
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) 
 

 

 

 

 



 64

 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
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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



 71

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) 
 




