                                                    มนตรี  สังขนาค     
                                                                                                 ผูว้จิยั 
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ส่วนที� 1  ข้อมูลพื+นฐานส่วนบุคคล 

คําชี+แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �  ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัคาํตอบของท่าน 
1. เพศ 

 (     ) ชาย (     ) หญิง  
 

2. ภูมิลาํเนาเดิม 
 (     ) จงัหวดัจนัทบุรี  (     ) จงัหวดัตราด  (     ) จงัหวดัระยอง 
  

3. สถานะภาพ 

 (     ) นกัศึกษา    (     ) อาจารย ์  
 (     ) พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน (     ) ประชาชนทั�วไป  
 

4. ท่านเปิดรับสื�อออนไลน์ประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (     ) Facebook  (     ) Line (     ) Google+   
 (     ) Instagram (     ) YouTube   (     ) Website  
 (     ) E – Mail  (     ) อื�นๆ (ระบุ).................... 
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ส่วนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการจดัการ 
การสื�อสารภาพลกัษณ์ 

คําชี+แจง โปรดทาํเครื�องหมาย  �ลงในช่องที�ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 
เพียงขอ้เดียว 

ระดบัความคิดเห็น 

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
มาก            
ที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

1.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ผลติบัณฑิต”      
1.1 ยกระดบัคุณภาพมหาวทิยาลยัสู่มาตรฐาน

สากล มุ่งเนน้พฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนทศัน์
การเรียนรู้ โดยการนาํระบบ Cloud และระบบ Big 
Data หรือมีการจดัการเรียนการสอนที�ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

1.2 จดัการศึกษาที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ชุมชนภาคตะวนัออกอยา่งแทจ้ริงโดยสร้างเสริม
ความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษา
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเนน้                         
ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

     

1.3 พฒันาระบบการเรียนรู้ที�ตอบสนอง                 
ต่อการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 

     

2.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ด้านวจัิย”      
2.1 มีงานวจิยัและนวตักรรมเพื�อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (EEC) เพื�อส่งเสริม “นวตัวถีิ”   
เป็นงานวจิยัที�ใชต่้อยอดเชิงพาณิชย ์หรือสร้าง
นวตักรรม หรือแกปั้ญหาทอ้งถิ�นได ้

     

2.2 สนบัสนุนการสร้างนกัวจิยัหนา้ใหม่ มีระบบ
ที�ปรึกษา แก่นกัวจิยัรุ่นใหม่ ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวจิยั แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่าย
การวจิยั รวมไปถึงการนาํวจิยัไปใชป้ระโยชน์ที�
สามารถพฒันาทอ้งถิ�นไดจ้ริง 
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ระดบัความคิดเห็น 

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
มาก          
ที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

2.3 การจดัทาํวจิยัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ
และของมหาวทิยาลยั 

     

3.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ด้านบริการวชิาการ”      
3.1 จดัตั�งศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ 

ศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
     

3.2 พฒันาหลกัสูตรใหม่ที�สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถิ�นและสากล 

     

3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและภาคประชาคม
สังคม 

     

4.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ด้านทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม”      
4.1 วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีคุณค่า

ทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ การท่องเที�ยวเชิง
อนุรักษแ์ละเชิงวชิาการระดบัภาคตะวนัออก 

     

4.2 วงัสวนบา้นแกว้เป็นแหล่งขอ้มูล                           
ดา้นศิลปวฒันธรรมที�มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูล
ออนไลน์ เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล                
ติดตามได ้สามารถวเิคราะห์ เพื�อนาํขอ้มูลไปพฒันา
และปรับปรุงต่อไป 

     

4.3 วงัสวนบา้นแกว้นาํวฒันธรรมที�เป็นอตัลกัษณ์
ของจงัหวดัจนัทบุรีมาสืบสานและสร้างคุณค่าควรแก่
การยกยอ่งเชิดชูใหค้งอยูต่่อไป 

     

5.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ด้านบริหาร”      
5.1 มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัการเป็น

มหาวทิยาลยัสีเขียว 
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ระดบัความคิดเห็น 

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
มาก          
ที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

5.2 จดัทาํฐานขอ้มูลทุกดา้น ของทุกฝ่าย                    
ทุกหน่วยงาน ที�สามารถออนไลน์บนระบบ                   
เพื�อสะดวกในการสืบคน้ ประเมินผล และสามารถ 
ติดตาม สามารถวเิคราะห์ในการตดัสินใจ                       
ของผูบ้ริหาร 

     

5.3 มหาวทิยาลยัสนบัสนุนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั โดยสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ และจดั
สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 

     

6.  ภาพลกัษณ์ด้าน “ด้านระดมทุนทรัพยากร”      
6.1 การจดัตั�งหน่วยงานเพื�อรับผดิชอบพนัธกิจ           

จดัหารายได ้(Business Unit)  
     

6.2 พฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้องคค์วามรู้
สามารถสร้างหรือพฒันานวตักรรมที�เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและนาํทรัพยากรที�มีอยูม่าทาํใหเ้กิด
รายได ้

     

6.3 มีการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งหน่วย
งานต่าง ๆ ภายในจงัหวดัใกลเ้คียง นาํมาซึ� งการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัก่อใหเ้กิดการประหยดั                         
และลดค่าใชจ่้าย 

     

 

ส่วนที� 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
ผูว้จิยัขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูง 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื�อง การจัดการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
********************************************************** 

ผู้วจัิย นายมนตรี สังขนาค  นกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาวชิาการจดัการการสื�อสาร 

อาจารย์ที�ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.  จาํเริญ คงัคะศรี 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………………………………….   
ตําแหน่ง ………………………………………………………………. 
หน่วยงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 
วนัที�สัมภาษณ์.........................................เดือน................................................พ.ศ............... 
เริ�มการสัมภาษณ์เวลา...................น.  จบการสัมภาษณ์เวลา....................น.  รวมเวลา............ชั�วโมง 
..........นาที   
สถานที�สัมภาษณ์................................................................................................................... 

 
 ส่วนที � 1 สอบถามเกี�ยวกับแนวทางการจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                   
ราชภฏัรําไพพรรณีที�สอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทั!ง 6 ด้าน  ดังนี� คือ                  
1.  ดา้นผลิตบณัฑิต 2. ดา้นวิจยั 3. ดา้นบริการวิชาการ 4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5. ดา้นการ
บริหาร 6. ระดมทรัพยากรทั�งจากภายในและภายนอก 
 

 1.1 แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิต 
   ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.2 แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นวจิยั 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 1.3 แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวชิาการ 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.4 แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.5 แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการบริหาร 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.6 แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีด้านการระดมทรัพยากร              
ทั�งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 ส่วนที� 2 สอบถามเกี�ยวกับกลยุทธ์ในการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏรําไพพรรณี ที�สอดคล้องกับพนัธกิจของมหิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั� ง 6 ด้าน ดังนี� คือ                   
1.  ดา้นผลิตบณัฑิต 2. ดา้นวิจยั 3. ดา้นบริการวิชาการ 4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5. ดา้นการ
บริหาร 6. ระดมทรัพยากรทั�งจากภายในและภายนอก 
 

 1.1 กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นผลิตบณัฑิต 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 1.2 กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นวจิยั 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 1.3 กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นบริการวชิาการ 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.4  กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.5  กลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีดา้นการบริหาร 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.6 กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้านการระดมทรัพยากร       
ทั�งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  ตอบ : ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 ส่วนที� 3 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 
 ..………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณที�ใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูล 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 

     

ชื�อ - ชื�อสกุล นายมนตรี สังขนาค 

วนั เดือน ปีเกดิ วนัที�  31  มีนาคม  2522 

ที�อยู่ 14 หมู่ที� 3 ตาํบลคลองนารายณ์  

อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

ที�อยู่ปัจจุบัน 14 หมู่ที� 3 ตาํบลคลองนารายณ์  

อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน รักษาการหวัหนา้สาํนกังานคณะวทิยาการจดัการ 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2537 

 

มธัยมศึกษา 3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์จงัหวดัจนัทบุรี 

พ.ศ. 2540 มธัยมศึกษา 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

พ.ศ. 2544 

 

 

พ.ศ. 2563 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สาขาวทิย-ุโทรทศัน์)  

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นศ.ม. (การจดัการการสื�อสาร) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

จงัหวดัจนัทบุรี 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


