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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการจดัการส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราช

ภัฏรําไพพรรณี  2) ศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการส่ือสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

รําไพพรรณี 3) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์             

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและ

วิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัร่วมกบั

การประชุมใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 4 ขั้นตอน คือ การตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การสร้าง

ข้อสรุป และการสังเคราะห์ข้อมูล ส่วนวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือประชาชนทั่วไป 

จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า เร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) มหาวิทยาลยัมีการจดัการการส่ือสารภาพลกัษณ์ภายในองคก์รโดยมุ่งเน้น                        

การสร้างวฒันธรรมในการทาํงานมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไปในทิศทาง

เดียวกัน และสร้างความเข้าใจ และความสัมพนัธ์ท่ีดีกับประชาชน  2) มหาวิทยาลยัมีกลยุทธ์การ

จดัการส่ือสารภาพลกัษณ์ พบวา่ (1) ใชก้ลยุทธ์การวางระบบการแพร่กระจายขอ้มูล มุ่งเนน้นาํเสนอ

ขอ้มูลระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงานและประชาชนทัว่ไป (2) ใชก้ลยุทธ์

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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