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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 
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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
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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 




