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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



 2

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 

 




