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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (2) เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 68 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์บุคลากร นิสิตนักศึกษา และกลุ่มผู้น าชุมชนและองค์กรภาคี ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
และการอภิปรายกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 

การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ (1) การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันและ
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จนน าไปสู่การปฏิบัติ (2) การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ คือการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมเป็นหลักด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อหวังให้เกิดผลกระทบท่ีดีต่อสังคม 

การส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาด้วยมุมมองของผู้ส่งสาร (Sender’s Aspect) คือ สถาบันอุดมศึกษา
มุ่งส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้เกี่ยวกับตราองค์กรด้วยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 

รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ คือ การส่ือสารชุดความหมาย (Set of Meaning) ของการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด อันได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง และกลยุทธ์การ
สร้างสรรค์สารตามวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ คือ 1) การรับรู้ 2) การโน้มน้าว และ 3) การตระหนักรู้ 
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ ส่ือออนไลน์และออฟไลน์ ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบันอุดมศึกษา  



Abstract 
 

The purpose of this paper is (1) to study the operation of the core mission 
of higher education in social engagement Concept (2) to study the communication of 
the core mission of higher education in social engagement concept, and to develop 
the communication model for building brand equity of higher education in social 
engagement concept. The key informants of 68 who are working on social engagement 
activity the executive, the teacher, the student, the community leader, and the dual 
organization. The paper follows a qualitative approach, using the in-dept interview, 
group interview, focus group, non-participant observation, and group discussion 
technique. 

The results indicated that the operation of the core mission of higher 
education in social engagement concept for building Brand equity of higher education 
is (1) Establishing a corporate vision that is consistent with the institution's philosophy 
and social engagement concept, leading to action (2) the operation of the core mission 
of higher education in social engagement Concept is integration for response the needs 
of society primarily with the cooperation of all parties in the hope of good impact on 
society. 

The communication of the operation of the core mission of higher 
education in social engagement concept for building Brand equity of higher education 
of sender aspect that is education institution which focus on communicating with the 
stakeholders, they get to the knowledge about the corporate brand by marketing 
communication tools.  

the communication model for building brand equity of higher education in 
social engagement concept is the meaning communication set of the operation of the 
core mission of higher education in social engagement concept for building Brand 
equity of by marketing communication strategy; Advertising, Public relations, Personal 
selling, Sale promotion, and Direct marketing. The strategy of creative by objective is 
1) the perception 2) the motivation, and the awareness that combination between of 
online media and offline media which reach to the stakeholder of higher education 
institute. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นหนึ่งในส่ิงท่ีนักสร้างและส่ือสารตราสินค้าได้รับ
การปลูกฝังและเป็นเสมือนความท้าทายส าหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ความพยายามในการแข่งขัน
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบและความอยู่รอดขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจท่ีมีการสภาพ  
การแข่งขันกันอย่างรุนแรง จึงเป็นแรงขับให้องค์กรจ าเป็นต้องสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดมูลค่าต่อ
ตราสินค้าและกลายเป็นทรัพย์สินท่ีส าคัญขององค์กรได้ในท่ีสุด ท้ังนี้เดวิด เอ. เอเคอร์ (David A. 
Aaker) นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาตราสินค้าได้เปรียบคุณค่าตราสินค้าเสมือนเป็นหลักแห่ง
ความส าคัญของส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า (Aaker, 1991) ยิ่งไปกว่านั้นคุณค่าตราสินค้าได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทและมีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ขององค์กร ถึงแม้ว่าคุณค่าตราสินค้าอาจจะดูเหมือนเป็นส่ิงนามธรรม ซึ่งปัจ จุบันคุณค่าตราสินค้า
ได้รับการยกระดับให้เป็นทรัพย์สิน (Asset) อย่างหนึ่งขององค์กรท่ีสามารถก าหนดมูลค่า (Value) 
เพื่อท าการซื้อขายได้เสมือนทรัพย์สินชนิดอื่น ๆ และยังสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับองค์กรท้ัง
ปัจจุบันและอนาคตได้เช่นกัน (Aaker, 1991; Feldwick, 1996; Kim et al, 2005; Neal & Srauss, 
2008)  

ในช่วงศตวรรษท่ี 21 แนวคิดเกี่ยวกับตราองค์กร (Corporate brand) ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากเนื่องจากตราองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีช่ือเสียงจากคุณงามความดีขององค์กร  
ท่ีท าประโยชน์ไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนท าให้เกิดการยอมรับในตราองค์กร อันเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละองค์กร (Specialization) ซึ่งจากประโยชน์ของตราองค์กรนี้จะช่วยส่งผลให้ตราผลิตภัณฑ์ 
(Product brand) ได้รับประโยชน์จากตราองค์กรนั้น ๆ (D. Schulz & Kitchen, 2004) มากไปกว่านั้น 
ตราองค์กรยังสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากคู่แข่งขันท่ีมีจ านวนมากขึ้น (Aaker, 1996) เนื่องจากตราองค์กร
สามารถเลียนแบบได้ยากกว่าตราผลิตภัณฑ์ เพราะตราองค์กรจะมีลักษณะเฉพาะตัวท้ังในด้านประวัติ
ความเป็นมา ผู้ก่อตั้ง วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น  

คุณค่าตราองค์กร (Corporate brand equity) เป็นลักษณะท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ (ผู้บริโภค ลูกค้า พนักงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น เป็นต้น) ให้การตอบสนอง
ต่อการกระท า ค าพูด การส่ือสาร และสินค้าหรือบริการของงองค์กรท่ีถูกน าเสนอผ่านตราองค์กร  
ซึ่งหากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความช่ืนชอบ มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันกับตราองค์กร ตลอดจน
สามารถจดจ าตราองค์กรได้ โดยลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลให้ตราองค์กรเกิดคุณค่าขึ้น หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็น คุณค่าตราองค์การในเชิงบวก (Positive corporate brand equity) (Keller, 2003) 
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ดังนี้ การท่ีตราองค์กรจะเกิดคุณค่าขึ้นมาได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีการสร้างหรือกระท ากิจกรรมอย่างใด ๆ 
เช่น การมุ่งใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค การมุ่งให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของชุมชน การสนใจ
และให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ชุมชน การช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร การท านุบ ารุง
สภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น ดังนี้ล้วนท าให้เกิดเป็นคุณค่าตราองค์กรขึ้นมาได้นั่นเอง 

“คุณค่าตราสินค้าสร้างมูลค่าทางการเงินให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาล” (Motameni, 
R., & Shahrokhi, M., 1998; Lee, G. C., & Leh, F.C.Y., 2011; Girard, T., Trapp, P., Pinar, M., 
Gulsoy, T., & Boyt, T. E., 2017; Chekalina, T., Fuchs, M., & Lexhagen, M., 2018)  

จากข้อความดังกล่าวอาจดูเหมือนว่าเป็นค ากล่าวท่ีมีลักษณะท่ีอวดอ้างเกินความเป็นจริง
หรือเป็นค าโฆษณาชวนเช่ือ แต่โดยข้อเท็จแล้วคุณค่าตราสินค้าช่วยให้ตราสินค้าเกิดมูลค่าได้จริง โดย
ส่ิงท่ีสามารถน ามาสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวคุณค่าตราสินค้าในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินขององ ค์กร  
ก็คือ มูลค่าของตราสินค้าและได้มีการด าเนินการวัดและประเมินมูลค่าตราสินค้าทางการเงินจนเป็นท่ี
ยอมรับในกันระดับสากล ซึ่งในปีล่าสุด (พ.ศ.2562) พบว่าตราสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกของ
โลก แสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 ตราสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก 

ท่ีมา : Brand Finance Global500 (2019: 20) 
 
จากผลการรายงานประจ าปีในวารสาร Brand Finance Global500 ในปี พ.ศ.2562 

(ค.ศ.2019) ท าให้ทราบว่าตราสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงสุดได้แก่ Amazon โดยมีมูลค่าเท่ากับ 187,905 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ ตราสินค้า Apple และตราสินค้า Google มีมูลค่าเท่ากับ 153,634 
และ 142,755 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ ท้ังนี้ ตราสินค้าต่าง ๆ จะมีมูลค่ามากหรือน้อยนั้น  
ตัวแปรส าคัญประการหนึ่งในการน าไปประเมินมูลค่าตราสินค้า ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า (Brand Finance 
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Global500, 2019) ด้วยแนวคิดคุณค่าตราสินค้า ซึ่งเอเคอร์ (Aaker) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
คุณค่าตราสินค้าอันประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบคือ การตระหนักรู้ต่อตราสินค้า (Brand 
awareness) ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand 
perceived quality) ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand association) และส่วนอื่น ๆ ท่ีมีส่วน
ท าให้ตราสินค้าเกิดเป็นทรัพย์สินขององค์กร (The proprietary brand assets) ซึ่งจากองค์ประกอบ
ของคุณค่าตราสินค้าท้ัง 5 ส่วนนี้ หากองค์กรมีการสร้างให้เกิดคุณค่าในระดับท่ีสูงจะช่วยก่อให้เกิด
ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 มิติผู้บริโภค การท่ีตราสินค้าใด ๆ สามารถสร้างคุณค่าตราสินค้าได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจตราสินค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับตราสินค้าท่ีมากพอและเหมาะสมจนท าให้มีความเข้าใจในความหมายและส่ิงท่ีตราสินค้า
ต้องการจะส่ือสารให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ เช่น คุณสมบัติ ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ มาตรฐาน
หรือความปลอดภัยท่ีเกิดจากตราสินค้า การได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจจาก
ตราสินค้า เป็นต้น  (Malik, M. E., Ghafoor, M. M., Hafiz, K. I., Riaz, U., Hassan, N. U., Mustafa, 
M., & Shahbaz, S., 2013; Huang, R., & Sarigöllü, E., 2014; Lu, L. C., Chang, W. P., & Chang, 
H. H., 2014; Rubio, N., Oubina, J., & Villasenor, N., 2014)  

มิติองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรท่ีแสวงหาก าไรหรือไม่มุ่งแสวงหาก าไร การท่ีองค์กรมี
คุณค่าตราสินค้าในระดับสูงนั้นจะเพิ่มความสามารถทางการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เชิงกิจกรรมทางการตลาดได้ กล่าวคือ ตราสินค้าท่ีผู้บริโภคให้ความ
เช่ือมั่นและมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนในการด าเนิน
กิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด อีกท้ังผู้บริโภคท่ีมีความรักและช่ืนชมในตราสินค้ายังช่วยแนะน า 
บอกต่อถึงข้อดีของสินค้าและบริการนั้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ (Coelho, P. S., Rita, P., & Santos, Z. R., 
2018; Mohammad, A. A. S., 2017; Liu, M. T., Wong, I. A., Tseng, T. H., Chang, A. W. Y., & 
Phau, I., 2017) 

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของคุณค่าตราองค์กรคือ ความเช่ือมั่นศรัทธา และความ
ภาคภูมิใจในตราสินค้าของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนสร้างและผลักดันและ
ถ่ายทอดค ามั่นสัญญาของตราสินค้าไปยังผู้บริโภคภายนอก ยิ่งส่งผลให้ตราสินค้าขององค์กรมีความ
แข็งแกร่ง ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้แนวทางการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าประสบความส าเร็จ 
หรือท่ีเรียกว่าเป็นการสร้างตราสินค้าจากภายใน ( Internal branding) (Saleem, F. Z., & Iglesias, 
O., 2016; Punjaisri, K., & Wilson, A., 2017)  

นอกจากนี้ คุณค่าตราองค์กรในระดับสูงจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ในกรณีท่ีองค์กร
ต้องการเพิ่มหรือขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ (Pitta, D. A., & Katsanis, L. P., 1995; Chiu, C. M., Huang, 
H. Y., Weng, Y. C., & Chieh-Fan Chen, M. D., 2017)  โดยจะช่วยลดเวลาในการส่ือสารเพื่อท า
ความเข้าใจถึงตัวตน คุณภาพ คุณค่าของตราสินค้า และช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว  
อันจะช่วยสร้างผลประกอบการท้ังรายได้และก าไรให้แก่องค์กร รวมถึงช่วยให้เกิดป้องกันการท าลาย
ช่ือเสียงของตราองค์กรจากคู่แข่งขัน รวมถึงการป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ และการสร้าง
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ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันจากคู่แข่งเดิมในตลาดท่ีมักจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการลดราคา 
เป็นต้น 

ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับองค์กรในการท่ีมีคุณค่าตราองค์กร นั่นก็คือ ตราองค์กรจะกลายเป็น
ทรัพย์สินประเภทหนึ่งขององค์กร การสร้างคุณค่าตราองค์กรอย่างเป็นระบบและกระบวนการ ก็จะ
กลายเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าขององค์กรซึ่งสามารถท าการซื้อขายแลกเปล่ียนเสมือนเป็นสินทรัพย์ชนิด
หนึ่งได้ในระบบการเงินและบัญชีดังท่ีแสดงให้เห็นแล้วในข้างต้น 

มิติสังคม ตราสินค้าได้รับการสร้างอย่างเป็นระบบจนเกิดคุณค่าแก่ตราองค์กรด้วย
ทรัพยากรทางธุรกิจรวมถึงการสร้างคุณค่าด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การตลาดสีเขียว เป็นต้น (Esmaeilpour, M., & Barjoei, 
S.,2016; Guzmán, F., & Davis, D., 2017) ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่าการท่ีองค์กรต่าง ๆ ได้ให้
ความส าคัญต่อการใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมผ่านการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ
องค์กรจนน าไปสู่แผนการท ากิจกรรมเพื่อมุ่งตอบสนองหรือรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 
ก็คือ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างองค์กับชุมชนและสังคม เพื่อมุ่งให้สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติภายในชุมชนได้รับการดูแลและรักษาให้คงอยู่ การสืบสานวัฒนธรรมศิลปะของชุมชนให้คงอยู่ 
ตลอดจนประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท้ังในด้านการศึกษา รายได้ การใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
(Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R., & George, G., 2016; Freeman, R. E., & Dmytriyev, S., 2017)  

สรุปได้ว่า การสร้างตราองค์กรอย่างเป็นระเบียบแบบแผนผ่านทรัพยากรต่าง ๆ ท้ัง
ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงิน วิธีคิด และเครื่องมือในการด าเนินงาน ย่อมส่งผลให้ตราองค์กรเกิดมี
คุณค่าตราองค์กร และเกิดประโยชน์อย่างน้อย 3 มิติ คือ เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อสังคม  

จากประเด็นความส าคัญของการสร้างคุณค่าตราองค์กรและโยชน์ของคุณค่าตราองค์กรท่ี
ผู้บริโภค องค์กร และสังคมจะได้รับมีมากมายหลายประการ ซึ่งประเด็นท่ีส าคัญอันน าไปสู่การศึกษา 
ก็คือ “ความรู้” ท้ังนี้ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารากฐานของสรรพส่ิงท้ังมวลบนโลกนี้ก าเนิดมาจากความรู้ 
(Rasmussen, 1983) ซึ่งโลกนี้หากปราศจากความรู้แล้วมวลมนุษยชาติจะยังคงอยู่ในโลกใบนี้ได้
อย่างไร ด้วยความส าคัญของความรู้ท าให้ได้รับการน าใช้เป็นเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของแต่ละประเทศ ซึ่งสถาบัน IMD World Competitive Center เป็นสถาบันสากลท่ีได้รับการยอมรับ
จากท่ัวโลกในด้านการประเมินและจัดอันดับความสามารถและประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันของ  
แต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับด้วยเช่นกัน โดยผลการจัดอันดับ (Ranking) 
ความสามารถในการแข่งขันโดยภาพรวม (Overall performance) ของประเทศไทยเมื่อเปรียบกับ
กับประเทศต่าง ๆ 63 ประเทศ ในปี พ.ศ.2562 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ท่ีอันดับท่ี 25 (จาก 
63 ประเทศ) โดยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีแสดงถึงขีดความสามารถของประเทศได้แก่ ตัวช้ีวัดด้าน
ความรู้ (Knowledge) กล่าวคือ เป็นการวัดและประเมินความรู้ของประชาชนในประเทศในด้านความ
มีไหวพริบ (Talent) การฝึกอบรมและการศึกษาของประชน (Training & Educating) และผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific concentration) ท้ังนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศจากตัวช้ีวัดความรู้ของประเทศไทย แสดงได้ในภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากตัวช้ีวัดความรู้ของประเทศไทย 

ท่ีมา : IMD World Competitiveness Yearbook (2020) 
 

ตามข้อมูลซึ่งแสดงไว้ในภาพท่ี 2 ท าให้ภาครัฐฯ จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญส่ิงท่ี
เป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาประเทศนั่นก็คือ “ความรู้” เป็นตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้นานาประเทศได้เห็นว่า
ประชาชนและสังคมไทยมีความรู้มากน้อยเพียงใด ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด  
ท าให้ประเทศไทยต้องการขยับอันดับตัวชี้วัดด้านความรู้ของประเทศ (ชุติมา สัจจานันท์, 2560: 17) 
ด้วยนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น นโยบายการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0  
ท่ีจะน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) ส่งผลให้เกิดความ
เหล่ือมล้ าและความไม่สมดุลในการพัฒนาท่ีผ่านมา และเพื่อปฏิรูปประเทศในทุกด้านสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืนด้วยแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยหลักคิดของศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคล่ือนผ่านกลไกประชารัฐ องค์กร หน่วยงานทุกภาคส่วน
อย่างมีส่วนร่วมและท่ัวถึงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งมีความส าคัญตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สอดคล้องกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมี 
6 ยุทธศาสตร์ คือ  

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ  

 
ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์

ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด/ภาค คือ การศึกษา 4.0 เน้นผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เพื่อเป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ (Engine for growth) โดย
ท่ีแผนยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าวนี้ ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะเวลา 5 ปี โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนา
ประเทศให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นท่ีเป็นหลักและก าหนดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยทุกช่วยวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งในการขับเคล่ือนแผนให้บรรลุผล ซึ่งการพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนา
คนอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนและทุกระบบ ซึ่งปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
ไทยหลายแห่งเริ่มน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  (Social Engagement) กล่าวคือ เป็นแนวคิดหนึ่งท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
อันประกอบด้วยหลักคิด 4  ประเด็นท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ เป็นแนวคิด
การท างานร่วมกับภาคีท่ีเข้มข้นและจริงจัง หวังผลตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย าอันได้แก่ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) เกิดผล
กระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) อาจถือได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดจากกระบวนทัศน์
เดิม ๆ ท่ีมองว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นเพียงสถาบันท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนตลาดแรงงานเ ท่านั้น  
โดยองค์กรท่ีส าคัญและมีส่วนสร้างให้ประชาชนคนท้ังชาติมีความรู้ก็คือ สถาบันการศึกษา โดยซึ่งท่ี
ผ่านมานั้น การปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดอันได้แก่กลยุทธ์ด้านสินค้า ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่ือสารทางการตลาด รวมไปถึงกลยุทธ์ด้านตราองค์กร 
การบริหารตราองค์กรด้วยแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ถูกน ามาใช้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกในการสร้าง
คุณค่าตราองค์กรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีจับต้องไม่ได้ให้กับตราองค์กรและตราสินค้า จึงถือเป็นกลยุทธ์
ท่ีส าคัญท่ีท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนกาวประสานหน้าท่ีต่าง ๆ ของการบริหารการตลาดให้มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (โสภาค พานิชพาพิบูล, 2557) 

นอกจากนี้แล้วยังพบลักษณะของสภาพการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการบริการ
ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในช่วงเวลานี้ท่ีเห็นได้ชัดเจน สามารถสรุปได้ดังนี้   

(1) จ านวนยอดของผู้เข้าศึกษาต่อมีจ านวนน้อยลงอย่างมาก ซึ่งเนื่องจากโครงสร้าง
ประชากรของไทยเข้าสู่ภาวะท่ีประชากรมีอัตราการเกิดน้อยลงส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือวัยเรียนมี
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แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561) 
และปัญหาเด็กหายจากระบบการศึกษาจากปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐาน และการเข้าสู่
ตลาดแรงงานต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาท่ีส่งผลท าให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลดลง
ตามไปด้วย อีกท้ังนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของภาครัฐ ได้ก าหนดมาตรการกระตุ้นให้เพิ่มจ านวน
นักเรียนในระดับสายประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงมากขึ้น ซึ่งการเปล่ียนแปลง
เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

(2) แนวโน้มการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การผลิตหลักสูตรออนไลน์ (Massive Online 
Open Courseware - MOOC) อีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมาพร้อมกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารแบบก้าวกระโดด (Digital Disruptive) ท่ีท าให้เกิดการสร้าง
รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ท าให้คนเข้าถึงระบบการศึกษามากขึ้น ทดแทนการเรียนในห้องเรียนมี
ค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่ามากและสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาท่ีสนใจ (พสุ เตชะรินทร์, 2560) 
รวมถึงกระแสเรื่องของ Cloud, Big Data, Internet of Things และArtificial Intelligence (AI)  
ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยหยุดนิ่งอยู่กับท่ีไม่ได้ 

(3) ผลของการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการศึกษา ตามข้อตกลงการค้าเสรีตามกรอบ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) การตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(General Agreement on Trade in Services - GATS) ระดับพหุภาคีว่าด้วยการค้าบริการระหว่าง
ประเทศ (ส านักเจรจาการค้าบริการ, 2545) เป็นแรงผลักดันการค้าเสรีด้านบริการการศึกษา ซึ่งจาก
ความท้าทายท้ัง 3 ประการข้างต้นย่อมส่งผลต่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาของไทย  
ซึ่งอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา (Post-secondary Education) เป็นการจัด
การศึกษาท่ีเน้นด้านวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง โดยยึดหลักการอุดมศึกษาในการด่าเนินงาน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ความเป็นอิสระในการบริหาร (Academic 
Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518) 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อสร้างปัญญา ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และความสมบูรณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและบัณฑิต ตลอดจนเพื่อพัฒนาและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
การธ ารงรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมถึงการเรียนรู้ช้ันสูงและการศึกษาตลอด
ชีวิต  

ในปีพ.ศ. 2562 พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ มีจ านวนท้ังส้ิน 82 แห่ง แบ่งเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจ านวน 23 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 12 แห่ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจ านวน 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง ด้านสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจ านวนท้ังส้ิน 75 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย 42 แห่ง ระดับวิทยาลัย 21 แห่ง และระดับสถาบัน 
12 แห่ง รวมทั้งส้ิน 157 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการแก่สถาบันอุดมศึกษา 
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โดยภาครัฐบาลได้ลดบทบาทการควบคุมเป็นการก ากับด้านนโยบายและมาตรฐาน การศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา พยายามลดบทบาทในการควบคุมไปสู่การให้
อิสระในการบริหารจัดการ เน้นวิธีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และการประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พยายามพัฒนาบทบาทและ
ปฏิบัติตามภารกิจให้เป็น ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการศึกษา  

นอกจากนี้แล้ว พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกฉบับนับต้ังแต่ฉบับ พ .ศ. 2522 
เป็นต้นมา ได้ระบุไว้ในมาตรา 8 ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพช้ันสูง การสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ในขณะท่ีภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย
ภารกิจ 4  ด้าน คือการสอนหรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงกล่าวได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในการพัฒนาทุนมนุษย์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาได้ถูกย้ายมารวม
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ท่ีมี
บทบาทส าคัญท่ีสอดคล้องกับท้ังแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้มเข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ท่ีมุ่งหวังให้
สถาบันอุดมศึกษาช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตก าลังคนคุณภาพสูง 
ผลิตนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเปล่ียนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มมูลค่า 
(Value-Base Economy) การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีท้ังระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจต่างได้รับประโยชน์ 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดของพันธกิจสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม) 
(University Engagement) จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรของสังคมไทยท่ีถึงจุดเปล่ียนของการท างานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมด าเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการและงานอาสาสมัคร (Volunteering) 
เป็นหลักน าไปสู่การท างานร่วม (Engagement) กับภาคีในพื้นท่ีในลักษณะเชิงสถาบันท่ีเป็นหุ้นส่วน
ระยะยาว (Long-term partnership) และหวังท่ีจะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders) 
อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นท่ี โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันการศึกษา (University Social Responsibility; USR) เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา โดย
น าฐานความคิดมาจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีมุ่งดูแล ใส่ใจและรับผิดชอบของ
สังคม ส่ือสารกับสังคม รับใช้สังคม ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา ลดปัญหาความ
เสียเปรียบในสังคม โดยแนวคิดดังกล่าวจะต้องเริ่มจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ประกอบกับข้อมูลการจัดล าดับมหาวิทยาลัยแนวใหม่ Washington Monthly เสนอการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย โดยต้ังค าถามว่า What Colleges are doing for the Country? โดยพิจารณาว่า
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร โดยใช้ 3 ตัวชี้วัดคือ การเคล่ือนตัวทางสังคม 
(Social Mobility) การวิจัย (Research) และการบริการชุมชน (Community Service)  
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จากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการเช่ือมโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ 
จากท่ีผ่านมาองค์กรภาคธุรกิจใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ด าเนินกิจการต่าง ๆ ท าให้
สถาบันการศึกษาหันมาให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยพื้นฐานของหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต้ังแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กรและระดับประเทศชาติ สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเสมือนการบ่มเพาะสร้างจิตส านึกพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เมื่อภาคธุรกิจเอกชนมีเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะท่ีมี
สถาบันอุดมศึกษามีแนวความคิดกับการปฏิบัติท่ีเรียกว่า University, College, School Social 
Responsibility หรือ UCSSR นั่นเอง ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจหลักในการผลิต 
องค์ความรู้เพื่อต้องการให้ผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นนักศึกษาในระบบและการให้บริการวิชาการความรู้แก่
ชุมชนและสังคมด้วยแนวคิดพันธกิจสังคมจ าเป็นจะต้องมีการใช้เครื่องมือในการ ส่ือสารแนวคิด 
นโยบาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ไปยังผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้นิยมน ามาใช้ในการส่ือสาร
เป็นเครื่องมือส าหรับการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม โดยเป็นการสร้างสรรค์ส่ือและสารในการส่ือสาร
แนวคิดทางสังคมท่ีต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมทางสังคมตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะ
ส่ือสารออกไป (Berkinshaw, 1993; Kotler & Lee, 2008)   

ด้วยความส าคัญของคุณค่าตราองค์กรท่ีจะไปสู่ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค องค์กร 
และสังคม ซึ่งวิธีการหรือแนวทางในการสร้างคุณค่าตราองค์กรมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ท้ังนี้ ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าตราองค์กร แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของการ
สร้างคุณค่าตราองค์กรก็คือ “ความรู้” ซึ่งบนฐานแนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมและผลักดันจากภาครัฐบาลดังปรากฎใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างประชาชนและสังคมให้เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด้านความรู้ โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงคือ สถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะต้องขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยในอดีตยังไม่พบว่ามีการศึกษาถึงการประเด็นการส่ือสารตราองค์กรขององค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย จึงน าไปสู่ประเด็นความสนใจท่ีจะท าศึกษาวิจัยถึงการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยต้องการให้เกิด
รูปแบบการส่ือสารท่ีมุ่งสร้างคุณค่าต่อตราองค์กรสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาไทยในการน าเอารูปแบบการส่ือสารการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ใน
การส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันระหว่างผู้ส่งสาร (สถาบันอุดมศึกษา) กับผู้รับสาร (ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ค าถามการวิจัย (Research Questions) 
 
1. การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้

เกิดคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร  
2. สถาบันอุดมศึกษาส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร  
3. รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ์ควรมีลักษณะอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 
2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย ประกอบด้วย การส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันการศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันการศึกษาในมุมมอง
ของผู้ส่งสาร (Sender’s Aspect) คือสถาบันอุดมศึกษา ด้วยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด กับกลยุทธ์
การสร้างสรรค์สารและกลยุทธ์ส่ือเพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความรู้
เกี่ยวกับตราองค์กร 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้แก่สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการด้านพันธกิจสัมพันธ์ ระดับชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ตามล าดับ) และการประชุมวิชาการด้านพันธกิจสัมพันธ์ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 

 
การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง 

วิสัยทัศน์และการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย  
ด้านบริการวิชาการ และด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งงานวิจัยนี้ 
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แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายรวมถึงค าว่า แนวคิดมหาวิทยาลัยกับสังคม แนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม และแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  

รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การส่ือสารแก่นความหมายของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด กลยุทธ์การสร้างสรรค์สาร และกลยุทธ์ส่ือ
เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการตระหนักรู้ การรับรู้เกี่ยวกับตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance of the Study) 

 
1. ด้านองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรต้อง

อาศัยการบูรณาการสหศาสตร์ เช่ือมสัมพันธ์เกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม อันได้แก่ แนวทางการส่ือสาร 
แนวทางการสร้างคุณค่าตราองค์กร แนวทางการด าเนินงานภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแนวทาง
การด าเนินงานด้วยแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  

2. ด้านการน าไปใช้เชิงนโยบาย สถาบันอุดมศึกษาน าแนวคิดการด าเนินงานตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรไปก าหนดยุทธศาสตร์ระดับสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน 

3. ด้านการน าไปใช้ระดับปฏิบัติการ สถาบันอุดมศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม
งานด้านพันธกิจสัมพันธ์ กลุ่มงานด้านการส่ือสารองค์กรให้ท างานร่วมกันเพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ 
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบัน  

อุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เป็นการศึกษารูปแบบการส่ือสารท่ีท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้คือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราองค์กร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพันธกิจสัมพันธ์ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวคุณค่าตราองค์กร    

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราถือเป็นหนึ่งในแนวคิดทางการตลาดท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด

ท้ังในหมู่นักวิชาการและนักการตลาด (Keller, 1998) จนถึงปัจจุบัน เพราะรูปแบบการแข่งขันสมัยใหม่
ท่ีมิได้จ ากัดอยู่เพียงการแข่งขันระดับคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการเท่านั้น องค์กรจึงมุ่งสร้างและ
พัฒนาคุณค่าตราสินค้าให้เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (นธกฤต 
วันต๊ะเมล์, 2557)  

1.1 คุณค่าตราองค์กร   

1.1.1 ความหมายคุณค่าตราองค์กร 

คุณค่าตราสินค้าเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการรับรู้ของผู้บริโภค
เกี่ยวกับคุณค่าของสินค้าหรือบริการจนสามารถรู้สึกถึงความแตกต่าง       

เดวิด เอ. เอเคอร์ (Aaker, 1991) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นเอง
ไม่ได้ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะท าให้เกิดคุณค่าตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้าเป็นสินทรัพย์
ท่ีจับต้องไม่ได้ โดยจ าแนกคุณค่าตราสินค้าออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความภักดีต่อตราสินค้า 
2) การตระหนักรู้ตราสินค้า 3) การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า 4) ข้อมูลเช่ือมโยงกับตราสินค้า และ 
5) สินทรัพย์อื่น ๆ (Other Proprietary Brand Asset) เช่นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความสัมพันธ์
กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งแนวคิดของ Aaker นั้นจะมุ่งเน้นคุณค่าตราสินค้าในองค์กรธุรกิจประเภท
สินค้า 
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เควิน เลน เคลเลอร์ (Keller, 1998) อธิบายว่า คุณค่าตราสินค้า (คุณค่า
ตราสินค้า) มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) และมุมมองของผู้บริโภค 
(Consumer’s Perspective) มุมมองของบริษัทจะมองคุณค่าตราสินค้าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของ
บริษัทท่ีสามารถตีราคาเป็นเงินสดในระบบบัญชีงบดุล และสามารถซื้อขายได้ ดังนั้นตราสินค้าต้องมี
คุณค่าตราสินค้าคือ มีความเป็นผู้น า เป็นตราสินค้าท่ีมีความแข็งแกร่ง มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มีแนวโน้มยอดขายท่ีสูง มีความมั่นคงในด้านการเงินและการลงทุนท่ีดีและมีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง ส่วนในมุมมองของผู้บริโภคมองว่าคุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มท่ี
เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้บริโภคว่าตราสินค้านั้นมีคุณค่าเหนือกว่าตราสินค้าอื่น ๆ   

สรุปได้ว่า ความหมายของคุณค่าตราสินค้าขององค์กรในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาหมายถึง การยอมรับการมีอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาจนท าให้เกิดความร่วมมือของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินงานภารกิจหลักและน าไปสู่ความส าเร็จ 
รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ท้ังต่อสถาบันการศึกษา และชุมชน  

1.1.2 ความส าคัญของคุณค่าตราองค์กร 
การสร้างตราสินค้าองค์กรคือการมุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ 

และช่ือเสียงขององค์กร ด้วยแนวทางการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง การบอกเล่าถึง
ประวัติความเป็นมาอันเป็นคุณค่าท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง (Schultz & Kitchen, 2004) ช่ือเสียงของ 
ตราสินค้าองค์กรท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในหลายด้าน โดยเฉพาะตราสินค้าท่ีมีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขันจะท าให้การยากต่อการลอกเลียนแบบ (Aaker, 1996; Ind, 1997; Keller, 2003; 
Argenti & Druckenmiller, 2004) ซึ่งคุณค่าตราสินค้าองค์กรมีความส าคัญหลายประการ ดังมีต่อไปนี้ 

1) ช่วยให้ผู้บริษัทสามารถจดจ าตราสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว กล่าวคือ 
คุณค่าตราสินค้าท่ีเกิดจากการตระหนักรู้ถึงช่ือตราสินค้า โลโก้ สัญลักษณ์ รสชาติ ประโยชน์ต่าง ๆ 
ของตราสินค้า จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าส่ิงเหล่านี้ได้ง่ายและไม่สับสนกับตราสินค้าขององค์กร
อื่น ๆ เพราะหากลูกค้าสามารถบอกถึงความแตกต่างและจ าแนกตราสินค้าออกจากตราสินค้าอื่น ๆ 
จะท าให้ลูกค้าตระหนักถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นได้ เช่น หากกล่าวถึงสถาบันการศึกษาท่ีมีความ
โดนเด่นด้านการเมือง ก็จะนึกได้ว่าคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น  

2) ช่วยให้เกิดการบอกต่อไปยังผู้อื่นได้ทันที กล่าวคือ เมื่อลูกค้ามีการรับรู้ 
ประทับใจ และพึงพอใจต่อตราสินค้า ก็จะท าการบอกต่อถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าให้แก่
ผู้อื่นได้รับรู้ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้อื่นได้ทราบถึงคุณค่าและรสนิยมท่ีได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้าองค์กรนั้น 

3) ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์
และตราสินค้าองค์กร กล่าวคือ การท่ีผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าจะก่อให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อซ้ า ซึ่งส่งผลให้การยอดขาย และลดต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตราสินค้าภายในองค์กร กล่าวคือ 
การสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรท่ีมีเป้าหมายเชิงคุณค่าจะท าบุคลากรเกิดแรงขับเคล่ือนคุณค่าขององค์กร
สู่ตลาดภายนอก รวมถึงท าให้พนักงานมีแรงบันดาลใจท่ีต้องการจะเห็นลูกค้าได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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5) ช่วยให้สังคมและชุมชนได้รับการใส่ใจดูแล กล่าวคือ การสร้างคุณค่า
ตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และองค์กร องค์กรจะต้องใช้วิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ตระหนักรู้ การสร้างคุณภาพให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีจะส่งมอบให้แก่
ลูกค้าเป็นสินค้าท่ีได้คุณภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค รวมท้ังการสร้าง
ประสบการณ์อันดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(CRM) เป็นต้น เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน  

ดังนี้ การสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรจึงมีความส าคัญต่อทุกภาคส่วนท้ัง
ในระดับผู้บริโภค ระดับองค์กร และระดับสังคม ซึ่งหากมีการสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรได้อย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพย่อมจะส่งผลให้ตราสินค้าองค์กรมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนในระยะ
ยาว 

1.1.3 องค์ประกอบของคุณค่าตราองค์กร 
ปัจจุบันผู้ประกอบการและเจ้าของตราสินค้าเกือบทุกราย นอกเหนือจาก

การก าหนดเป้าหมายทางของธุรกิจจากการเติบโตของยอดขาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ
แล้ว การสร้างการยอมรับและการตระหนักเห็นคุณค่า ตลอดจนความจงรักภักดีต่อตราสินค้า นับได้ว่า
มีความส าคัญมากพอ ๆ กัน แต่ก็พบว่ามีตราสินค้าจ านวนไม่มากนักท่ีมีความจริงจังท่ีจะสร้างตราสินค้า
อย่างจริงจังจนเกิดคุณค่าขึ้นกับตราสินค้า นอกจากนี้แล้ว คุณค่าตราสินค้าไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่า
ส าหรับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตราสินค้า ต้ังแต่เจ้าของตราสินค้า 
พนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า ซึ่งหากองค์กรสามารถขายสินค้าได้จ านวนมากขึ้น สร้างผลก าไร
ได้มากขึ้น ย่อมท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้ามีความภาคภูมิใจและรู้สึกถึงความ
มั่นคงในการท่ีได้ท างานหรือท าธุรกิจร่วมกับตราสินค้าขององค์กรนี้  

ดังนี้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้น าองค์ประกอบคุณค่าตราองค์กรตาม
แนวคิดคุณค่าตราสินค้าตามแนวคิดของ Aaker (1991; 1996; 2004) มาเป็นกรอบในการศึกษาใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของคุณค่าตราสินค้า ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้    

องค์ประกอบท่ี 1 ความภักดีต่อตราสินค้า คือ การท่ีผู้บริโภคมีความผูกพัน
ในระดับสูงต่อตราสินค้าจนส่งผลให้ซื้อตราสินค้าซ้ าหรือให้การอุปถัมภ์ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
โดยไม่อ่อนไหวไปซื้อหรือใช้ตราสินค้าอื่นแม้ว่าจะได้รับอิทธิพล หรือการโน้มน้าวจากกิจกรรมทาง
การตลาดของตราสินค้าอื่นก็ตาม ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคท าให้ต้นทุนทางการตลาดของ
ตราสินค้าต่ าลง  

องค์ประกอบท่ี 2 การตระหนักรู้ตราสินค้า คือความสามารถของผู้บริโภค
ในการระลึกตราสินค้าได้ (Recognition) หรือจดจ าตราสินค้าเมื่อกล่าวถึงสินค้านั้น (Recall) ผู้บริโภค
มักจะวางไจกับตราสินค้าท่ีคุ้นเคย ซึ่ง Aaker (1996) ได้แบ่งระดับการตระหนักรู้ในตราสินค้าออกเป็น 
6 ระดับ การจดจ าตราสินค้าได้เมื่อเห็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า การระลึกถึงช่ือตราได้เมื่อ
กล่าวถึงประเภทของสินค้า การนึกถึงช่ือตราสินค้าได้เป็นล าดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นท่ี
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เป็นสินค้าในประเภทเดียวกัน (Top of Mind) ความโดดเด่นของตราสินค้า (Brand Dominance) คือ
การจดจ าช่ือตราสินค้าได้เพียงตราสินค้าเดียวในประเภทสินค้าในกลุ่มนั้น ๆ (5) การมีความรู้เกี่ยวกับ
ตราสินค้า คือ ความสามารถของผู้บริโภคท่ีทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าได้อย่างแม่นย าถูกต้อง 
และ (6) การมีความคิดเห็นต่อตราสินค้า (Brand Opinion) โดยท่ี Aaker อธิบายว่า ระดับของการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้ามีความส าคัญต่อตราสินค้าท่ีต่างกัน เช่น การจดจ าตราสินค้าได้เมื่อส่ิงกระตุ้นท่ี
เกี่ยวกับกับตราสินค้า (Brand Recognition) จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อตราสินค้าใหม่หรือ 
ตราสินค้าท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ส่วนตราสินค้าท่ีด ารงอยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลานานก็อาจ
ต้องเน้นให้ผู้บริโภคระลึกถึงช่ือตราสินค้าได้เมื่อกล่าวถึงประเภทสินค้า (Recall) หรือนึกถึงช่ือตราสินค้า
ได้เป็นช่ือล าดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นท่ีเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน 

องค์ประกอบท่ี 3 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า คือ การท่ีผู้บริโภคใช้
อารมณ์ตัดสินว่า คุณสมบัติโดยรวมของตราสินค้ามีความเป็นเลิศเหนือกว่าตราสินค้าอื่น ๆ (Superiority 
of the Brand) ซึ่งผู้บริโภคมักจะประเมินจากประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ  

องค์ประกอบท่ี 4 ข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) 
คือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับตราสินค้าในความทรงจ าของผู้บริโภค คือชุดข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มข้อมูล
ของตราสินค้าท่ีอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค ท้ังนี้ข้อมูลต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กับระดับความ
แข็งแกร่งของการเช่ือมโยงกับตราสินค้า 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แบบจ าลองคุณค่าตราสินค้าของ เดวิด เอ อาเคอร์ 
ท่ีมา: Aaker, A. David. 1991. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand 

Name. The Free Press 
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โดยสรุป แนวคิดของเอวิด เอ. เอเคอร์ ได้ให้ความหมายเรื่องคุณค่าตราสินค้าเป็น
สินทรัพย์ขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดรายได้ (Aaker, 1991; 1996, 2002) และเป็น
ท่ีมาของความส าเร็จในการท าธุรกิจ ถ้าสินค้าหรือบริการใดมีคุณค่าตราสินค้าประโยชน์หรือคุณค่าจะ
เกิดแก่ลูกค้าและตัวบริษัทเองในด้านลูกค้า ก็คือ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบตราสินค้าต่าง ๆ และ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน ลูกค้าอาจน าประสบการณ์ใช้ตราสินค้านั้นในอดีตมาช่วยตัดสินใจซื้ออีกใน
อนาคตช่วยให้มีความเช่ือมั่น ลดความเส่ียงในการตัดสินใจ ตลอดจนท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
การใช้ตราสินค้า ซึ่งความพอใจหรือไม่พอใจสินค้าของผู้บริโภคเป็นเรื่องส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคสมัยของการส่ือสารออนไลน์ลูกค้าท่ีพอใจตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งสามารถกระจายข่าวสารใน
เชิงบวกท่ีเกี่ยวกับตราสินค้าไปยังคนอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันได้เป็นจ านวนมาก ในทางตรงข้ามถ้าลูกค้า
ไม่พึงพอใจตราสินค้า ข่าวสารในทางลบก็จะถูกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการจึงต้อง
รัดมัดระวังรักษาคุณค่าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า เพราะคุณค่าของตราสินค้าอาจจะถูกท าลายได้
โดยง่ายถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากเจ้าของตราสินค้านั้น 

 

1.2 คุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค 
คุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภคถือเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยม นักการตลาด

และนักวิชาการเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากทัศนคติท่ี แข็งแกร่งและความช่ืนชอบต่อตราสินค้า
ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ รวมถึงประสบการณ์ในอดีต
ท่ีฝังรากลึกในความทรงจ าของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ตราสินค้าเกิดความแข็งแกร่ง อัน จะ
น าไปสู่ผลประโยชน์ท้ังต่อตัวองค์กรหรือผู้ผลิต , ผู้จัดจ าหน่ายและตัวผู้บริโภคเอง และเป็นแรง
ขับเคล่ือนอันทรงพลังท่ีก่อให้เกิด คุณค่าทางการเงินต่อไป (ท้ังนี้นักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก 
(e.g. , Aaker, 1991; Farquhar, 1990; Keller, 2003) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีก่อให้ เกิดคุณค่า 
ตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค ดังนี้  

Keller (2003) ให้ค านิยามคุณค่าตราสินค้าในสายตาของลูกค้า (Customer-
based Brand Equity) คือ ผลกระทบท่ีแตกต่างกันอันเนื่องมาจากความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าท่ีมีต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภคต่อการตลาดของตราสินค้า โดยท่ีคุณค่าาตราสินค้าในเชิงบวก (Positive 
Customer-based Brand Equity) เกิดจากการท่ีผู้บริโภคมีการตอบสนองไปในทางช่ืน ชอบต่อกิจกรรม
ทางการตลาดของสินค้าท่ีมีตราสินค้ามากกว่าสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้า หรือสินค้าท่ี มีคุณค่าตราสินค้า
ด้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามคุณค่าตราสินค้าในเชิงลบ (Negative Customer-based Brand Equity) 
เกิดจากการท่ีผู้บริโภคมีการตอบสนองไปในทางช่ืน ชอบต่อกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าท่ีมี  
ตราสินค้านั้นน้อยกว่าสินค้าท่ีไม่มีช่ือตราสินค้า 

จากค านิยามดังกล่าว สามารถแบ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าในสายตาของ
ผู้บริโภคออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณค่าตราสินค้าเกิดมาจากความแตกต่างในการตอบสนองของผู้บริโภค 
(Differential Effect) ซึ่งถ้าไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้น สินค้าหรือบริการท่ีมีตราสินค้าย่อม จัดอยู่ใน
ประเภทของสินค้าท่ัวไป (Commodity หรือ Generic Goods) ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือไม่
แตกต่างกัน 2) ความแตกต่างในการตอบสนองต่อการตลาด เป็นผลมาจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค
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เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Knowledge) ซึ่งประกอบด้วยส่ิงท่ีผู้บริโภคได้เรียนรู้ รู้สึก เห็น และได้ยิน
เกี่ยวกับตราสินค้าจากประสบการณ์ในอดีต และ 3) การตอบสนองของผู้บริโภคซึ่งสร้างให้เกิดคุณค่า
ตราสินค้านั้น สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้ในรูปแบบของการรับรู้ , ความชอบ, และพฤติกรรมต่อ
การตลาดของตราสินค้านั้น เช่น การเลือกตราสินค้า การระลึกได้ถึงข้อความในงานโฆษณา การตอบสนอง
ต่อการส่งเสริมการขาย หรือการประเมินการขยายตราสินค้า เป็นต้น (Keller, 2003)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาจะรับรู้ และตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่า 
ตราสินค้านั้นต้องเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสินค้า ได้แก่ ความตระหนักรู้ในตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ  

ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand knowledge) ถือเป็นส่วนท่ีส าคัญในการสร้าง
ผลกระทบท่ีแตกต่างให้กับตราองค์กร เพราะส่ิงส าคัญคือการท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้เกี่ยวกับ
ตราสินค้าได้นั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างกิจกรรมทางการตลาดของตราสินค้าเพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดประสบการณ์ โดยการใช้เครื่องมือส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับบริบทและประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานเจ้าหน้าท่ี การตลาดทางตรง 
และการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ความส าคัญของความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้นเป็นเรื่องของ
การสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายความจ าโดยท่ีระบบความจ า (Memory) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วย
ปุ่มข้อมูล (Node) และตัวเช่ือมโยงปุ่มข้อมูล (Link) ดังกล่าว โดยท่ีปุ่มข้อมูลจะแสดงถึงข้อมูลข่าวสาร 
(Information) หรือความคิด (Concepts) ท่ีถูกเก็บไว้ในระบบความจ า ในขณะท่ีตัวเช่ือมโยงปุ่มข้อมูล
จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของการเช่ือมโยง ระหว่างข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเหล่านี้ โดยข้อมูลข่าวสาร
ท่ีถูกเก็บไว้ในเครือข่ายระบบ ความจ าอาจเป็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ค าพูด (Verbal), ภาพ 
(Visual), นามธรรม (Abstract) หรือสภาพแวดล้อม (Contextual in Nature) เป็นต้น โดยความรู้
เกี่ยวกับตราสินค้า ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วนคือ ความตระหนักรู้ในตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Keller, 2003) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ (Keller, 2003) 

ส่วนท่ี 1 ความตระหนักรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภคสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ การจดจ าตราสินค้า (Brand Recognition) คือ ความสามารถของผู้บริโภคในการท่ีจะยืนยัน
ช้ินงานของตราสินค้า เมื่อมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเป็นตัวช่วย หรือการท่ีผู้บริโภคสามารถ
ระบุถึงตราสินค้าได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากการได้ยินหรืเห็นตราสินค้านั้น ในขณะท่ีการระลึกถึง
ตราสินค้า (Brand Recall) คือ ความสามารถของผู้บริโภคในการดึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้านั้นจาก
ระบบความจ า เมื่อมีการให้ข้อมูล (Cues) เกี่ยวกับประเภทของสินค้าหรือความต้องการ (Needs)  
ท่ีประเภทของสินค้านั้นสามารถตอบสนองได้ หรือจากสถานการณ์การซื้อหรือการใช้สินค้า อย่างไร 
ก็ตาม เนื่องจากในระบบความจ าของผู้บริโภคมีข้อมูลเก็บไว้เป็นจ านวนมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลส่วนมาก
จึงมักจะถูกจดจ าได้ (Recognition) มากกว่าท่ีจะระลึกถึงได้ (Recall) (Keller, 2003) 

ส่วนท่ี 2 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ถือเป็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อ
ตราสินค้าจนท าให้เกิดการเช่ือมโยงตราสินค้าท่ีอยู่ในความจ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Keller, 2003) 
ซึ่งการเช่ือมโยงตราสินค้าอาจเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค หรือจากส่ือท่ีเป็นกลาง การบอกต่อ 
จากกลุ่มอ้างอิง หรือการเช่ือมโยงท่ีมาจากองค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ ของตัวตราสินค้าเอง เช่น ช่ือ 
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โลโก้ ข้อมูลบริษัท ช่องทางการการติดต่อ บุคลากรเจ้าหน้าท่ี ชุมชนสถานท่ี การจัดกิจกรรมในโอกาส
พิเศษ เป็นต้น (Keller, 1993a) 

จากความหมายดังกล่าวท าให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งในการเช่ือมโยงตราสินค้านั้น 
ความเช่ือของผู้บริโภค (Consumer Belief) เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของตราสินค้า ถือเป็น
ส่ิงส าคัญท่ีจะแปลความหมาย ท าให้ข้อมูลนั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในขณะท่ี
คุณสมบัติของตราสินค้า (Brand Attribute) คือ ลักษณะทางกายภาพ (Descriptive Features)  
ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า 
(Product-related Attributes) ซึ่งลักษณะทางกายภาพของสินค้าและหน้าท่ีใช้สอยของสินค้านั้น 
และคุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า (Non-product-related Attributes) เช่น ราคา, บรรจุภัณฑ์, 
ภาพลักษณ์ของผู้ใช้, ภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ และบุคลิกภาพของตราสินค้า เป็นต้น (Keller, 
1993a) 

ในขณะท่ีคุณประโยชน์ของตราสินค้า คือคุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values)  
ท่ีผู้บริโภคได้รับจากคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ นั่นเอง โดยสามารถแบ่งคุณประโยชน์ของตราสินค้า 
ออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ คุณประโยชน์ทางด้านหน้าท่ี (Functional Benefit) คือ คุณประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการบริโภคสินค้าหรือใช้บริการ โดยคุณประโยชน์ดังกล่าวมักจะสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า, คุณประโยชน์ในเชิงประสบการณ์ (Experiential Benefit) เกิดขึ้นจากความรู้สึก
ของผู้บริโภคเมื่อได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ว ซึ่งคุณประโยชน์ประเภทนี้จะเป็นการตอบสนองความ
ต้องการในเชิงประสบการณ์ (Experiential needs) ของผู้บริโภค เช่น ความพึงพอใจด้านประสาท
สัมผัส (Sensory Pleasure) ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูป รส กล่ิน เสียง หรือสัมผัส, ด้านความหลากหลาย 
(Variety) และการกระตุ้นทางด้านความคิด (Cognitive Stimulations) ได้แก่ ความรู้สึกว่าสวยงาม 
หรือสะอาด เป็นต้น โดยคุณประโยชน์ในเชิงประสบการณ์มีความสอดคล้องกับท้ังคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้อง
กับสินค้าและท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและคุณประโยชน์ประเภทสุดท้ายคือ คุณประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic Benefit) คือ คุณประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ของผู้ใช้ (User Imagery) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การตอบสนองความต้องการทางด้านการยอมรับจากสังคม หรือเป็นประโยชน์ในการแสดงออกถึง
ความเป็นตัวเองของผู้ใช้สินค้าหรือบริการต่อบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณประโยชน์ในเชิง
สัญลักษณ์มักจะสอดคล้องกับคุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสินค้านั่นเอง (Keller, 1993a)  

ความเป็นท่ีช่ืนชอบในการเช่ือมโยงตราสินค้า (Favorability of Brand Associations) 
เกิดจากการท่ีผู้บริโภคเช่ือว่า ตราสินค้ามีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ อันจะน าไปสู่การตัดสินภาพรวมของตราสินค้าหรือการเกิดทัศนคติต่อตราสินค้าไปใน
ทางบวก Keller (1993a) กล่าวว่า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า ก็คือ การประเมินตราสินค้าโดยรวมของ
ผู้บริโภค ซึ่งทัศนคติของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินคุณสมบัติและ
คุณประโยชน์ของตราสินค้าว่า สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้ได้หรือไม่ 
ท้ังนี้ การเช่ือมโยงคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ ตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งสามารถสร้างได้จากประสบการณ์
ท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้าหรือบริการโดยตรง (Direct Experience) นั่นเอง  
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ดังนั้น นักการตลาดจึงสามารถสร้างความช่ืนชอบในการเช่ือมโยงตราสินค้าได้โดย
การชักจูงให้ผู้บริโภคเช่ือว่า สินค้าหรือบริการของตนสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้ โดยผ่านการส่ือสารและกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคยังขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริโภคมองว่าการเช่ือมโยงตราสินค้ามีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไร (Relevant) 2) ผู้บริโภคมองว่าการเช่ือมโยงตราสินค้ามีความโดดเด่น อย่างไร 
(Distinctive) และ 3) ผู้บริโภคมองว่าการเช่ือมโยงตราสินค้ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ (Believable) 
(Keller, 2003) 

ความมีเอกลักษณ์เฉพาะในการเช่ือมโยงตราสินค้า (Uniqueness of Brand 
Associations) ส่ิงท่ีส าคัญในการวางต าแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) ท่ีนักการตลาดควร
ค านึงถึงก็คือ สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน หรือมีจุดขายท่ีโดดเด่นมี
เอกลักษณ์ (Unique Selling Proposition) ซึ่งสามารถชักจูงให้ผู้บริโภคเลือกซื้อตราสินค้าขององค์กร
แทนท่ีจะซื้อตราสินค้าของคู่แข่ง ท้ังนี้ ความแตกต่างดังกล่าวสามารถส่ือสารได้โดยการใช้วิธีเปรียบเทียบ
โดยตรงกับคู่แข่ง หรือการเน้นจุดขายท่ีจะใช้ในการแข่งขัน ซึ่งจุดขายดังกล่าวอาจเป็นคุณสมบัติหรือ
คุณประโยชน์ของตราสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น หน้าท่ีใช้สอย , คุณสมบัติ หรือลักษณะทาง
กายภาพ (Keller, 1993a) หรือไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าก็ได้ เช่น ประเภทของผู้ใช้ หรือสถานการณ์ใน
การใช้ เป็นต้น เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดจะช่วยสร้างให้เกิดการเช่ือมโยงเอกลักษณ์ได้ง่ายขึ้น 
(Keller, 2003) 

องค์ประกอบของการเช่ือมโยงตราสินค้าให้ความส าคัญกับการสร้างการเช่ือมโยง
ตราสินค้าในระบบความจ าของผู้บริโภค โดยจะต้องสร้างโปรแกรมทางการตลาดท่ีสนับสนุนให้เกิด
การเช่ือมโยงตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง, เป็นท่ีช่ืนชอบ และมีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงการส่ือสารข้อมูล
เกี่ยวกับตราสินค้าอย่างสม่ าเสมอและมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า และน าไปสู่ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าในท่ีสุด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน
ให้ตราสินค้าประสบความส าเร็จและเหนือกว่ าคู่แข่งขัน และยังป้องกันการแข่งขันจากคู่แข่งท้ัง
โดยตรงและโดยอ้อมอีกด้วย 

เคลเลอร์เน้นว่าการท าให้เกิดคุณค่าตราสินค้า ก็คือ การท าให้ผู้บริโภคมีความรู้
หรือมีประสบการณ์ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับตราสินค้า ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นเอง 
เพราะถ้ามีประสบการณ์ท่ีไม่ถูกต้องแล้วโอกาสท่ีจะแก้ไขในภายหลังจะท าได้ยากมาก ดังนั้น จึงท าให้
ลูกค้ามีประสบการณ์หรือมีความรู้ ท่ีเกี่ยวกับตราสินค้าอย่างถูกต้องต้ังแต่แรก (Right brand 
knowledge) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างตราสินค้าให้ประสบความส าเร็จ 
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ภาพท่ี 4 แบบจ าลองคุณค่าตราสินค้าในสายตาผู้บริโภคของเคลเลอร์  
ท่ีมา: Kevin Lane Keller, 2003. Strategic Brand Management: Building. Measuring. And 

Managing Brand Equity 2th edition, Prentice Hall. 
 
คุณค่าตราในมุมมองผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
1. ความโดดเด่นของตรา (Brand Salience) ด้านคุณสมบัติของสินค้าท่ีท าให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงตัวตนของตราสินค้าได้ คือสามารถจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ของตราสินค้าได้ 
2. ลักษณะพื้นฐานของตรา (Brand Performance) ด้านประโยชน์ของสินค้า 

ของตราสินค้า เป็นไปตามความคาดหวังจนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพอใจในตราสินค้านั้น  
จะเป็นข้อดีท าให้ตราสินค้านั้นเกิดคุณค่าตราสินค้า 

3. ภาพลักษณ์ของตรา (Brand Imagery) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีปรากฏ
ขึ้นในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นคุณค่าท่ีจับต้องไม่ได้ แต่สามารถสร้างการเช่ือมโยง จดจ า ช่ืนชม
คุณค่าของตราสินค้าให้เกิดข้ึนในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. การประเมินราคาตรา (Brand Judgments) ด้านการประเมินความสามารถของ
ตราสินค้าจากความคาดหวังหรือการให้สัญญาไว้ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะประเมินเรื่องส าคัญอยู่ 4 
ประการ คือ คุณภาพ (Brand quality) ความน่าเช่ือถือ (Brand credibility) ความใสใจของตราสินค้า 
(Brand consideration) และความเป็นเลิศของตราสินค้า (Brand Superiority) หากผลการตัดสินไปใน
ทางบวกจะท าให้ตราสินค้าเกิดคุณค่าในท่ีสุด 

5. ความรู้สึกต่อตรา (Feelings) ด้านความรู้สึกท่ีลูกค้ามีต่อตรา คือความพยายาม
ในการเอาใจใส่และท าความเข้าใจความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องมีการบริหารข้อมูลเพื่อให้
ตราสินค้าสามารถสร้างคุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional value) ควบคู่ไปกับคุณค่าด้าน
หน้าท่ีของตราสินค้า (Functional value) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. ความผูกพันต่อตรา (Brand Resonance) ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่าง
ตราสินค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ ซึ่งจะน าไปสู่ความจงรักภักดีท่ีมีต่อตราสินค้า 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภคของเคลเลอร์  
มุ่งให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างตราสินค้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า 
ตราสินค้า ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความแตกต่าง และจดจ าจุดเด่น
ของการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกินสัมพันธ์ เพื่อน าไปสู่การรับรู้
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1.3 กระบวนการสร้างคุณค่าตราองค์กร 

เคลเลอร์ กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าองค์กรในมุมมองของผู้บริโภคนั้นสามารถสร้าง
ได้ผ่านทางมิติภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image Dimensions) ซึ่งก็คือ การเช่ือมโยงเกี่ยวกับ
องค์กรหรือบริษัทผู้ซึ่งผลิตสินค้าหรือให้บริการท้ังหมดในระบบความจ าของผู้บริโภค โดยในปัจจุบัน
ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการท่ีจะรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการขององค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องการรู้ถึงการกระท า
และการปฏิบัติขององค์กรต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น , และคนในชุมชนด้วย หรือ อาจกล่าวได้ว่า 
ผู้บริโภคได้หันมาสนใจถึงประเด็นท่ีนอกเหนือจากบุคลิกลักษณะของสินค้าหรือ บริการ และการเช่ือมโยง
ส่วนใหญ่ก็มักเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งสร้างให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรท่ีแท้จริง ดังนั้นแก่น 
(Essence) ของการตลาดท่ีดีก็คือ ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความช่ืนชอบ (Preferences), 
และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคผ่านทางสินค้า, การส่ือสาร, การจัดจ าหน่าย, และกลยุทธ์ทางด้านราคา 
อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันอุดมศึกษา (Keller, 2003) 

ท้ังนี้ การเช่ือมโยงภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image Associations) ท่ีส่งผล
ต่อคุณค่าตราสินค้านั้นประกอบด้วยการเช่ือมโยง 4 มิติ (Keller, 2003) ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ 
หรือทัศนคติท่ีมีต่อสินค้า (Product Attributes, Benefits, or Attitudes) ซึ่งเป็นการเช่ือมโยง
ภาพลักษณ์องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า (Product-related Corporate Image Association) โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเช่ือมโยงภาพลักษณ์องค์กรในด้านการมี (คุณภาพสูง (High-quality 
Corporate Image Association) คือ การรับรู้ของผู้บริโภคว่า องค์กร ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพสูงสุด 
และการเช่ือมโยงภาพลักษณ์องค์กรในด้านนวัตกรรม (Innovative Corporate Image Association) 
คือ การรับรู้ของผู้บริโภคว่าองค์กรเป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรม พนักงานและการสร้างความสัมพันธ์ 
(People and Relationship) เนื่องจากการเช่ือมโยง ภาพลักษณ์องค์กรสามารถสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะ
ของพนักงานในองค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน ท้ังในการสร้างโปรแกรม
ทางการส่ือสาร และการฝึกอบรมพนักงานขายและสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานขายกับ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงภาพลักษณ์องค์กรในด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า ซึ่งก็คือ การรับรู้ของ
ผู้บริโภคว่า องค์กรมีการตอบสนอง, รับฟังความคิดเห็น, ให้ความเอาใจใส่ และให้ความสนใจต่อจิตใจ
ของลูกค้าของตน 
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1.4 คุณค่าตราองค์กรสถาบันอุดมศึกษา  
แนวคิดท่ีดัดแปลงจากแนวคิดคุณค่าตราสินค้า และแนวคิดตราองค์กรมาปรับใช้กับ

องค์กรประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการรับรู้ และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Tina, 2015) ได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Consumer Attributes) ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษามอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
การค านึงถึงปัจจัยสังคม-เศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้
ตราองค์กร (Brand Awareness Attributes) ได้แก่ กิจกรรมการส่ือสารการตลาด และช่องทางการ
ส่ือสารการตลาด และ 3) คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร (Brand Image Attributes) 
ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านรูปสัญลักษณ์ และด้านทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับกับวิจัยนี้ท่ีมุ่งศึกษาคุณค่าตราองค์กรในมุมมองของผู้ส่งสาร คือ สถาบันอุดมศึกษา 
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จ าแนกตามระดับของพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการ
สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาดังนี้คือ 

1.4.1 คุณลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Attributes) ได้แก่ 
1.4.1.1 ด้านประสบการณ์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามุ่งสร้าง

ประสบการณ์และแสวงหาช่องทางการสร้างประสบการณ์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.4.1.2 ด้านปัจจัยสังคม-เศรษฐกิจ หมายถึงการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ตระหนักถึงคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลักษณะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 

1.4.1.3 ด้านรูปแบบการด าเนินงานตามลักษณะกลุ่มวิชาการเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ท้ังในระดับบุคคล และระดับชุมชน  

1.4.1.4 ด้านลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
การประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

1.4.2 คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้ตราองค์กร หมายถึง ลักษณะกิจกรรม
การส่ือสารท่ีสร้างการตระหนักรู้ และการระลึกถึงคุณค่าของตราองค์กรจากการด าเนินงานภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาด อันได้แก่ 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
ภายใต้การใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์สาร และกลยุทธ์ส่ือออนไลน์และออฟไลน์   

1.4.3 คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร ได้แก่ ด้านการบริการ ด้าน
รูปสัญลักษณ์ และ ด้านทรัพยากร ได้แก่  

1.4.3.1 ด้านการบริการ หมายถึง การด าเนินงานภารกิจ 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



23 

 

1.4.3.2 ด้านรูปสัญลักษณ์ หมายถึง การด าเนินงานภารกิจ 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดบุคลิกภาพของตราองค์กร (Brand Personality) 
อัตลักษณ์องค์กร (Brand Identity) การแสดงออกถึงภาพลักษณ์องค์กร (Represents the Overall 
Image) รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม 
(Innovation Leadership) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1.4.3.3 ด้านทรัพยากร หมายถึง การด าเนินงานภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านการบริหารทรัพยากร ท้ังในด้านการ
ลงทุน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผล
ต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
1.5 การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กร 

การส่งเสริมให้ตราสินค้ามีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า
องค์กร สามารถกระท าได้หลากหลายวิธีและหลายกลยุทธ์ โดยวิธีการท่ีมักจะถูกน ามาใช้ในการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือ การสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งการท าให้ลูกค้าเกิด
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้านั้น จะช่วยให้ตราสินค้ามีเข้มแข็ง องค์กรมีความเติบโตได้ในระยะยาว 
และท่ีส าคัญช่วยสร้างปริมาณผลก าไรให้แก่ ผู้ประกอบการได้เป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการสร้างสรรค์และความพยายามมุ่งมั่นท่ีจะสร้างโปรแกรมให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้าให้ได้มากท่ีสุดนั่นเอง (Shrimp & Andrew, 2013; Yi, Y., & Jeon, H., 2003; Uncles, 
Dowling, & Hammond, 2003)  

ในการสร้างสรรค์โปรแกรมความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสนับสนุนคุณค่าตราสินค้าจ าเป็นจะต้องท าการส่ือสารผ่านเครื่องมือการส่ือสารการตลาด  
ซึ่ง Keller (2003) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบความรู้ในตราสินค้าสินค้า กล่าวคือ ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานใน
การท่ีลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าได้ ได้แก่ การท าให้ลูกค้าเกิดการตระหนักรู้ และรับรู้
เกี่ยวกับตราสินค้า เช่น สามารถเรียกช่ือตราสินค้าได้ทันที สามารถบอกได้ว่าตราสินค้านั้นมี
คุณลักษณะอย่างไร สามารถบอกได้ว่าตราสินค้ามีคุณค่าต่อลูกค้าอย่างไร และสามารถบอกต่อถึงข้อดี
ของตราสินค้านั้น ๆ ไปยังผู้อื่นได้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ตราสินค้าต้องได้รับการสร้างให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นภาพลักษณ์เดียวกันกับส่ิงท่ีลูกค้าให้การยอมรับ มีความกลมกลืนกันกั บ
ภาพลักษณ์ของตัวลูกค้า (Ogba & Tan, 2009) ดังนี้ การท่ีจะท าให้ลูกค้ามีการรับรู้และเข้าใจ 
สามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีตราสินค้าได้แสดงให้ปรากฏได้นั้น จึงต้องท าการส่ือสารตราสินค้า (Brand 
communication) เพื่อถ่ายทอด ส่ือความ แจ้งให้ทราบ โน้มน้าวใจ กระท าการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
เพื่อส่งผลให้การสร้างคุณค่าตราสินค้าประสบผลส าเร็จ 

ส าหรับโปรแกรมการส่ือสารการตลาด เพื่อสร้างเสริมคุณค่าตราสินค้า ตามแนวคิด
ของ Shimp และ Andrews (2013) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนแรก คือ ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์
ในการส่ือสาร การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับสาร การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการก าหนด
งบประมาณ 

ส่วนท่ีสอง คือ การประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์
เนื้อหาสาร การเลือกใช้ส่ือในการส่งสาร และการสร้างจุดเน้นความส าคัญในการส่ือสาร ไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย  

ส่วนท่ีสาม คือ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการส่ือสาร ได้แก่ ตราสินค้าได้รับการส่งเสริมให้
เกิดคุณค่า ดังแสดงได้ในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับการเสริมสร้างคุณค่าตราองค์กร  
พัฒนาจาก ชิมป์ และ แอนดริว (2013) 

 
การส่ือสารคุณค่าตราสินค้าองค์กร ก็เป็นการน าหลักการส่ือสารตามแนวทางการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กร โดยพิจารณาได้จาก 2 
ส่วน คือ การส่ือสารการตลาดและตราองค์กร ดังนี้ 

การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) ในยุคนี้การตลาดจะมีลักษณะ
แบบเข้าถึงตราสินค้าได้ทุกช่องทาง กล่าวคือ เป็นลักษณะของการบูรณาการทางการตลาดหลายๆ 
ช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์และเข้าถึงตราสินค้าอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยอาศัยการจัดระเบียบช่องทางต่าง ๆ ให้ท างานประสานกัน ผสมผสานเป้าหมายและกลยุทธ์
ของแต่ละช่องทางให้สอดคล้องกันท้ังช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อผลักดันให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เกิดการติดสินใจซื้อ (Kotler, 2017; Schultz, Tannenbaum, and Lauterborn, 2003) ท้ังนี้ เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จักและเป็นหลักอันส าคัญได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย การชายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง  

การเสริมสร้าง 

คุณค่าตราสินค้า 

ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค ์
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

3. ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
4. ก าหนดงบประมาณ 

การประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ 
1. การสร้างสรรค์เนื้อหา 

2. การเลือกสื่อ 
3. การสร้างจุดเน้นส าคัญในการส่ือสาร 
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ตราองค์กร (Corporate brand) ตามแนวคิดของ Aaker (2004) ได้อธิบายถึง
ความหมายของตราสินค้าองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ กล่าวคือ ตราสินค้าองค์กรเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบ และความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ มรดกตกทอดมาสู่
องค์กร ทรัพย์สินขององค์กร สมรรถนะขององค์กร บุคลากรในองค์กร ความมีคุณค่าขององค์กร ความ
เป็นพลเมืองท่ีดีขององค์กร และศักยภาพขององค์กร ดังแสดงได้ในภาพท่ี 6 และมีรายละเอียดพอ
สังเขปดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 6 องค์ประกอบของตราองค์กร พัฒนาจาก อาเคอร์ (2004) 
 

1) มรดกท่ีถ่ายทอดมาสู่องค์กร (Heritage) เป็นส่ิงท่ีองค์กรได้รับประโยชน์ในเชิง
บวกจากส่ิงท่ีส่ังสมให้องค์กรมีคุณค่าในปัจจุบัน เช่น ช่ือเสียงอันเป็นต านานของผู้ก่อต้ัง )บรรพบุรุษ (

งวัฒนธรรมอันเก่แหล่งวัตถุดิบท่ีหายากและทรงคุณค่าท่ีมีเฉพาะในองค์กร ส่ิงปลูกสร้างเชิ าแก่ เป็นต้น 
ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ตราสินค้าองค์กรมีความโดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงช่วยสร้างช่ือเสียง
ให้แก่องค์กรจนเกิดคุณค่าตราสินค้าองค์กร 

2) ทรัพย์สินและสมรรถนะขององค์กร (Assets and capabilities) เกิดมาจาก
กระบวนการปฏิบัติติงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ผ่านการใช้ความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัย 
บทบาททางสังคม การรับรู้ตนเอง แรงจูงใจ ประสบการณ์และความสามารถอันเกิดจากบุคลากร  

3) บุคลากรในองค์กร (People) องค์กรควรจะก าหนดค่านิยมต่าง ๆ ให้เกิด
ขึ้นกับพนักงาน เช่น การรู้จักให้เกียรติและยอมรับผู้อื่น การรู้จักเสียสละ การตอบแทนสังคม มุ่งสร้าง
บุคคลมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ให้การช่วยเหลือบุคลากรท้ังในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขในชีวิตและการท างานซึ่งจะเกิดผลดีต่อการสร้าง
ผลิตภาพให้แก่องค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 

4) ความมีคุณค่าขององค์กร (Value) องค์กรจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแตกต่างและมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน มีความก้าวน าทันสมัยและ
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา คุณประโยชน์ขององค์กรท่ีมอบให้แก่ลูกค้า ชุมชน 
สังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องสามารถเข้าถึงคุณค่าขององค์กรได้อย่างสะดวกเพื่อให้เกิด
แนวคิดและทัศนคติเป็นไปในทางเดียวกันกับองค์กร 

 

ตราสินค้าองค์กร 
 (Corporate Brand) 
มรดกตกทอดมาสู่องค์กร 

 ทรัพย์สินขององค์กร 
 สมรรถนะขององค์กร 
 บุคลากรในองค์กร 

 ความมีคุณค่าขององค์กร 
 ความเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร  

ศักยภาพขององค์กร 
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5) ความเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์กร (Citizenship) บุคลากรต้องได้รับการปลูกฝัง
ให้มีคุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

6) ศักยภาพขององค์กร (Corporate performance) การท่ีองค์การสามารถบริหาร
จัดการงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าท่ีขององค์การโดยใช้ปัจจัยทรัพยากรการผลิต และทรัพยากรมนุษย์
อย่างคุ้มค่าท่ีสุด และป้องกันการสูญเปล่าในอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีลักษณะการท างานไปสู่ผลตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และก าลังคน ตลอดจนองค์กรจะต้องมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีส่งเสริมต่อการผลิตและบริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีความสามารถ
ในเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้เกิดวิธีการท างานท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด  

สรุปได้ว่า ตราสินค้าองค์กร ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นมรดกตกทอด
มาสู่องค์กร ทรัพย์สินขององค์กร สมรรถนะขององค์กร บุคลากรในองค์กร ความมีคุณค่าขององค์กร 
ความเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์กร และศักยภาพขององค์กร ในอันท่ีจะสร้างตราสินค้ากรมีความครบถ้วน
และสมบูรณ์อันจะน าไปสู่การท่ีตราสินค้าองค์กรมีช่ือเสียง มีคุณค่าเหนือคู่แข่งขัน และมีความยั่งยืน 

ดังนั้น การส่ือสารคุณค่าตราสินค้าองค์กรจึงเป็นการบูรณาการแนวคิดตราสินค้า
องค์กรกับการส่ือสารการตลาด เพื่อส่ือสารให้ผู้รับสารซึ่งอาจเป็นลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย สาธารณชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มองเห็นถึงคุณค่าของตราสินค้า ตลอดจนมีการรับรับรู้และมีความเข้าใจถึง
ความมีคุณค่าของตราสินค้าองค์กรนั้น ๆ  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพันธกิจสัมพันธ์ 
 

2.1 พัฒนาการของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  
จากภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้

ให้ทันสมัยจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านก าลังคนของประเทศท าให้เกิดแนวคิดการ
พัฒนาผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม
ชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อสร้างส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการเป็น
แบบอย่างการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพท่ีดีให้แก่สังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2562)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หรือหลายๆ ภาคส่วนจะเรียกช่ือแตกต่างกันออกไป
ว่า University Public Engagement หรือ Community Engagement ซึ่งถือเป็นการขับเคล่ือนการ
เรียนรู้และหาวิธีด าเนินการสู่การเปล่ียนแปลง (Change agent) ด้วยกระบวนการปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยง
ระหว่างภารกิจด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา และ
ระหว่างนิสิตนักศึกษากับอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นพันธกิจสัมพันธ์ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
(Internal Engagement) กับการด าเนินงานร่วมกับภาคีหุ้นส่วนภายนอก (External Engagement) 
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ท่ีร่วมมือกันให้สามารถบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2562) 
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็นภาคีเพื่อการสร้างนวัตกรรม สร้างการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน สร้างพลังทางสังคม สร้างเสริมความยั่งยืนของงานศิลปวัฒนธรรมและกีฬา เป็นต้น 

ในขณะท่ีสหราชอาณาจักรมีการจัดต้ังองค์รกกลางในการส่งเสริมและสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรให้ท างานเพื่อสังคมในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 3 ประการ คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้มีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยด้านการท างาน
เพื่อสังคม และ การกระตุ้นเครือข่ายให้บูรณาการงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น 
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบริสตอล ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การเป็น
มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงหุ้นส่วนสังคม (Engaged University Strategy) คือ (1) การเช่ือมโยงหุ้นส่วน
นอกวงการวิชาการ เช่ือมโยงเชิงลึกมีคุณภาพสูง และต่อเนื่องกับหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณะ (2) เป็นกระบวนการหรือปฏิสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันสองทาง โดยมีเป้าหมายท่ีผลประโยชน์
ร่วมกัน (3) ยุทธศาสตร์นี้ใช้มุมมองแบบ“ครบด้าน” (Holistic) ต่อวิธีการเช่ือมโยงหุ่นส่วนสังคม
ออกไปนอกวงวิชาการ โดยท่ี Public Engagement Unit ของ Bristol University เน้นท างานเช่ือมโยง
หุ้นส่วนภายนอกวงวิชาการ เช่ือมโยงภาคีหุ้นส่วนท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานท่ีท างานด้านมหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์  
ท่ีส าคัญ 2 หน่วยงาน คือ 1) Engagement Australia (EA) เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การท่ีท ากิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าและเอื้อให้เกิดการพัฒนา
แนวปฏิบัติท่ีดีในการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และ 2) Research 
Engagement for Australia (ATSE) เน้นบทบาทส าคัญในการสนับสนุน/ส่งเสริมให้ผลงาน/องค์ความรู้
ทางเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรมมีส่วนส าคัญในการหนุนเสริมภาคเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศออสเตรเลียให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต (สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม. 2557) 

การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา เช่น ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยต่างยึดความพร้อม ความเช่ียวชาญ รวมถึงศักยภาพขององค์กรและ
บุคลากรของตนเป็นตัวต้ัง ในขณะท่ีภารกิจด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น 
มหาวิทยาลัยด าเนินการในลักษณะของผู้ให้ในขณะท่ีองค์กรชุมชนหรือประชาชนเป็นผู้รับ จึงเห็นได้ว่า
ท่ีผ่านนั้น มหาวิทยาลัยอาจหลงลืมหลักปรัชญาของการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไป ดังนั้น
เพื่อตอบโจทย์ของทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แนวคิด “พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
กับสังคม” (University-Social Engagement หรือ Socially Engaged Scholarship) จึงถือเป็นอีก
หนึ่งแนวคิดเพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิดของสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักอัตตาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษา  
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2.2 ความหมายของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (2557) ให้ความหมายไว้ว่า 

หลักการท างานประกอบด้วย ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลกระทบกับสังคมท่ีประเมินได้  

ปิยะวัติ บุญ-หลง (2558) ให้ความหมายว่า งานวิชาการเพื่อสังคมมีมิติ 3 ด้านคือ 
(1) สังคมคือกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม เช่น ชุมชนเมือง-ชนบท ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีรับผิดขอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะกุศล (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเพื่อได้ประโยชน์ร่วมกันและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้าต่อไป และ (3) ความเป็นวิชการ คือภารกิจท้ัง 4 ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
     

2.3 ความส าคัญของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
ในช่วงท่ีผ่านมาเกิดกระแสการปรับบทบาทการท างานเพื่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา

ไทย ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นการท างานผ่านภารกิจหลักท้ังด้านการเรียนการสนอ การวิจัยและการพัฒนา 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามปรัชญา และบริบทของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา แต่อาจจะไม่ครอบคลุมหากแยกสังคมออกเป็น 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชนแล้ว สถาบันอุดมศึกษาท างานเพื่อสังคมในแต่ละภาคส่วนของสังคมไม่เท่ากัน  
จึงเกิดการผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการท างานวิชาการเพื่อสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชน อย่างจริงจัง
เป็นระบบ (พีรเดข ทองอ าไพ และคณะ, 2561) และเป็นไปตามแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) ท่ีระบุให้การอุดมศึกษา 4.0 มุ่งสู่ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาและ
เสริมศักยภาพคนคือ อุดมศึกษาต้องสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรม โดยมีเงื่อนไขก ากับอยู่ 
2 ประการคือ ต้องตรงกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง  (วิจิตร  
ศรีสอ้าน, การประชุมระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งท่ี 6, 2562) 
 

2.4 ปรัชญาของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
หลักคิดส าคัญ 4 ประการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม คือ ร่วมคิด

ร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual 
benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ี
ประเมินได้ (Social Impact) ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

2.4.1 ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน หมายถึง ผู้ให้บริการทางวิชาการ 
ผู้รับบริการทางวิชาการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ 

2.4.2 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits) หมายถึง 
มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ใหม่ภายใต้บริบทและเงื่อนไขของชุมชน น าไปสู่ผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคม ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
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2.4.3 การให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) หมายถึง การใช้
หลักวิชาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของทุกหน่วยงานและชุมชน “ระเบิดจากข้างใน” ร่วมกันเรียนรู้
และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน  

2.4.4 เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Measurable Social Impact) 
หมายถึง การประเมิน วัดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
นโยบาย ท่ีวัดได้ชัดเจนว่าเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นประโยชน์ในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 
 

2.5 องค์ประกอบของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
หากจ าแนกการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์โดยยึดองค์กรชุมชนเป็นหลัก จะสามารถ

จ าแนกการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัย (Internal Engagement) การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (External 
Engagement) ในทีนี้จะยกตัวอย่างการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย (Internal Engagement) 
การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง การน าภารกิจของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการ
การท างานร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยเอง 

รูปแบบท่ี 2 การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
(External Engagement) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) การน าภารกิจด้านการเรียนการสอนไปด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ เช่น 
การจัดสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ียึดนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งมีนิยามครบตามพันธกิจสัมพันธ์เป็นการน าการเรียนการสอนไปร่วมคิดร่วมท ากับ 
องค์กรชุมชน 2) การน าความรู้ และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของคณาจารย์ ไปด าเนินการพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์ชุมชนภายนอก  

 
2.6 ลักษณะการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  

ลักษณะการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ประการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ  

ประการท่ี 1 แนวคิดด้านการร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน หมายถึง 
การท างานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนสังคมด้วยการจัดต้ังคณะท างานร่วมกัน  
การออกแบบการท างานท่ีเน้นการประสานความร่วมมือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อมูลท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินงาน การแสวงหาข้อมูลร่วมต้ังและพัฒนาโจทย์ การตรวจสอบข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการร่วมติดตามประเมินกิจกรรม และจัดท ารายงานโครงการและร่วมสร้าง
ความยั่งยืน 
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ประการท่ี 2 แนวคิดด้านการสร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ชุมชม สังคม ผู้ประกอบการ ต่างได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน
ร่วมกัน มีผลสืบเนื่อง และมีหลักฐานยืนยันท่ีแสดงให้เห็น เช่น ความเป็นอยู่ สถานทางเศรษฐกิจ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมดีข้ึน  

ประการท่ี 3 แนวคิดด้านการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน คือ มีการใช้ความรู้และเกิด
การเรียนรู้ มีการประยุกต์ใช้วิชาการในการปฏิบัติการ และมีการสร้างวิชาการใหม่ๆ และหรือดัดแปลง
พัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประการท่ี 4 แนวคิดด้านการเกิดผลกระทบกับสังคมท่ีประเมินได้ คือ เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีวัดได้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดผลกระทบท่ีวัดได้ในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 
3.1 ปรัชญา บริบทของการจัดการของอุดมศึกษา 

การอุดมศึกษาถือเป็นระบบการศึกษาระดับสูงสุดซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบัน
หลักในการจัดการการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และทักษะวิชาการเฉพาะทางจนสามารถ
น าความรู้ไปประกอบการงานวิชาชีพ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ระบุการจัดการ
อุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ (1) หลักความรับผิดชอบ (2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(3) หลักความเป็นอิสระ (4) หลักความเสมอภาค และ (5) หลักธรรมาภิบาล (ราชกิจจานุเบกษา, 2562)   

การจัดการของอุดมศึกษายึดหลักอัตตาภิบาล (Self-Governance) เป็นแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักในฐานะองค์กรทางวิชาการ (Academic Organization) ท่ีต้องให้
ความส าคัญกับความเป็นอิสระ (Autonomy) เสรีภาพทางวิชากร (Academic Freedom) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2549) สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การอุดมศึกษาท่ีระบุไว้ 3 ประการ คือ (1) การสร้างความรู้ สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ ให้งอกเงย (2) การสร้างคน สถาบันอุดมศึกษาต้องบ่มเพาะให้
เกิดการรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีทักษะในการท างานได้ และควรเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้น
ความหลากหลายและครอบคลุมท้ังด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
(3) การสร้างสังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงเริ่มตระหนักถึงบทบาทต่อสังคมอย่างจริงจัง สถาบันอุดมศึกษา
จึงเริ่มก าหนดพันธกิจท่ีมีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคมและประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2561) 
 

3.2 องค์ประกอบของการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ภารกิจหลักอันเป็นหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ท่ีระบุไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อันประกอบด้วย (1) การจัดการศึกษา (2) การวิจัย
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และการสร้างนวัตกรรม (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(5) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ  

3.2.1 ด้านการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอน 
หรือมีหลักสูตรการศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกเวลางานเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย เพื่อให้ได้
บัณฑิตท่ีเป็นนักคิดเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้ง กว้างขวาง มีคุณธรรม มีความอดทนและมีความกล้าหาญ
ในทางท่ีเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศท้ังใน ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติโดยสถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.2.2 ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานของรัฐ ให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมการบริหาร การวิจัย การแลกเปล่ียนบุคลากร การจัดต้ังกลุ่มวิจัยร่วม การแปลง
ผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของ
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการให้บริการ
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ี
เป็นท่ีพึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีใกล้เคียง
กับท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพื้นท่ีอื่นเพื่อเป็นการระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาชุมชน  

3.2.4 ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.1 การสื่อสารการตลาด 
ในยุคปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง การส่ือสารการตลาดเป็นเครื่องมือส าคัญของทุก

องค์กรในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรไปสู่กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 
2557) และเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถน ามาช่วยให้องค์กรหรือตราองค์กรมีความเด่น
ขึ้นในใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะทุกส่ิงทุกอย่างของส่วนผสมการตลาดนั้นสามารถส่ือสารได้ (ปภา
ภรณ์ ไชยหาญชาญชัย, 2559)  
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4.1.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาด 
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดเป็นการด าเนิน

กิจกรรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามเป้าหมาย
ตามท่ีองค์กรได้ต้ังไว้ ในขณะท่ี ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย (2559) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดหรือท่ี
เรียกว่า Promotion ถือเป็นหัวใจส าคัญและเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด 
เพื่อท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือองค์กรว่ามีคุณลักษณะอย่างไร 
แตกต่างจากองค์กรคู่แข่งอย่างไร และ อริสสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) กล่าวว่า การส่ือสาร
การตลาดเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้องค์กรสามารถเช่ือมต่อกับผู้บริโภค 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารการตลาดหมายถึง เครื่องมือส่ือสาร
ท่ีสามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและตราองค์กร รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.2 การส่ือสารการตลาดเพื่อการสร้างตราองค์กร  
การส่ือสารการตลาดเพื่อการสร้างตราองค์กร ท าให้ตราองค์กรเป็นท่ียอมรับ

ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกลยุทธ์การแช่งชันท่ีมีประสิทธิภาพท่ียากจะลอกเลียนแบบกันได้ 
เพราะตราสินค้าเป็นเรื่องชองการรับรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราองค์กร (นธกฤต 
วันต๊ะเมล์, 2557) 

จากความส าคัญของการส่ือสารท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นี้ แนวคิดการส่ือสารการตลาด
ซึ่งถือเป็นแนวคิดท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่านรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งการส่ือสารการตลาด เป็นกลยุทธ์การส่ือสารแนวใหม่ท่ีองค์กรภาครัฐและเอกชน
นิยมน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
องค์กรธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันสูง เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยสนับสนุน ส่งเสริมตราสินค้าให้เกิดการ
ตอบรับจากผู้บริโภค การวางต าแหน่งตราสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง และบอกกล่าวให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและยอมรับในตราของสินค้าท่ีต้องการส่ือสารเป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้
ส่งสารหรือผู้ประกอบการต้องการส่ือสารไปยังกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์  

การส่ือสารการตลาดเป็นเรื่องของข้อมูลท่ีถูกรวบรวมโดยบริษัทจาก
ตลาดธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนทนาระหว่างสินค้ากับผู้ใช้สินค้าเป็นข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์
และองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย (นธกฤต วันต๊ะเมล, 2557: 2) ในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง 
การเคล่ือนไหว ตัวอักษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ  เป็น
กระบวนการน าเสนอส่ิงเร้า กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองตามท่ีต้องการ สร้างช่องทางท่ีจะรับตีความ 
และเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อข่าวสารท่ีได้รับ เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรส่ือสารและบริการต่าง ๆ ไปยัง
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้
พนักงาน และการตลาดทางตรง (Kotler, 2003) เป็นเทคนิคทางการตลาดท่ีมุ่งไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างเจตคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค  
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการ
ส่ือสารองค์รวมท่ีจะให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยรูปแบบ
การส่ือสารและกระบวนการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับบริบทของการด าเนินของ
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับท่ีดียิ่งๆ ข้ึน  

4.1.3 บทบาทส าคัญของการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาด ในฐานะท่ีเป็นวิธีหรือเครื่องมือท่ีองค์กรใช้เพื่อแจ้ง

ข่าวสาร การจูงใจลูกค้า และการเตือนความจ าให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสามารถด าเนินการได้ท้ังในทางตรง
และทางอ้อม นอกจากนี้แล้ว เป็นท่ีทราบกันดีว่าการส่ือสารการตลาดเป็นเสมือนส่ิงท่ีน าเสนอหรือ 
ส่ือสารตราสินค้าท้ังในรูปแบบการสนทนาและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า
โดยใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีผสมผสานกันท้ังการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง (Keller, 2003) 

ถึงแม้ว่าการโฆษณาและเครื่องมือการส่ือสารการตลาดอื่น ๆ ต่างก็มีหน้าท่ี
ส าคัญของแต่ละเครื่องมือ แต่วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่งของการส่ือสารการตลาด นั่นก็คือ  
การสร้างคุณค่าตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการให้ความส าคัญต่อผู้บริโภคด้วยคุณค่า  
ตราสินค้า การส่ือสารการตลาดมีหน้าท่ีในการสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ  
ตราสินค้า ผ่านการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีน่าช่ืนชม ความมีช่ือเสียง และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ  
ตราสินค้าไปสู่การจ าจด ความยินดีปรีดาในเชิงบวก และความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า นอกจากนี้แล้ว 
โครงสร้างความรู้ของตราสินค้าท่ีได้รับการออกแบบไว้แล้วนั้น การสร้างโปรแกรมการส่ือสารการตลาด
สามารถช่วยให้ความรู้ท่ีมีอยู่ตราสินค้านั้น ๆ เกิดคุณค่าแก่ตราสินค้านั้นได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น  
การให้ข้อมูลด้านประโยชน์ของตราสินค้า การแสดงให้ผู้บริโภครู้สึกได้ถึงการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า
สูง ด้วยวิธีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ย่อมส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตราสินค้ามากขึ้น 

โดยกระบวนการดังกล่าวนี้ จะเป็นกระบวนการพื้นฐานอย่างง่ายท่ีอธิบาย
ถึงโมเดลการส่ือสาร (ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์) ซึ่งการบูรณาความคิดด้านการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าจากความรู้ของตราสินค้าให้ออกมาเป็นโมเดลกระบวนการ จะช่วยให้การประเมินผลสามารถ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนว่าจะประเมินผลจากตัวความรู้ท่ีมีอยู่ในตราสินค้า หรือกระบวนการส่ือสาร 
หรือวัดจากผลท่ีได้ (คุณค่าสินค้า) โดยกระบวนการเกิดคุณค่าตราสินค้าจากความรู้ของตราสินค้า
สามารถแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 กระบวนการส่ือสารความรู้ของตราสินค้าในปัจจุบันไปสู่ความรู้ตราสินค้าอันเป็นท่ีปรารถนา 
 

ความรู้ตราสินค้าในปัจจุบัน 
(Current Brand Knowledge) 

ความรู้ตราสินค้าอันเป็นที่ปรารถนา 
(Desired Brand Knowledge) 

การสื่อสาร 
(Communication) 
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กระบวนการส่ือสารข้อมูลสารสนเทศอันเป็นความรู้ของตราสินค้าตาม
กระบวนการการส่ือสารในภาพท่ี 7 ปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จต้องประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง บุคคลจะต้องเกิดพฤติกรรมการ
เปิดรับโดยการได้เห็นหรือการได้ยินส่ิงท่ีท าการส่ือสารนั่นก็คือ ตัวสาร (Message) หรือ ความรู้ของ
ตราสินค้า (Brand knowledge) 

2. ความต้ังใจ (Attention) หมายถึง บุคคลต้องหยุดคิดต่อความรู้ท่ีเกิด
จากการส่ือสาร 

3. การท าความเข้าใจ (Comprehensive) หมายถึง บุคคลจะต้องเกิด
ความเข้าใจจากการต้ังใจเปิดรับสาร )ความรู้ของตราสินค้า (ท่ีท าการส่ือสารออกไป  

4. ผลการเปิดรับความรู้ (Yielding) หมายถึง บุคคลต้องมีการตอบสนอง
ด้วยความช่ืนชอบต่อสาร )ความรู้ของตราสินค้า (ท่ีถ่ายทอดจากกระบวนการส่ือสาร  

5. ความใส่ใจ (Intention) หมายถึง บุคคลต้องท าวางแผนเพื่อรองรับ
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกในความปรารถนาของผู้รับสารจากกระบวนการส่ือสาร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเพิ่มคุณค่าของตราสินค้าให้สูงขึ้น 

6. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง บุคคลต้องมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความปรารถนาอย่างแท้จริงต่อความรู้ของตราสินค้าจากกระบวนการส่ือสาร 

กล่าวโดยสรุปก็คือ กระบวนการส่ือสารความรู้ตราสินค้าให้บุคคล (ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความปรารถนาในความรู้นั้น จะต้องให้ความสนใจต่อการเปิดรับ ความต้ังใจ  
การท าความเข้าใจ ผลการเปิดรับ ความใส่ใจ และพฤติกรรมท่ีมีต่อความรู้ท่ีท าการส่ือสารด้วยเครื่องมือ
การส่ือสารตลาดท่ีผสมผสานอย่างเหมาะสม ซึ่งผลท้ายท่ีสุดจจะส่งผลความรู้ของตราสินค้าเกิดเป็น
คุณค่าตราสินค้า นั่นเอง 

  การส่ือสารการตลาดท าหน้าท่ีให้เกิดการเปล่ียนแปลง อันเป็นหัวใจของ
การตลาด บทบาทและหน้าท่ีส าคัญของการส่ือสารการตลาดมีดังนี้  (1) สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร 
(Inform) เพื่อท าให้ลูกค้าท่ีมุ่งหวัง (Potential Customers) เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์`หรือบริการท่ี
บริษัทน าเสนอ (2) น ามาใช้เพื่อเชิญชวน โน้มน้าวจิตใจ (Persuade) ลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต
ให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อในท่ีสุด (3) น ามาใช้เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ลูกค้าใน
ความจ าเป็นบางอย่างท่ีจะต้องมี หรือเตือนความทรงจ าในด้านผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการกระท า
บางอย่าง (4) เพื่อช้ีให้เห็นความแตกต่าง (Differentiator) ระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่ง เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  (5) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท (Build 
Company Image) ให้เกิดความรู้สึกท่ีดีให้อยู่ในความทรงจ าของลูกค้าและจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

กล่าวโดยสรุปถึงบทบาทส าคัญของการส่ือสารการตลาด คือ ในการสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยตอกย้ าความทรงจ ากับผู้บริโภค แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมาย
ทราบ โน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคตอบสนองตามเป้าหมายขององค์กร สร้างทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าให้
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เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์กร และท าให้เกิด
การซื้อซ้ าหรือสร้างความภักดีในตราสินค้าและบริการขององค์กร  

 
4.2 องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด 

การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการน าเสนอข่าวสารจากผู้ส่งสาร ไปยังผู้บริโภค
เป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองตามท่ีคาดหมายหรือก าหนดไว้ล่วงหน้า (Desired 
Response) โดยกระบวนการส่ือสารทางการตลาด มีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 ผู้ส่งสาร เป็นบุคคลหรือธุรกิจท่ีน าข่าวสารของบุคคลหรือธุรกิจ 
ส่งออกไปยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย โดยท าหน้าท่ีส่ือสารโดยการพูด เขียน หรือแสดงกิริยาท่าทางให้
บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น ๆ ทราบตามเป้าหมาย การส่ือสารแต่ละครั้ง จะเกิดประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะการพูด การเขียน การแสดงออกของผู้ส่งสาร  

องค์ประกอบท่ี 2 เนื้อหาสาร เป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดต่าง ๆ หรือ
สัญลักษณ์ท่ีผู้ส่งสารต้องการน าเสนอไปยังผู้รับสาร โดยมีลักษณะเป็นสัญญาณท่ีผู้รับสารสามารถ
ถอดรหัสและเข้าใจได้ ข้อมูลข่าวสารจะต้องมีเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ มีโครงสร้าง ในการส่ือสาร
ผู้ส่งสารจะต้องเลือกเนื้อหาของสารให้ท่ีเหมาะสม มีระบบ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจง่าย และถูกต้อง 

องค์ประกอบท่ี 3 ช่องทางการส่ือสารการตลาด เป็นตัวกลางท่ีน าสารจากผู้ส่งสาร
ไปยังผู้รับสาร สามารถแบ่งได้ดังนี้  

1) ส่ือบุคคล (Personal Media) เป็นการใช้บุคคลเป็นส่ือในการติดต่อส่ือสาร 
เป็นวิธีการส่ือสารท่ีเก่าแก่ เป็นส่ือท่ีใช้กันมากในกลุ่มประชาชนท่ัวไป เครื่องมือของส่ือบุคคล มีท้ังท่ี
เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการส่ือความหมาย เช่น ค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทาง
อากัปกิริยา วิธีการส่ือสารด้วยบุคคลเป็นการใช้ค าพูดเป็นหลัก การพูดจึงเป็นเครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดท่ีส าคัญในการถ่ายทอด ชักน าความรู้สึกนึกคิดออกมาให้ผู้บริโภคได้ทราบและเข้าใจ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและตัดสินใจซื้อสินค้า 

2) ส่ือท่ีไม่ใช่บุคคล (Non - Personal Media) คือ ส่ือมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และป้ายโฆษณา เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 4 ผู้รับสาร หมายถึง ผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้า ผู้ท่ีคาดหวังว่าจะเป็น
ลูกค้า กลุ่มบุคคลในสังคม รัฐบาล ส่ือมวลชน หรือประชาชนท่ัวไป เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี เป็น
เป้าหมายของการส่ือสาร และเป็นจุดหมายปลายทางของการส่ือสาร โดยเป็นผู้รับข่าวสารท่ีผู้ส่งสารส่ง
มาให้โดยผ่านทางส่ือหรือช่องทาง ผู้รับสารจึงเป็นผู้ท่ีผู้ส่งสารพยายามท่ีจะสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจตามท่ีผู้ส่งสารประสงค์หรือปรารถนา ดังนั้นพึงระมัดระวังการแปลความหมายว่าส่วนใด
เป็นข้อเท็จจริง (fact) ส่วนใดเป็นความรู้สึก (feeling) ส่วนใดเป็นความคิดเห็น (thinking or 
opinion) และสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งข่าวสารได้  

องค์ประกอบท่ี 5 ปฏิกิริยาย้อนกลับ เป็นการตอบสนองท่ีผู้รับสารแสดงออกมา
หลังจากได้รับข่าวสาร เป็นข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการทราบผล เพื่อน าไปวัดผลความส าเร็จในการส่ือสาร 
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องค์ประกอบท่ี 6 จังหวะของการส่ือสาร (The Temporal) การน าเสนอข่าวสาร
ทางการตลาด จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงช่วงจังหวะเวลา โอกาสอันสมควร ระยะเวลา วัน เดือน 
หรือช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการด าเนินการส่ือสารและยังรวมถึงช่วงเวลาท่ีผู้รับสารเป้าหมายอยู่ใน
สภาวะและโอกาสท่ีพร้อมจะรับข่าวสารได้สะดวกท่ีสุดและเกิดผลส าเร็จในการส่ือสารมากท่ีสุด 

 
4.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด 

ส าหรับการส่ือสารการตลาด เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการแสดงผล หรือผล
ของการส่ือสารว่า การส่ือสารครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลอย่างไร ส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดย
อ้อมแก่ผู้รับสาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้  

4.3.1 วัตถุประสงค์ท่ีเกิดผลทันที (Consummator Purpose) เป็นการส่ือสาร
หรือกิจกรรมทางการตลาดท่ีจะก่อให้เกิดผลต่อผู้รับสารโดยตรง ผู้รับสารจะได้รับอิทธิพลจากการ
ส่ือสารนั้นทันที ประกอบด้วย 

4.3.1.1 เพื่อแจ้งให้ทราบ (To Inform) นักการตลาดจัดส่งข่าวสารหรือ
ข้อมูลให้กับผู้รับสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับราคา
ของผลิตภัณฑ์ สถานท่ีในการจัดจ าหน่ายหรือกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการรับรู้หรือย้ าเตือนความจ าของผู้บริโภค 

4.3.1.2 เพื่อมีอิทธิพลหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) นักการตลาด
ได้เสนอสารท่ีเป็นการกระตุ้นความปรารถนา ความต้องการ การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม
บางอย่าง นักการตลาดต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตามหรือยอมรับตามการน าเสนอของตน 

4.3.2 วัตถุประสงค์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ (Instrumental Propose) เป็นวัตถุประสงค์
ท่ีไม่ได้หวังจะให้การส่ือสารนั้นเกิดผลโดยตรงแก่ผู้รับสารทันที แต่เป็นวัตถุประสงค์ท่ีหวังว่าผู้รับสาร
จะใช้การส่ือสารเป็นเครื่องมือหรือเป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การกระท าอย่างอื่นในอนาคต ผลท่ีเกิดขึ้นนั้น
เป็นผลโดยอ้อม เช่น การประชาสัมพันธ์ `เป็นการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร  
การได้รับข่าวสารประเภทนี้ ผู้รับสารจะเก็บไว้เป็นข้อมูล แล้วข้อมูลนั้นจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการกระท าหรือการตัดสินใจสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 
 

4.4 เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาด คือ การน าการส่ือสารและการตลาดมาร่วมกัน ท าให้มีรูปแบบ

เป็นกระบวนการท่ีผสมผสานกันระหว่างกระบวนการส่ือสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกัน
อย่างลงตัว โดยการส่ือสารการตลาด ถูกท าขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการท าการตลาด สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายตามท่ีผู้ผลิตได้ส่ือออกไปให้มากท่ีสุด โดยการส่ือสาร
การตลาดสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าพูด รูปภาพ หรือสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจของผู้บริโภค กระตุ้นการขายให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างความจงรักภักดีให้กับตราสินค้า 
ถือว่ามีบทบาทส าคัญมากส าหรับการท าการตลาด โดยเครื่องมือการส่ือสารการตลาดพื้นฐานท่ีส าคัญ
ท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันมีมากมาย (Kotler, 2003) ดังนี้  
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4.4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีจัดท าขึ้นมา เพื่อน าเสนอและ
ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้า การบริการหรือความคิด โดยระบุผู้อุปถัมภ์ ผ่านส่ือท่ีไม่ใช่บุคคล และต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย การโฆษณาจะเป็นการส่ือสารแบบทางเดียวจากผู้โฆษณา ผ่านส่ือมวลชนไปยังผู้บริโภค
จ านวนมากในเวลาพร้อม ๆ กัน ดังนั้นนักการตลาดจึงนิยมใช้การโฆษณาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ใน 
ตราสินค้า โดยเฉพาะตราสินค้าใหม่หรือสินค้าใหม่ท่ีเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ยังใช้การโฆษณาในการให้
ข้อมลูเกี่ยวกับสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าของตนด้วย 

4.4.2 การประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับกลุ่มชุมชน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้ขาย ปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท สาธารณชน
ท่ัวไป และสังคม ซึ่งองค์การนั้นด าเนินงานอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด
ขึ้นกับตราสินค้า ตัวผลิตภัณฑ์ และตัวบริษัท เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติท่ีดี
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและบุคคลท่ัว ๆ ไป นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข่าว 
ต้องก าหนดออกมาในรูปของการส่ือสารเช่นเดียวกับการโฆษณา 

4.4.3 การตลาดทางตรง เป็นการท าการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง 
ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือเกิดรายการซื้อขายขึ้น การตลาดทางตรง เป็นความพยายามของนักการตลาด ใช้เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และเข้าถึงลูกค้าแบบตัวต่อตัว หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้เครื่องมือ
ส่ือสารต่าง ๆ ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น การใช้จดหมายทางตรง การใช้โทรศัพท์ การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ 
การใช้แคตตาล็อก การใช้ส่ือกลางแจ้ง การใช้ส่ือวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือ 

4.4.4 การส่งเสริมการขาย เป็นการท ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อจูงใจ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการขายท่ีเร็วขึ้น จัดท าขึ้นเพื่อเสนอคุณค่าเพิ่มเติมท่ีเป็นส่ิงจูงใจหรือส่ิงลองใจพิเศษแก่คนกลาง 
ได้แก่ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เพื่อกระตุ้นพนักงานขายให้ท าการขายด้วยความกระตือรือร้น หรือแก่ผู้บริโภค 
เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าตรานั้นมาก ๆ และกระตุ้นการขายให้เร็วขึ้น 

4.4.5 การขายโดยบุคคล เป็นการส่ือสารทางการตลาดแบบใช้พนักงานขาย 
มักจะถูกใช้กับสินค้าท่ีมีรายละเอียดการใช้งาน หรือวิธีการใช้งานท่ีซับซ้อน เป็นการส่ือสารผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย โดยผู้ขายจะให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้าและพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
อีกฝ่าย ในขณะท่ีก าลังเจรจาซื้อขาย ผู้ขายจะสังเกตว่าผู้ซื้อต้องการอะไร และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามนั้นทันที ถึงแม้ว่าการขายโดยบุคคลจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทมากท่ีสุด แต่ก็ได้ผล
ท่ีสุดในการท าให้ผู้บริโภคชอบสินค้าของเรามากกว่าของคู่แข่ง 

นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) อธิบายเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันยังมีเครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ เช่น (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557, น.54) 

4.4.6 การเป็นผู้สนับสนุน เป็นความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่าง ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือจากกองทุน แหล่งทรัพยากรหรือบริการ รวมไปถึงความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนบุคคล ท่ีให้
การสนับสนุนแก่กิจกรรมหรือองค์กร โดยนัยแห่งการให้การสนับสนุนจะมีความหวังในผลแห่งการให้
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บางอย่างตามท่ีต้องการและอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ ท้ังนี้การเป็น
ผู้สนับสนุนจะมีความเช่ืองโยงสัมพันธ์กันกับกิจกรรมนั้น ๆ 

4.4.7 การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นท่ีนิยมในการใช้สร้างกระแสให้ผลิตภัณฑ์ หรือ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้า และแนะน าสินค้า เป็นเครื่องมือการส่ือสาร
ท่ีน าตราสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าผ่าน
ประสาทสัมผัส ความรู้สึก นึกคิด และพฤติกรรมการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น โดยส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกลับไปสู่
ตราสินค้า ได้แก่ การออกแบบ และอัตลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การส่ือสาร และสภาพแวดล้อม
เป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีส่ือสารกับผู้บริโภคโดยตรงด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือเหตุการณ์พิเศษ 
เพื่อส่ือสารตราสินค้าและเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับตราสินค้า 

4.4.8 การตลาดออนไลน์ เป็นการท าการตลาดในส่ือออนไลน์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น เป็นรูปแบบการท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะส่งผลดีกับองค์กร 
เนื่องจากความสามารถในการจ าแนกผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนว่าเป็นใคร มีจุดประสงค์อะไรต่อความ
ต้องการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้องสนทนา จึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้บริโภค ส่งผลให้
เกิดการรู้ทันความต้องการของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยการท า
การตลาดออนไลน์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่มีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก หรือเครื่องมือการตลาดออนไลน์รูปแบบใด
แบบหนึ่งเท่านั้น ส่ิงส าคัญคือจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นส่ือท่ีมี
รหัส ท่ีระบุตัวผู้ใช้ท าให้นักการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทางกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็น
รายบุคคล ข้อมูลท่ีได้จากการส่ือสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะ
เป็นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป น าข้อมูลหรือความคิดเห็นท่ีรับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
หรือวิธีการในการส่งเสริมสินค้าและบริการโดยอาศัยช่องทางฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคใน
เวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว และใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแต่ละประเภทมีจุดแข็งและข้อจ ากัด ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการใช้ท่ี
แตกต่างกันออกไป จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรู้จัก และเข้าใจลักษณะของเครื่องมือการส่ือสารการตลาด
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะเลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.5 กลยุทธ์การสร้างสาร 

สาร ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดในกระบวนการส่ือสาร (Powers, 1995 อ้างถึงใน 
Littlejohn, 1999) ดังนั้น ความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของการส่ือสาร จึงขึ้นอยู่กับ “สาร” เป็น
ส าคัญ ผู้ส่งสารจะต้องให้ความส าคัญ “สาร” เป็นอันดับแรกในการส่ือสารแต่ละครั้งว่าจะมีการสร้าง
สารอย่างไร 

 การสร้างสารก็เหมือนกับการด าเนินงานอีกท่ัวไปท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้
การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ นั่นคือ ต้องมีการวางกลยุทธ์การสร้างสาร  

ค าว่า กลยุทธ์การสร้างสาร ประกอบด้วยค าส าคัญ 2 ค า คือ กลยุทธ์ (Strategy) 
และ การสร้างสาร (Message Design) กล่าวคือ กลยุทธ์ ตามความหมายท่ีปรากฏในพจนานุกรมของ
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ลองแมน (Longman Dictionary of Contemporary English, 1995) หมายถึง การปฏิบัติการท่ีได้มี
การวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  (a well-planned series of actions for 
achieving an aim) เช่นเดียวกับท่ี โรซิสเตอร์และเพอร์ซี่ (Rossiter & Percy, 1987, p. 34) กล่าวว่า 
กลยุทธ์ คือ แผนปฏิบัติการคร่าวๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอยู่ในใจ (broad plan of action 
with an objective or goal in mind) นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “กลยุทธ์” ในเชิง
การส่ือสารไว้ว่า เป็นความคิด ตรรกะ หรือเหตุผลท่ีเป็นท่ีมาของการเข้ารหัสสาร (Strategy is the 
thinking, the logic behind the encoding of the message)  

กลยุทธ์สารมีความส าคัญในการท่ีจะพิจารนาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะส่ือสารประเด็น
ส าคัญไปยังผู้รับสารเป้าหมาย โดยไม่เกิดการโต้แย้งหรือความขัดแย้งในมุมของผู้รับสาร (Fill, 2002) 
ซึ่งจะส่งผลให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วน “การสร้างสาร” หมายถึงการจัดหรือประกอบข้อมูลเพื่อการส่ือสาร ซึ่งแฮนเซน่
และพอล (Hansen & Paul, 2004) กล่าวว่า ไม่ว่ายุคสมัยจะเปล่ียนไปเพียงใด วิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีจะเจริญรุดหน้าไปแค่ไหน สารในการส่ือสารยังคงประกอบไปด้วยส่วนส าคัญสองส่วน ได้แก่ 
ส่วนของข้อมูล (Information) ซึ่งก็คือ ตัวสาร และส่วนของ การแสดงออก (Expression) ซึ่งหมายถึง 
รูปแบบ วิธีการน าเสนอสาร ดังนั้น ค าว่า “กลยุทธ์การสร้างสาร” จึงหมายถึง การวางแผนในการจัดการ
เข้ารหัสของข้อมูล ซึ่งก็คือ “สาร” ไม่ว่าจะเป็นด้วยสัญลักษณ์ใด ๆ เช่น ค า ข้อความ รูปภาพ ท่าทาง 
เพื่อส่ือไปยังผู้รับสาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีวางไว้ ซึ่งผู้สร้างสารจะต้องให้ความส าคัญ
กับท้ังตัวสารและการน าเสนอสาร 

4.5.1 องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างสาร 
แม้ว่าในการส่ือสารของมนุษย์อาจจะเกิดขึ้นโดยรู้ ตัวหรือไม่รู้ ตัว 

(Conscious or Unconscious) สังเกตเห็นได้หรือไม่สามารถสังเกตเห็นได้ (Recognizable or 
Unrecognizable) (DeVito, 2003) หากผู้สร้างสารต้องการให้การส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพ ควร
จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสารส าหรับการส่ือสาร
นั้น ๆ ซึ่งกลยุทธ์การสร้างสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

4.5.1.1 วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร ผู้สร้างสารจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการส่ือสารแต่ละครั้ง แล้วสร้างสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของ
การส่ือสารไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 

ข้อท่ี 1 การสร้างสารเพื่อเรียนรู้หรือค้นหา (To Discover) การ
สร้างสารเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ผู้สร้างสารจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องท่ีจะส่ือสารเป็นอย่างดี
และถ่ายทอดให้ผู้รับสารเกิดการเรียนรู้ 

ข้อท่ี 2 การสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (To Relate) เมื่อ
วัตถุประสงค์ของการส่ือสารเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื้อหาสารตลอดจนการน าเสนอสาร
จะมีความเป็นกันเองและใกล้ชิดกับผู้ส่งสาร ในทางตรงกันข้าม หากสารนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโต้แย้ง
ถกเถียงหรือแสดงความสัมพันธ์ในเชิงลบ สารอาจจะมีลักษณะรุนแรงหรือเป็นไปในเชิงลบ เช่น ในทาง
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การทูต ผู้น าประเทศหนึ่งอาจส่งสารไปยังผู้น าอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้ก าลังใจหรือให้ความช่วยเหลือใน
ภาวะสงคราม เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงบวก หรือส่งสารในลักษณะปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
หรือขอถอนให้ก าลังทหาร เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ เป็นต้น 

นอกจากลักษณะสารแล้ว ผู้สร้างสารยังควรท่ีจะค านึงถึงบทบาท 
และระดับความสัมพันธ์ด้วย บทบาทท่ีแตกต่างกัน หรือการสร้างสารต้องค านึงถึงซึ่งมีระดับความสัมพันธ ์
เป็นต้น  

ข้อท่ี 3 การสร้างสารเพื่อช่วยเหลือ (To Help) บางกรณี  
การส่ือสารอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา หรือข้อแนะน า เช่น ในการให้
ค าปรึกษาของจิตแพทย์ การให้ข้อคิดเห็นของผู้ใหญ่สู่เด็ก 

ข้อท่ี 4 การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ (To Persuade) ในบางครั้ง 
การส่ือสารไม่เพียงแต่จะต้องการให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลหรือสารเท่านั้น แต่ยังเพื่อการให้ผู้รับสารเกิด
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมบางอย่าง โดยใช้วิธีการโน้มใจ การส่ือสารในรูปแบบนี้จะใช้ในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ 

ข้อท่ี 5 การสร้างสารเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน (To Entertain) 
ในการสร้างสารเพื่อสร้างความเพลิดเพลินรูปแบบและวิธีการน าเสนอสารจะมีบทบาทส าคัญ เพื่อให้
ผู้รับสารสนใจ และมีความสนุกไปกับการส่ือสารนั้นด้วย ดังจะเห็น ได้จากการสร้างสารแบบ ภาพยนตร์ 
ละคร รายการโทรทัศน์ บทความทางนิตยสาร หรือแม้กระท่ังการน าเสนอข่าว ซึ่งในยุคก่อน ๆ จะมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ความรู้ แต่ในปัจจุบัน จะมีการจัดรายการสนทนาข่าว มีการน าเสนออย่างเป็น
กันเอง ในลักษณะพูดคุย มีการสอดแทรกอารมณ์ขัน เพื่อให้การเรียนรู้ข่าวเป็นไปอย่างเพลิดเพลินด้วย  

ท้ังนี้ ผู้สร้างสารอาจต้องการสร้างสารเพื่อวัตถุประสงค์มากกว่า 
1 ข้อ จึงท าให้การสร้างสารมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น นิทานอีสป ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้คติ
ต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังไปด้วย ผู้สร้างสารจึงต้องมี
ความสามารถในการสร้างสารในน่าอ่าน น่าฟัง สนุกสนาน และในขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรก
คติเตือนใจไว้ด้วย 

4.5.1.2 การก าหนดผู้รับสารเป้าหมาย เป็นการอธิบายรายละเอียด 
ผู้รับสารเป้าหมายด้วยลักษณะทางประชากร (Demographics factors) และลักษณะทางจิตวิทยา 
(Psychographics factors) ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดสารท่ีจะสร้างขึ้น แต่ในการส่ือสารระหว่าง
บุคคลในชีวิตประจ าวัน เราอาจจะไม่ได้ก าหนดลักษณะผู้รับสารเป้าหมาย แต่ส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นเอง
โดยอัตโนมัติโดยเราอาจไม่รู้ตัว เช่น ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันปีท่ี 1 ส่ือสารกับอาจารย์ เราจะ
รับรู้ถึงสถานะหรือบทบาทนั้นโดยอัตโนมัติ ท าให้การสร้างสารต่างจากขณะท่ีก าลังส่ือสารกับเพื่อนใน
วัยเดียวกัน 

การน ากลยุทธ์สาร (Message Design) มาใช้ในกิจกรรมการส่ือสารการตลาดผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ท้ังการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาด
ทางตรง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
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ท้ังนี้ ในการสร้างสารจะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของการส่ือสาร (Gibson & Hanna, 1992) ดังต่อไปนี้ 

ประการท่ี 1 คุณภาพของเนื้อสาร (Quality of content) ในการสร้างกลยุทธ์สาร
ควรต้องได้รับการสร้างสรรค์เนื้อหาของสารให้ได้คุณภาพ กล่าวคือ ตรงกับวัตถุประสงค์ของส่ือสาร 
การใช้ค า ภาพ สี ท่ีเหมาะสมกับชนิดของสารและผู้รับสาร ตลอดจนการวางโครงเนื้อหาของสารให้
น่าสนใจและเกิดผลกระทบตามท่ีก าหนดไว้ 

ประการท่ี 2 ความน่าสนใจต่อผู้รับสาร (Interest to audience) ผู้ออกแบบสาร
จะต้องรู้ถึงความสนใจท่ีแท้จริงของผู้รับสาร ซึ่งอาจได้จากการสังเกตหรือวิจัยจนได้ข้อมูล เพื่อน ามาใช้
สร้างกลยุทธ์ดึงดูและโน้มน้าวใจผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประการท่ี 3 ขอบเขตของเนื้อหาท่ีต้องการส่ือสาร (Scope of intended message) 
ครอบคลุม ปริมาณมากน้อย เน้นจุดส าคัญ ข้อความหลัก ท่ีต้องการส่ือสาร 

ประการท่ี 4 ความเกี่ยวข้องของความคิด (Relevance of idea) การออกสาร
จะต้องออกแบบให้ตรงกับความคิดและเช่ือมโยงกับความสนใจหรือความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม 

ประการท่ี 5 ก าหนดความลึกของสาร (Limit breath of message) รายละเอียด
ของสารจะต้องพิจารณาและออกแบบใหเ้ฉพาะเจาะจงตรงไปยังผู้รับสารโดยตรงต่อผู้รับสาร ไม่อ้อมค้อม 
หรือใช้ส่ิงประกอบสาร เช่น รูปภาพ ท่ีมีมากเกินไปจนบิดเบือนความน่าสนใจของเนื้อสาร 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้น าเอาแนวคิดในการออกแบบสารของ Peterson 
(2013) ซึ่งอยู่บนหลักการความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 5 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การออกแบบกราฟฟิก (Graphic design) 
ในการออกแบบสารจ าเป็นจะต้อสร้างงานกราฟิกอันเป็นส่วนส าคัญท่ีมีบทบาทต่อ

การออกแบบสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือท่ีต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวีดีทัศน์ 
ส่ือ ภาพยนต์ เป็นต้น นักออกแบบสารจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้าง
รูปแบบสารเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการท่ีจะเป็นตัวกลางในการส่ือความหมายระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร 

วิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบสาร โดยการน าเอารูปภาพประกอบ 
ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิด
ผลดีต่อกระบวนการส่ือความหมาย โดยสารจะเป็นส่ือกลางส าหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึก 
ความคิด อารมณ์ของบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้
เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อผู้รับสารท่ีด าเนินชีวิตอยู่เป็นประจ าวัน ส่ิงท่ีเรามองเห็นด้วยตา
จะโน้มน้าวจิตใจได้เป็นอย่างดี โดยท่ีงานกราฟิกท่ีดีต้องอยู่ภายใต้หลักการศิลปะ ตลอดจนการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนางานออกแบบให้น่าสนใจและสอดคล้องกับผู้รับสาร
เป้าหมาย 
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นอกจากนี้ งานกราฟิกสามารถท าให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ส าคัญของความคิดในการ
ออกแบบและจะมีอิทธิพลโดยตรงท่ีจะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับสาร และยัง
เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถท าหน้าท่ีเป็นส่ือเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ช่วยท าให้เกิดความประทับใจ ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจ ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และท าให้ผู้รับสารเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ในท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 การออกแบบสารสนเทศ (Information design) 
การออกแบบสารสนเทศมีคุณลักษณะท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
ประการท่ี 1 การออกแบบสารสนเทศมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ความกระจ่างในการส่ือสาร ดังนั้น การออกแบบสารจะเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นความรู้และเป็นความจริง
ท่ีถูกต้อง เช่น สารอาหาร 5 หมู่ตามหลักโภชนการ หรือ ตัวเลขทางสถิติท่ีได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน
ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นต้น ท้ังนี้ การออกแบบข้อมูลสารสนเทศกระท าภายใต้การวิเคราะห์ การวางแผน  
การน าเสนอ และการท าความเข้าใจในเนื้อหาสาร รูปแบบ และการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบสารสนเทศท่ีดีจะส่งผลดีท้ังในเชิงความสุนทรี เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความงดงาม
ทางสรีระศาสตร์ เป็นต้น ท้ังนี้ในการออกแบบสารสนเทศจะกระท าอยู่บนรากฐานของการออกแบบ
กราฟฟิก การศึกษา และวิศวกรรมสถาปัตย์ เป็นต้น 

ประการท่ี 2 การออกแบบสารสนเทศจ าเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในส่ิงท่ีต้องการส่ือสารกับผู้รับสารเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล แม้กระท่ังการใช้ค าต่าง ๆ ท่ีอยู่
ในเนื้อสาร เช่น ต าแหน่งค ากริยาในประโยคของสาร เป็นต้น ซึ่งหากสารท่ีถูกออกแบบเป็นข้อมูลท่ีไม่
ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือและเกิดความเสียหายต่อผู้ออกแบบและองค์กรท่ีเป็นเจ้าของ
สารนั้น 

ประการท่ี 3 การออกแบบวิธีการเป็นการให้ค านิยามความหมายท่ีครอบคลุม
เช่ือมโยงพื้นท่ีและขอบเขตของการศึกษา ท้ังการสอนผ่านทางส่ือท่ีมองเห็นได้ด้วยตา เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีการสอน การรู้เท่าทันส่ิงท่ีมองเห็น เทคโนโลยีของวิธีการหรือคู่มือ การออกแบบ
สารในคู่มือหรือเอกสารการสอน และการก าหนดวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในคู่มือหรือเอกสารการสอน 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบเอกสารคู่มือ (Instruction design) 
ท้ังนี้ ในการออกแบบสารท่ีเป็นประเภทเอกสารคู่มือการสอน เอกสารแนะน า

ความรู้การเรียนการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ผู้รับสารให้เกิดการเรียนรู้จากสารในเอกสารคู่มือนั้น ๆ 
ได้ โดยภายในเอกสารคู่มือจะประกอบไปด้วยโครงสร้างเนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัด และวัสดุอื่ น ๆ  
ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้เพื่อให้เกิดความรู้ตามท่ีสารก าหนด ซึ่งในสารในลักษณะนี้มุ่งให้เกิดองค์ความรู้  
เกิดการวิพากษ์ ประสบการณ์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และผลสุดท้ายคือเกิดปัญญา (Wisdom)  
ซึ่งองค์ประกอบของสารในเอกสารคู่มือจะประกอบไปด้วยการให้ค านิยาม การบรรยาย การอธิบาย 
ข้อค้นพบ การแสดงรูปภาพประกอบ เป็นต้น ซึ่งจะมีมากหรือน้อย หรือจ าเป็นต้องมีอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร 
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ส่วนท่ี 4 การออกแบบความบันเทิงของมวลชน (Mass design) 
การออกแบบความบันเทิงของมวลชน เป็นการออกแบบสารเพื่อความบันเทิง 

ความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการออกแบบสารท่ีมีจ านวนหลายช้ินงาน มุ่งส่ือสารกับ
มวลชนเป็นหลัก ดังนั้น ส่ือท่ีใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับการออกแบบมวล ได้แก่ ส่ือมวลชน ท้ังนี้ 
สารท่ีถูกออกแบบจะเป็นการให้ความบันเทิงต่อผู้รับสารจ านวนมาก เช่น สารในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  

ส่วนท่ี 5 การออกแบบการโน้มน้าวใจ (Persuasion design)  
การออกสารเพื่อการโน้มน้าวใจจะมีความเกี่ยวข้องกับหลักการโฆษณา การส่ือสาร

เพื่อโน้มน้าวใจให้เป็นไปตามแผนการโฆษณาและการชวนให้เกิดความเช่ือตามสารนั้น ๆ ท้ังนี้  ในการ
ออกแบบการโน้มน้าวใจประกอบไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการข้อมูลท่ีได้วางแผนใน
การสร้างสารเอาไว้อย่างรอบคอบโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้รับสาร เช่น มุ่งให้
บริจาคแบ่งปันส่ิงของ เกิดพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ พฤติกรรมการต้ังใจเรียน เป็นต้น รวมไปถึง 
การมุ่งให้ผู้รับสารเกิดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์หรือตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งในการออกแบบสารท่ีดีและ
แยบยลจะท าให้ผู้รับสาร (ลูกค้า) ไม่เกิดความรู้สึกว่าก าลังถูกโน้มน้าวใจด้วยวิธีการส่ือสาร นอกจากนี้ 
ในการออกแบบเพื่อโน้มน้าวใจอาจใช้ประเด็นส าคัญมาใช้เป็นจุดในการโน้มน้าว เช่น ความปรารถนา 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความกลัว ความรู้สึกผ่อนคลาย ความเกลียด ความสนุกสนาน ความรู้ท่ีจะได้รับ 
เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออกแบบการโน้มน้าวใจผู้รับสารผ่านสารนั้น ๆ  

 
4.6 กลยุทธ์สื่อ 

ส่ือ (Media) นับได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีมีส่วนช่วยให้ 
การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการส่ือสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องก าหนดกลยุทธ์ส่ือ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า G. Belch และM. Belch 
(2019) ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ส่ือในลักษณะท่ีเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การผสมผสานส่ือ (The media Mix) การใช้ส่ือเพียงส่ือเดียวอาจท าให้
ผู้รับสารไม่สามารถเข้าถึงสารได้ท่ัวถึง หรือไม่สามารถส่งสารไปยังถึงตัวผู้รับสาร เนื่องจากผู้รับสาร  
แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันท้ังในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ ตลอดจน
ความนิยมช่ืนชอบส่ือ ยกตัวอย่างเช่น การจัดแคมเปญสินค้าลดราคาพิเศษ (One message) จ าเป็นต้อง
ใช้ส่ือท่ีผสมผสานกันเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการส่ือสารแตกต่างกัน เริ่มต้ังแต่การประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทราบถึงแคมเปญลดราคา การใช้ป้ายแสดงการจัดงาน ณ จุดขาย การใช้
พนักงานขายเพื่อกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อย่างรวดเร็ว การส่ือเพื่อให้ลูกค้าบอกต่อ และส่ือให้ลูกค้า
กลับมาซื้อซ้ า เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมเพียงหนึ่งกิจกรรม จ าเป็นจะต้องใช้ส่ือท่ีหลากหลายและ
ผสมผสานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร  

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดตลาดเป้าหมายให้ครอบคลุม (Target market coverage) 
การพัฒนากลยุทธ์ส่ือ เป็นการเช่ือมโยงและสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่างส่ือกับผู้รับสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ การเลือกใช้ส่ือจะต้องมีการวิเคราะห์และท าความเข้าใจในคุณลักษณะ ความ
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ต้องการ พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สาร ความสามารถในการใช้ส่ือ 
การรู้เท่าทันส่ือ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์โครงการชิม ช้อป ใช้ ซึ่งกลุ่มผู้รับสารมี
ความแตกต่างและหลากหลายอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีกระท ากับประชาชนไทยท้ังประเทศ 
ทุกเพศ ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา ดังนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและไม่เกิ ด 
ข้อโต้แย้งของกิจกรมดังกล่าว นักส่ือสารจะต้องเลือกใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
ประชาชนท่ีมีความแตกต่างกันหลายมิติ ดังนี้ ในการก าหนดกลยุทธ์ส่ือต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย 
(ผู้รับสาร) เป็นส าคัญ 

ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณาด้านภูมิศาสตร์ (Geographic coverage) ในการใช้ส่ือ
ต้องค านึงถึงลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ของแต่พื้นท่ีอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรค
ในการส่ือสาร เนื่องจากในแต่ละพื้นท่ีจะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การลงพื้นท่ีหา
เสียงของผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร ซึ่งในการไปปราศรัยหรือเข้าพบกับประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
แต่ละภูมิภาค (ผู้สมัครฯ จะมีการเตรียมการใช้ส่ือเพื่อแนะน าตนเองและเข้าถึงประชาชนท่ีแตกต่างกัน  
เช่น การเดินพร้อมป้ายหาเสียง แจกใบปลิว ขึ้นรถแห่ การแต่งกาย การใช้ภาษาในการพูด การเข้า
ร่วมงานประเพณีส าคัญ ๆ ของท้องถิ่น เป็นต้น  

ขัน้ตอนท่ี 4 การสร้างตารางส่ือ (Scheduling) การสร้างตารางใช้ส่ือจะช่วยให้เห็น
รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่ือสาร โดยตารางส่ือจะประกอบด้วย ส่ือท่ีใช้ วัตถุประสงค์การส่ือสาร 
ช่องทาง งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลของส่ือ และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ท้ังนี้กลยุทธ์ส่ือท่ีถูกก าหนดไว้บน
ตารางส่ือแบ่งออกได้เป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การวางส่ือระยะยาวต่อเนื่อง (Continuity) กล่าวคือ เป็นการก าหนด
ใช้ส่ือเพื่อท าการส่ือสารระยะยาวตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น ตลอดท้ังสัปดาห์ หรือตลอดท้ังเดือน  
เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2 การวางส่ือแบบท้าชิง (Flighting) กล่าวคือ เป็นการก าหนดใช้ส่ือโดย
พิจารณาการใช้ส่ือและระยะเวลาในการส่ือสารของคู่แข่งขันเป็นหลัก เช่น การโฆษณาสินค้าท่ีเป็น
คู่แข่งกันในช่วงพักเบรกละครดังหลังข่าวบนส่ือโทรทัศน์ช่องต่างกันและช่วงเวลาเดียวกัน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 การวางส่ือแบบตามสะดวก (Pulsing) กล่าวคือ เป็นการก าหนดใช้ส่ือ
ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นสูง แต่อาจต้องเส่ียงกับการใช้งบประมาณใน
การซื้อเวลาและพื้นท่ีใช้ส่ือเนื่องจากไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 5 การเข้าถึงกับความถี่ (Reach versus Frequency) เป็นการต้ังเป้าหมาย
จ านวนผู้รับสารท่ีจะเข้าถึงสารผ่านส่ือท่ีสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ยิน ได้อ่าน ก็ตาม  
ซึ่งสามารถต้ังค่าตัวช้ีวัดการเข้าถึงได้ท้ังเป็นจ านวนและอัตราร้อยละของจ านวนคนในช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพื่อให้สามารถประเมินผลได้ง่าย  โดยความถี่ หมายถึง จ านวนครั้งท่ีคนในกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นผู้รับสารมีการเปิดรับส่ือชนิดใดชนิดหนึ่งจากสารท่ีน าเสนอออกไปหรือได้เห็นได้ฟังการเผยแพร่
ข่าวสารด้วยเครื่องมือการส่ือสารต่าง ๆ ในเวลาท่ีก าหนดว่าบ่อยเพียงไร เช่น การเห็นโฆษณาสินค้าบน
โทรทัศน์ อาจจะก าหนดความถี่ในการเห็นโฆษณาเป็นค่าเฉล่ียต่อหนึ่งคนต่อครั้ง เป็นต้น ท้ังนี้ความถี่
ในการใช้ส่ือเพื่อการส่ือสารนั้น มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างการรับรู้ของผู้รับ
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สารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารเพียงหนึ่งครั้งอาจไม่เป็นการ
เพียงพอต่อการท่ีจะท าให้ผู้รับสารได้รู้และเข้าใจสารได้ในทันที ซึ่งหากผู้รับสารได้เห็นสารจากส่ือ
บ่อยครั้งเพียงใด ก็จะส่งผลให้ผู้รับสารมีความเข้าใจและจดจ าข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนท่ี 6 การสร้างสรรค์และการสร้างอารมณ์ในช้ินงาน (Creative aspect 
and Mood) มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

ด้านท่ี 1 การสร้างสรรค์ส่ือ (Creative aspect) ในการสร้างสรรค์ส่ือให้น่าสนใจ
และเกิดผลลัพธ์ต่อผู้รับสาร สามารถใช้หลักในการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดโครงเรื่องก่อนท่ี
จะถูกสร้างออกมาเป็นส่ือชนิดต่าง ๆ   

ด้านท่ี 2 การก าหนดความคิดหลัก (Theme) สารท่ีจะน าเสนอต่อผู้รับสารจะต้อง
มีการก าหนดความหลักให้ชัดเจนเป็นองค์รวมและเป็นแก่นหลักของตัวสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การน าไปผลิตส่ือ เช่น ความคิดหลักของข่าวในตอนเช้าจะถูกก าหนดให้เป็นการน า เสนอข่าวสารท่ี
เกิดขึ้นรอบตัวของประชาชนท่ัวประเทศ (ข่าวชาวบ้าน) ซึ่งการคิดประเด็นข่าว การใช้นักข่าวในการ
น าเสนอ หรือการใช้นักข่าวภาคสนาม จะต้องเป็นไปในแนวความคิดหลักเดียวกัน นักข่าวภาคสนามท่ี
ท าข่าวชาวบ้านหากแต่งตัวใส่สูทผูกไท ก็คงไม่สอดคล้องกับความคิดหลักของข่าวชาวบ้าน เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วการใช้ภาษา ลีลา น้ าเสียง การใช้ภาพท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะท าการน าเสนอออกมา
จะต้องส่งสารออกมาอย่างตรงประเด็นและเข้าใจง่ายเพราะผู้รับฟังรับชมข่าวจะเป็นกลุ่มผู้รับสารท่ี
เป็นชาวบ้านท่ัวไป ซึ่งไม่ใช่นักธุรกิจ หรือนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 

ด้านท่ี 3 อารมณ์ของส่ือ (Mood) โดยอารมณ์ของส่ือจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดความเป็น
ตัวตนของท้ังส่ือ สาร ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ซึ่งแบ่งอารมณ์ของส่ือมีหลายรูปแบบ เช่น สนุกสนาน 
บันเทิง ความเป็นวิชาการ ความหรูหราสูงส่ง ความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติ ความน่าต่ืนเต้น 
ความน่ากลัว เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว อารมณ์ของส่ือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบท้ังตัวส่ือ
และตัวสาร เนื่องจากหากเราไม่ก าหนดอารมณ์ของส่ือให้ชัดเจนแล้ว การออกแบบส่ือก็จะไม่ได้ตามท่ี
ต้องการ เช่น เราต้องการน าเสนอความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ส่ิงท่ีคาดหวังจะได้เห็นก็คือ
ภาพวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมผ่านการสร้างช้ินงานอันเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น  
ซึ่งหากมีการก าหนดอารมณ์ของส่ือให้ชัดเจนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของส่ิงท่ี
ต้องการส่ือสารได้ด้วยเช่นกัน  

ขั้นตอนท่ี 7 การตัดสินใจด้านงบประมาณ (Budget consideration) การก าหนด
งบประมาณการใช้ส่ือเพื่อท าการส่ือสาร โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการก าหนด 2 วิธีการ ได้แก่  

วิธีท่ี 1 การก าหนดจากบนลงล่าง เป็นการก าหนดวงเงินในการใช้ส่ือโดยผู้บริหาร
ระดับสูง แล้วจัดสรรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

วิธีท่ี 2 การก าหนดจากล่างสู่บน โดยจะเริ่มจากการพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์
ของการส่ือสารเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงก าหนดงบประมาณเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินงาน
ส่ือสารและการใช้ส่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่าวิธีการนี้การก าหนด
วัตถุประสงค์และงานท่ีต้องกระท าเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ จะกระท าควบคู่กันไปสอดคล้องกัน  
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

5.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทางการค้นหางานวิจัย
จาก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) งานวิจัยท่ีค้นพบใน Google Scholar (2) งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ (3) งานวิจัยท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลของ Digital Research Information Center (DRIC) พบจ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
จัดกลุ่มของงานวิจัยเข้าสู่ประเด็นท่ีท าการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร (2554) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างสารเพื่อ
เสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยเครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานและหรือหัวหน้าฝ่ายในฐานะผู้ก าหนดนโยบายการสร้าง
สารท่ีใช้ในการส่ือสารเพื่อเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฐานะเป็นผู้สร้างสารและส่งสาร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์การสร้างสารเพื่อเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นข้อค าถามจะเน้นท่ีเรื่องบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ประเด็นส าคัญใน
การส่ือสาร ลักษณะของการสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีปรากฎในส่ือของแต่ละหน่วยงาน 

2. วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง กิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ส่ือสารตราสินค้าขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยศึกษาใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยเครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ด้วย 
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะองค์กรหรือนักวิชาชีพท่ีเต็มใจ
ท่ีจะให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล โดยเฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็น Key 
Informants ท่ีมีผลงานและยังอยู่ในวงการ และท่ีส าคัญคือจะต้องยินดีท่ีจะให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ยัง
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือลูกโซ่ (Snowball Sampling) ร่วมด้วย คือการให้ผู้ให้ข้อมูล
หลักแนะน าผู้ให้ข้อมูลท่ีรู้จักตนเองหรือคุ้นเคย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นซึ่งผู้วิจัย
ช้ีให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัว (Personal Connection) หรือการแนะน าต่อมีผลต่อความส าเร็จใน
การเก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทย เพราะผู้ให้ข้อมูลยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในงานวิจัยเมื่อได้รู้จัก
คุ้นเคยกันหรือมีคนแนะน าต่อมาให้ อย่างเช่นงานวิจัยนี้สัมภาษณ์รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งท าให้ได้รับการแนะน าต่อไปยังรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ที่มีประสบการณ์และผลงานท่ีเด่นชัดอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น 

3. อภิชัจ พุกสวัสด์ิ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2556) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง  
การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสส่ือสังคมออนไลน์ กล่าวว่า ส่ือสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสาร
ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์
และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง องค์กรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อช่วย
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เสริมส่ือแบบด้ังเดิม ดังนั้นการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การน าเสนอประเด็นเนื้อหาควรให้
ความส าคัญกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างช่ือเสียง ภาพลักษณ์และการสนับสนุนองค์กร 

4. มัติกร บุญคง (2557) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง งานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
ค.ศ.2009-2013 (The Research Studies on Brand Equity in 2009-2013) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
เน้นการศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีอยู่บนพื้นฐานของผู้บริโภคในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ การวัดหรือการประเมิน
คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัท คุณค่าตราสินค้ากับปัจจัยทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า
กับเครื่องมือในการส่ือสารการตลาด และการพัฒนาแบบจ าลองการวัดคุณค่าตราสินค้า โดยใช้แนวคิด
ของนักวิชาการ 2 คนคือ คุณค่าตราสินค้าตามแนวคิดของ เดวิด เอ อาเคอร์ และแนวคิดของ เค แอล 
เคลเลอร์ 

5. วันชาติ นภาศรี, ธวัชชัย แสนชมภู (2557) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ตัวแบบปัจจัยความส าเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจัยความส าเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมมี 12 ตัวชี้วัดดังนี้ คือ 

1) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)  
สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
(Work Based Learning)  หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) ท่ียึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) กับทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีเน้นสภาพจริง (Authentic Learning) การพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ดังนั้น การสนับสนุนนอย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูงจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของสหกิจศึกษา  

2) ความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจศึกษา (Co-Op Mission) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องมีความรู้ความเข้าในปรัชญา จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน  

3) โครงสร้างงานระบบและกลไก (Organization Management) การบริหาร
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามีโครงสร้างการจ าแนกงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
รูปแบบ คณะกรรมการไตรภาคี ก าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน  

4) การจัดการความรู้สหกิจศึกษา (Knowledge Management) เป็นการ
จัดการความรู้ตามกรอบแนวปฏิบัติท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบ รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสหกิจศึกษาให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

5) แผนกลยุทธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน (Co-Op schedule/Strategy Plan)  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ  

6) การสร้างการยอมรับ เห็นคุณค่าและประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholder 
Acceptance) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันนั้นจะเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ี
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล  
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7) การให้ค าแนะน าและเรียนรู้ร่วมกัน (Consultation) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือ การนิเทศนิสิตนักศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาให้งานสหกิจ
ศึกษาเกิดการพัฒนาท่ีดี  

8) การติดต่อส่ือ การประสานงาน (Communication)  เป็นกลไกการ
ประสานงานท่ีส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี เพื่อการบรรลุผลส าเร็จ  

9) การจัดการทรัพยากร (Resource Management) ในการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้งานประสบผลส าเร็จ  

10) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Net Working) การแสวงหาความ
ร่วมมือ การขยายฐานเครือข่ายของสถานประกอบ ขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา   

11) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกินความคาดหมาย (troubleshooting) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาไว้ล่วงหน้าและมีทักษะการ
ป้องกันเชิงรุก รวมถึงแนวทางการจัดการกับเหตุอันไม่พึงประสงค์ และ  

12) การติดตาม การประเมินผล และการป้อนผลกลับ คือกระบวนงาน
ควบคุมคุณภาพกับการจัดการสหกิจศึกษา 

6. สรรชัย ชูชีพ )2558 (ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษากรอบแนวคิด
การบริหารและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ พบว่า มหาวิทยาลัยต้องมีการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดและทรัพยากรท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ความรู้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานเพื่อให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ ต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรให้
มีการมุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้านการด ารงชีวติ การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
นิสิตนักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาด้านทักษะอาชีพให้มุ่งเน้นการฝึกฝนนิสิตนักศึกษาในการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการด าเนินการกลยุทธ์ ท้ัง 3 ด้าน คือ พัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอน การยกระดับประสิทธิภาพของหลักสูตร การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

7. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างตราสินค้าองค์กรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า วิสัยทัศน์องค์กรด้านวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลท่ีสูงท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าองค์กรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการสร้างตราสินค้าองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลความภักดีของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

8. ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัด
การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน
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เน้นความส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่า 
ความสัมพันธ์เป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อซ้ า ความภักดี
ต่อตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าสามารถสร้างผล
ก าไรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ตราสินค้าหรือองค์กรควรสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง ซึ่งนอกจากลูกค้าแล้ว  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความส าคัญและถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเชิงธุรกิจ และยัง
เป็นแก่นสาระส าคัญในยุคดิจิทัลท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสารอีกต่อไป แต่ยังสามารถ
ควบคุม สร้าง แลกเปล่ียน และมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ได้ เพราะ
เทคโนโลยีการส่ือสารเอื้อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ าจายท่ีจะท าเช่นนั้นได้ 

9. บัณฑิต รัตนไตร และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2560) ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้ามหาวิทยาลัยเอกชน กล่าววว่า กลยุทธ์
ส าหรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้ามหาวิทยาลัยเอกชนมีดังนี้ คือ  

1) การตลาดทางตรง การให้ข้อมูลในทุกช่องทางท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เวปไซต์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วว  

2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม  
3) การตลาดแบบปากต่อปาก นักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านบวกกับกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีมีความคุ้นเคย  
4) การตลาดเชิงประสบการณ์ การสร้างกิจกรรมโครงการพิเศษให้นักศึกษา

ท าประโยชน์ร่วมกับชุมชน  
5) การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีดีของมหาวิทยาลัย  
6) การให้ความส าคัญกับงานด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 
7) การสร้างคุณค่าตราสินค้ามหาวิทยาลัยเอกชนโดยการสร้างให้ผู้เรียนรู้สึก

พึงพอใจ ไว้ใจและมั่นใจ เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพของมหาวิทยาลัยและบอกต่อ 
10. ณัทภัฏ ปั้นจาด (2561) ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ

ของบุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัยไทย พบว่า องค์ประกอบของบุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัย
นั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญและแตกต่างจากองค์ประกอบบุคลิกตราสินค้าท่ัวไปท้ังหมด 3 องค์ประกอบ
คือ  

1) องค์ประกอบความประพฤติตนดี (Good conduct) เนื่องจากแสดงถึง
บรรทัดฐานอันเป็นความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย  

2) องค์ประกอบความเป็นศิลปิน (Artistic) เนื่องจากสะท้อนลักษณะของ
การเรียนการสอนท่ีมีความสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสาขาวิชาต่าง ๆ และ  

3) องค์ประกอบความมีระดับ (Prestige)  เนื่องจากส่ือสารถึงการเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม ท้ังนี้ บุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัยไทยด้านความประพฤติตนดีและความเป็น
ศิลปิน คือ คุณลักษณะของมนุษย์ท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่ือมโยงเข้ากับมหาวิทยาลัยและ
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ตราองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาเหตุมาจากลักษณะและค่านิยมเฉพาะของคนไทย ได้แก่ การประพฤติ
ตนดีตามหลักจริยธรรมและศีล 5 ตามหลักค าสอนของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และ
ความเป็นศิลปินท่ีได้รับการบ่มเพาะผ่านวัฒนธรรมและศิลปกรรมของไทยส่งผลให้คนไทยเช่ือมโยง
ความประพฤติตนดีและความเป็นศิลปินเข้ากับตราองค์กรของมหาวิทยาลัยไทย 

ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยท้ัง 10 เรื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ 3 ประเด็น 
แสดงการสังเคราะห์ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์งานวิจัยภายในประเทศไทย 

งานวิจัยเรื่องท่ี การส่ือสาร การสร้างคุณค่าตราสินค้า 
สถาบันอุดมศึกษา 

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ ์
1  - - 
2   - 
3  - - 
4 -  - 
5 - -  
6 - -  
7 -   
8   - 
9    
10 -   

 
จากตารางข้างต้นพบว่า ประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ การส่ือสารและ
การส่ือสารการตลาด การสร้างคุณค่าตราสินค้า และสถาบันอุดมศึกษาแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทางการค้นหางานวิจัยจาก Google 
Scholar และเป็นงานวิจัยท่ีน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกงานวิจัยท่ีอธิบายเกี่ยวกับการส่ือสาร
คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าองค์กร จ านวน  

1) Goh, K. Y., Heng, C. S. และ Lin, Z. (2013) ศึกษาวิจัย เรื่อง ชุมชนตราสินค้า
บนส่ือสังคมออนไลน์และพฤติกรรมผู้บริโภค : การหาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อผู้ใช้และเนื้อหาท่ีนักการตลาด
สร้างขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา (Content) ท่ีนักการตลาด
สร้างขึ้นมามีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างไร โดยส่ิงท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย
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ลักษณะเนื้อหาท่ีน าเสนอหรือส่ือสารออกไป การแสดงความเห็นของผู้รับสาร  (Comment) และ
ลักษณะข้อความ (Text) ท่ีส่ือสาร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งแสดงออกถึงการมีส่วน
ร่วม (Engage) กับเนื้อหาท่ีนักการตลาดได้ส่งออกไปบนส่ือออนไลน์ (Post) มีผลให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเนื้อหาท่ีนักการตลาดสร้างสรรค์ขึ้นนั้นมีส่วนจูงใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงโน้มน้าวใจหรือดึงดูดความสนใจจะช่วยให้เกิดพฤติกรรม
ตามท่ีผู้ส่งสารได้ต้ังวัตถุประสงค์เอาไว้ 

2) Lovejoy และ Saxton (2012) ศึกษาวิจัย เรื่อง การสารสนเทศ ชุมชนออนไลน์ 
และการปฏิบัติ : องค์กรไม่แสวงหาก าไรมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากองค์กร 
ไม่แสวงหาก าไรจ านวน 100 องค์กร ท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการวิจัยพบว่า องค์กรไม่แสวงหาก าไรมีวิธีการสร้างความผูกสัมพันธ์ (Engage) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสมาชิกขององค์กรโดยได้ท าการส่ือสารด้วยการหลักการน าสารสนเทศท่ีเป็นข้อเท็จจริงส่งสารไป
ยังสมาชิกท่ีอยู่ชนชุมชนออนไลน์เพื่อให้เกิดการลงมือกระท าการบางประการเพื่อให้เกิดความผูกสัมพันธ์
บนส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งท้ังการใช้สารสนเทศเพื่อส่ือสารกับสมาชิกบนชุมชนออนไลน์นั้นจะใช้หลัก
ความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศ และส่ือไปบนช่องทางทวิตเตอร์ (Twitter), บล็อก (Blog) และ
เว็บไซต์ ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะถูกมองว่าเป็นช่อทางหรือส่ือสมัยเก่า แต่อย่างไรก็ตามองค์กรไม่แสวงหา
ก าไรได้มีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันโดยใส่สารสนเทศใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเสมือน
กับเป็นส่ือสมัยใหม่แบบเรียลไทม์เช่นกัน 

3) Menon, V. และ Barani, G. (2016) ศึกษาวิจัย เรื่อง มิติของคุณค่าตราสินค้า: 
การพิสูจน์ในบริบทสถาบันการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการพิสูจน์มิติต่าง ๆ ของคุณค่า
ตราสินค้าของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในประเทศอินเดีย โดยน ามิติคุณค่าตราสินค้าของ 
Aaker ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์และสมการถดถอยระหว่าง
คุณค่าตราสินค้าและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีจ านวน 635 

คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การตระหนักต่อตราสินค้า  
(Brand awareness) มีความสัมพันธ์กับส่ิง เ ช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand association) ความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) และการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand perceived 
quality) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จากผลการวิจัยดังกล่าว ได้กล่าวถึงความส าเร็จของ
อุดมศึกษาในบริบทของคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การสร้างสรรค์ตราสินค้าอย่างเป็นกระบวนการ และ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าในทุกมิติท้ังการตระหนักต่อตราสินค้า   
ส่ิงเช่ือมโยงกับตราสินค้า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า เนื่องจาก
ท้ัง 4 มิติ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

4) Ram, Nallaluthan และ Hanafi (2017) ศึกษาวิจัย เรื่อง คุณค่าตราสินค้า
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพในการส่งมอบ
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับประสบการณ์และคุณภาพของความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยมุ่ง
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่าง ๆ ล่วงหน้า และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางวิชาการ
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เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าในสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย และเพื่อค้นหาวิธีในการบริหาร
จัดการท่ีเป็นต้นแบบ นโยบายของภาครัฐ และประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าของสถาบันการ
อุดมศึกษาประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของลูกค้า ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคม ระดับการศึกษา เพศ อายุ และระดับรายได้ 2) การตระหนักรู้ต่อตราสินค้า ได้แก่ 
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด และการบอกปากต่อปาก 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ การให้การ
บริการ การรับรู้คุณภาพหลังการรับบริการ สัญลักษณ์ บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ทางสังคม ต าแหน่งของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความสัมพันธ์ที่มีต่อท้องถิ่นนั้น ๆ 

5) Schivinski (2011) ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการส่ือสารบนโซเชียล
มีเดียท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้าและการต้ังใจซื้อตราสินค้า การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 504 คน 
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนช่องทางเฟซบุ๊กและท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดคุณค่าตราสินค้าได้แก่ การสร้างสรรค์สารเพื่อใช้
ส่ือสารบนช่องทางสังคมออนไลน์ และการใช้ส่ือของผู้รับสารบนช่องทางสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยยังพบว่า นักการตลาดในฐานะผู้ส่งสารต้องท าการศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบการ
ส่ือสารบนสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการส่ือสารบนช่องทางอื่น ๆ ซึ่งการ
ส่ือสารบนช่องทางออนไลน์สามารถช่วยให้เกิดคุณค่าตราสินค้าองค์กรได้ และนักการตลาดจะต้องท า
การวิเคราะห์ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท่ีจะ
ท าการส่ือสารบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้เกิดคุณค่าตราสินค้า 

6) Shah, Mcleod และ Yoon (2001) ศึกษาวิจัย เรื่อง การส่ือสาร เนื้อหา และ
กลุ่มชุมชน : การวิเคราะห์เชิงส ารวจอิทธิพลของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต 
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส ารวจเชิงประจักษ์อิทธิพลของส่ือมวลชนและเนื้อหาในการส่ือสารระหว่าง
สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างการผูกสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองกลุ่มเดียวกัน โดย
ท าการศึกษาอิทธิพลของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ และส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลกระทบต่อความไว้
ว่างใจระหว่างสมาชิกในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่า การ
เกิดความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองเดียวกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ความ
แตกต่างของระดับการจูงใจด้วยส่ือชนิดต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2) ความแตกต่างของช่วงอายุ
ผู้รับสารท่ีมีการใช้และเข้าถึงส่ือท่ีแตกต่างกัน 3) ระดับการส่ือสารท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะการส่ือสาร
ในระดับมวลชนด้วยการใช้เนื้อหา (Context) ท่ีมุ่งส่ือสารกับคนกลุ่มใหญ่ท่ีมีจ านวนมาก นอกจากนี้
ยังพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร โดยผู้รับสารกลุ่ม
วัยรุ่นจะใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันกับผู้อื่น ๆ จนเกิดเป็น
ความไว้วางใจ และเกิดการร่วมกลุ่มเป็นพลเมืองเดียวกันในส่ิงท่ีตนเองมีความสนใจในเรื่องคล้าย ๆ 
กัน มากกว่าการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือวิทยุโทรทัศน์  
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ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศท้ัง 6 เรื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบ
ได้ 3 ประเด็น แสดงการสังเคราะห์ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ 

งานวิจัยเรื่องท่ี การส่ือสาร การสร้างคุณค่าตราสินค้า 
สถาบันอุดมศึกษาแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ ์
1  - - 
2  - - 
3 -   
4 -   
5   - 
6  - - 
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ มีกรอบแนวคิดการวิจัยน าเสนอเป็นแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การด าเนินงานภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
(พีรเดชและคณะ, 2561;  
ปิยะวัติ, 2559) 

 

 

รูปแบบการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างคุณค่า 
ตราองค์กรของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ตามแนวคิด 

พันธกิจสัมพันธ์ 

 

แนวคิดการสื่อสารการตลาด 
แนวคิดการสร้างสารและ
แนวคิดการใช้สื่อ 
(นธกฤต, 2559; Gibson & 
Hanna, 1992; Belch, G. & 
Balch, M (2018) 

 

แนวคิดคุณค่า             
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(Vukasovic, 2018) 

 

 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา  
(2) เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง 
และการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง ดังต่อไปนี้  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   
การวิจัยนี้มีหน่วยการวิเคราะห์เป็นองค์กร โดยมีประชากรประกอบด้วยเอกสารและ

ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกเลือกให้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้ 

1.1 สถาบันอุดมศึกษา ประชากรการวิจัยประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็น
สมาชิกสมาคม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) จ านวน 53 สถาบัน 
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งเพื่อขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการท างานเพื่อสังคม รวมถึง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนในมหาวิทยาลัยท่ีมีอุดมการณ์ ความรู้ ทักษะในการท างานวิชาการ
เพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ปิยะวัติ บุญ-หลง, 2558) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นสมาชิก
ของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์การซึ่งอาจ
ปรากฏในปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมถึงอาจจัดโครงสร้างการบริหาร งานท่ีเน้นพันธกิจสัมพันธ์
เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมหรือช่ือเรียกอื่นท่ีมีภารกิจด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีสองกลุ่มดังนี้ 
1.2.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีหรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจท่ีก าหนดไว้ของสถาบันการศึกษาท่ีถูก
เลือกให้เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยท่ีก าหนดไว้ในเรื่องสถานการณ์การด าเนินงานด้านพันธกิจ สัมพันธ์และการส่ือสารคุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานโดยยึดแนวคิด พันธกิจสัมพันธ์ 
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1.2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านพันธ
กิจสัมพันธ์ หรือมีภารกิจ/หน้าท่ีรับผิดชอบ/มีประสบการณ์ด้านพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อเป็นผู้ร่วมในการ
อภิปรายกลุ่มแบบเจาะจงท่ีจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบ วิพากษ์และให้ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและ
การน าไปใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานเพื่อการ ส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันการศึกษาท้ังท่ี
ได้ด าเนินการตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์และท่ียังไม่ได้ด าเนินการแต่มีความสนใจท่ีจะน าแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์มาใช้เป็นกรอบในด าเนินงานของสถาบัน 

1.3 เอกสารหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
และแผนงานระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยการด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ เช่น บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ 
เว็บไซต์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีสามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดหรือจากการแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการต่าง ๆ 
 

2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม 
2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มเพื่อศึกษาการด าเนินงานและการส่ือสาร

การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 
ดังนี้คือ 

2.1.1 การเลือกสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเป็นตัวอย่างในการวิจัยนี้ ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือพิจารณาจากการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วยแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างชัดเจนเป็นที่ปรากฏ คือ (1) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
โครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (2) เจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้านงานพันธกิจสัมพันธ์ (3) สมาชิกสมาคมพันธกิจ
สัมพันธ์ และ (4) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงาน แบ่งปันประสบการณ์ การ
ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นแก่สถาบันอื่น ๆ ได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างมี 4 สถาบัน คือ สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับหน้าท่ีเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านพันธกิจสัมพันธ์ระดับชาติ ระหว่างปี 2560 – 2562 คือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ตามล าดับ) 
และการประชุมระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2561 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1.2 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติด้าน
งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม คือ หลักฐานหนึ่งในการแสดงออกเป็นท่ีประจักษ์ได้ และ
สามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงาน การแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นแก่สถาบันอื่น ๆ ได้ ซึ่งพบว่ามีดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การจัดประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติของ Engagement Thailand  
คร้ังที่ วันเดือนปี ที่จัดงาน สถาบันที่เปน็เจ้าภาพ 

1 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
4 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

 26-28 พฤศจิกายน 2018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Engagement  

 
จากข้อมูลในตารางท่ี 3 จะพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด

ไว้ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตัวอย่างมี 4 สถาบัน โดยเลือกจากสถาบันท่ีรับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมย้อนหลัง 3 ปี คือระหว่างปี 2560 - 2562 โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการประชุม 2 ครั้งคือระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ และพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีโดดเด่นประกอบด้วย ดังนั้นสถาบันท่ีถูก
เลือกให้เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จึงมี 4 แห่ง คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยพบว่า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia 
Engagement 2018 (วันท่ี 26–28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ปี 2557 ครั้งท่ี 1 และสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
ฝ่ายงานบริการวิชาการและรับใช้สังคม รวมถึงมีหน่วยงานบริการวิชาการรับใช้สังคม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีโครงสร้างผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
ด้านส่ือสารบริการสังคมและพันธกิจสากล เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศไทยท่ีได้รับการจัด
อันดับหนึ่งในสามของทุกด้าน รวมถึงด้านการบริหารงานด้านวิชาการเพื่อสังคมท้ังในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติมีหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม   

มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ปี พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีโครงสร้างผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดีก ากับดูแลด้านกิจการเพื่อสังคม และมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม มีวิทยาลัย/คณะท่ีเปิด
การเรียนการด้านวิชาการรับใช้สังคม คือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมแห่ง
แรกของไทย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 6 ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.มรภ) ประจ าปี 2562 แกนน ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในการด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีโครงสร้างผู้บริหารระดับ รองอธิการบดีก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน  
พันธกิจสัมพันธ์ และมีหน่วยงานขับเคล่ือนด้านพันธกิจสัมพันธ์ 

 
2.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีสองกลุ่มดังนี้  

2.2.1.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของสถาบัน 
การศึกษาท่ีถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดวิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-
stage sampling) ดังนี้ 

1) การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตามภารกิจและความสัมพันธ์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน เป็น 
4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
/ รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี /คณบดี ระดับสถาบัน/คณะและหรือส านัก  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านพันธกิจสัมพันธ์คือ กลุ่มงานหลักสูตร งานบริการ
วิชาการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานสหกิจศึกษา งานวิจัยชุมชน/สถาบัน เป็นต้น  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา 
ผู้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย  

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น าและประชาคม
ชุมชน หน่วยงานภาคเอกชนท่ีร่วมด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย 

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
ก าหนดจ านวนผู้ท่ีมีโอกาสจะถูกเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งก าหนดจ านวนท่ีเหมาะสมอย่างน้อย  
68 คน ตามรายละเอียดของแต่ละกลุ่มดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

กลุ่ม สถาบัน 1 สถาบัน 2 สถาบัน 3 สถาบัน 4 รวม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 2 2 2 8 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 5 5 5 5 20 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน 5 5 5 5 20 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภาคีเครือข่าย 5 5 5 5 20 

รวม 17 17 17 17 68 
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3) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ จากท าเนียบนามในองค์กรท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง แล้วติดต่อเชิญให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 

2.2 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า          
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงองค์กรและนักวิชาการด้านการส่ือสาร ด้านการส่ือสารการตลาด 
โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็นผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินนงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และท่ีส าคัญต้องยินดีให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือลูกโซ่ ร่วมด้วยคือการให้ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะน าผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีรู้จักหรือ
คุ้นเคยเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น (วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2556)  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการปรับปรุง (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดสรรรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและยินดีท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อท่ีจะหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีและ
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายครบมิติท่ีศึกษามากท่ีสุด 

2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลในห้องสมุดและจากค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ข้อมูลหลักในระหว่างการลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูล  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้       

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาการด าเนินงานและการสือ่สารการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร  

การศึกษาสภาพการด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจ หลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี้คือ  

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งก าหนดประเด็น
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักและการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักเพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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การสร้างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วย อธิการบดี/คณบดีของสถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

2. แบบสัมภาษณ์กลุ่มแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งก าหนดประเด็น
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักและการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักเพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

การสร้างแนวค าถามการสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ นิสิต
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิก
เครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

จึงน าไปสู่การสร้างแนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม  
แนวค าถามท่ีสร้างขึ้นได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะของการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
กล่าวคือ  ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่มมีภารกิจ ความรับผิดชอบ และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในแต่ละ
งานต่างกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้
เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้แนวค าถามจึงแบ่งได้เป็น 4 ชุด ตามกลุ่ม ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีของสถาบันอุดมศึกษา มีค าถามท้ังหมด 5 ข้อ  

ชุดท่ี 2 แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ไ ด้แก่ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีค าถามท้ังหมด 5 ข้อ 

ชุดท่ี 3 แนวค าถามสัมภาษณ์กลุ่มส าหรับกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ นิสิต
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีค าถามท้ังหมด 6 ข้อ 

ชุดท่ี 4 แนวค าถามสัมภาษณ์กลุ่มส าหรับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น า สมาชิกเครือข่าย 
ท่ีมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน มีค าถามท้ังหมด 5 ข้อ 

การสร้างแนวค าถามเพื่อสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดตามแนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แนวค าถามสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้บริหารได้แก่ อธิการบดี/ 
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีของสถาบันอุดมศึกษา ข้อค าถามท้ังหมด 5 ข้อ 

วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ค าถาม 
ข้อท่ี 1  
เพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา  

Brand Equity in Higher 
Education Institution* 
แนวคิดคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
*Tina Vukasovic (2018) 
“Managing Consumer-
Based Brand Equity in 
Higher Education” 
Social Engagement in 
Higher Education 
Institution*  
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ ์
(พีรเดชและคณะ, 2561;  
ปิยะวัติ, 2559) 
 

1. ท่านคิดว่าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
(มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม) จะช่วยหนุนเสริม
งานภารกิจหลักท้ัง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัยของท่านก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายด้านการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ หรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยของท่านตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์อย่างไรบ้าง เพื่อท าให้เกิดคุณค่าต่อ
ตราองค์กรของมหาวิทยาลัย 

ข้อท่ี 2  
เพื่อศึกษาการส่ือสาร
การด าเนินงานภารกิจ
หลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตรา
องค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด 
กลยุทธ์การสร้างสาร 
กลยุทธ์ส่ือ 
(นธกฤต, 2559; Gibson & 
Hanna, 1992; Belch, G. 
& Balch, M (2018) 

4. ท่านก าหนดแนวทางการส่ือสารการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ ท้ังในระดับการส่ือสารภายใน
องค์กร หรือไม่ เนื้อหาและรูปแบบการ
ส่ือสารเป็นอย่างไร 
5. ท่านก าหนดแนวทางการส่ือสารการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ ท้ังในระดับการส่ือสารภายนอก
องค์กร หรือไม่ เนื้อหาและรูปแบบการ
ส่ือสารเป็นอย่างไร 
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ตารางท่ี 6 แนวค าถามสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ข้อค าถามท้ังหมด 
5 ข้อ  

วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ค าถาม 
ข้อท่ี 1  
เพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานภารกิจ
หลักของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กร
ของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 

Brand Equity in Higher 
Education Institution* 
แนวคิดคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
*Tina Vukasovic (2018) 
“Managing Consumer-
Based Brand Equity in 
Higher Education” 
Social Engagement in 
Higher Education 
Institution*  
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ ์
(พีรเดชและคณะ, 2561;  
ปิยะวัติ, 2559) 
 

1. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของท่านให้
ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์(มหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม) หรือไม่ อย่างไร 
2. คณะ/หน่วยงาน/ส านักวิชา มีรูปแบบ
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีกลไกการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความช านาญให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนบ้างหรือไม ่
3. ท่านคิดว่าการด าเนินงานตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กร
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 

ข้อท่ี 2  
เพื่อศึกษาการ
ส่ือสารการ
ด าเนินงานภารกิจ
หลักของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กร
ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 
กลยุทธ์การสร้างสาร 
กลยุทธ์ส่ือ 
(นธกฤต, 2559; Gibson & 
Hanna, 1992; Belch, G. & 
Balch, M (2018) 

4. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยส่ือสารการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเนื้อหาและ
รูปแบบอย่างไร และท่านคิดว่าการส่ือสาร
ภายในองค์กรจะท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กร
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
5. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยส่ือสารคุณค่า
ตราองค์กรของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์สู่องค์กรภายนอกหรือไม่ 
เนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารจะท าให้เกิด
คุณค่าตราองค์กรของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
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ตารางท่ี 7 แนวค าถามสัมภาษณ์กลุ่มชุดท่ี 3 ส าหรับกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีบุคลากรท่ีร่วมด าเนินงาน มีข้อค าถามท้ังหมด 6 ข้อ  
วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ค าถาม 

ข้อที่ 1  
เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 
 
 
 

Brand Equity in 
Higher Education 
Institution* 
แนวคิดคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
*Tina Vukasovic 
(2018) “Managing 
Consumer-Based 
Brand Equity in 
Higher Education” 
Social Engagement in 
Higher Education 
Institution*  
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ 
(พีรเดชและคณะ, 2561;  
ปิยะวัติ, 2559) 
 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมคิด
ร่วมท ากิจกรรมและ/หรือการด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
อย่างไร 
2. นักศึกษามีความคาดหวังอะไรจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์(มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม) 
3. นักศึกษาคิดว่าการด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยช่วยท าให้เกิด
คุณค่าตราองค์กรอย่างไร 
 

ข้อที่ 2  
เพ่ือศึกษาการสื่อสารการ
ด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด 
กลยุทธ์การสร้างสาร 
กลยุทธ์สื่อ 
(นธกฤต, 2559; Gibson 
& Hanna, 1992; 
Belch, G. & Balch, M 
(2018) 

4. มหาวิทยาลัยสื่อสารหรือชี้แจงท าความเข้าใจ
กับนักศึกษาในเรื่องเป้าหมายและประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากหลักสูตรหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์อย่างไร  
5. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ประสานงาน ร่วมคิดร่วมท ากับชุมชน/ภาคี 
เก่ียวกับการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และสื่อสาร
การด าเนินงานน้ันสู่สาธารณะอย่างไร และมี
เน้ือหาและรูปแบบการสื่อสารเป็นอย่างไร 
6. รูปแบบการสื่อสารการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสร้างคุณค่าตราองค์กรเป็นอย่างไร  
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ตารางท่ี 8 แนวค าถามสัมภาษณ์กลุ่มชุดท่ี 4 ส าหรับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น า สมาชิกเครือข่าย ท่ีมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงาน มีค าถามท้ังหมด 5 ข้อ 

วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ค าถาม 
ข้อที่ 1  
เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

Brand Equity in 
Higher Education 
Institution* 
แนวคิดคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
*Tina Vukasovic 
(2018) “Managing 
Consumer-Based 
Brand Equity in 
Higher Education” 
Social Engagement in 
Higher Education 
Institution*  
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ 
(พีรเดชและคณะ, 2561;  
ปิยะวัติ, 2559) 
 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส หรืออ านวยความ
สะดวกให้ตัวแทนชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมหรือมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์(มหาวิทยาลัยเพ่ือ
สังคม) อย่างไร 
2. ชุมชนมีความคาดหวังอะไรจากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
(มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม) 
3. ท่านคิดว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างคุณค่า
ต่อตราองค์กรของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 

ข้อที่ 2  
เพ่ือศึกษาการสื่อสารการ
ด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด 
กลยุทธ์การสร้างสาร 
กลยุทธ์สื่อ 
(นธกฤต, 2559; Gibson 
& Hanna, 1992; 
Belch, G. & Balch, M 
(2018) 

4. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแนว
ทางการสื่อสารการด าเนินงานมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ภายในองค์กรหรือไม่ 
ลักษณะเน้ือหาและรูปแบบการสื่อสารเป็นอย่างไร 
5. ท่านคิดว่า แนวทางการสื่อสารการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ของ
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมหรือไม่ และ
ก่อให้เกิดคุณค่าตราองค์กรอย่างไร ลักษณะ
เน้ือหาและรูปแบบการสื่อสารควรเป็น อย่างไร 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยด้วยการหาค่าดัชนีแสดงค่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม ส่งให้

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการส่ือสารการตลาด สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ จ านวน 7 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดย
ประเมินความเหมาะสมของภาษา ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 

ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัยและเอกสารประกอบการพิจารณา 
คือ โครงการวิจัยฉบับย่อ และนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีใช้ในการวัดตัวแปรท้ังหมดให้ผู้เช่ียวชาญทราบ
ท่ีมาของข้อค าถามแต่ละข้อมาจากประเด็นใด ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนั้นหรือไม่ โดยใช้ดัชนีแสดงค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item Objective Congruence Index: IOC) 
ให้คะแนนระดับความสอดคล้อง ดังนี้ 

ถ้ามีความคิดเห็นว่าค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน +1  
ถ้ามีความคิดเห็นไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ให้คะแนน  0 
ถ้ามีความคิดเห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ให้คะแนน -1 

 เครื่องมือวิจัยท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องตามสูตรดังนี้ 

IOC =  
∑ R

N
 

โดย ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินในข้อค าถามนั้นจากผู้เช่ียวชาญ 
N    คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 
ถ้า IOC > 0.50 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งจากได้ค านวณค่าความเหมาะสมของเนื้อหาและค่าความถูกต้องของส านวนภาษา หลั

ผู้วิจัยจึงน าค่าดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
ปรากฏผลค่า Item Objective Congruence Index (IOC) ดังนี้ 
1) แนวสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย เท่ากับ 0.91 ดัชนีความสอดคล้อง

เป็นท่ียอมรับได้สามารถน าไปใช้ได้  
2) แนวสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ปฏิบัติ เท่ากับ 0.73 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ียอมรับ

ได้สามารถน าไปใช้ได้  
3) แนวค าถามสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.78 ดัชนีความสอดคล้อง

เป็นท่ียอมรับได้สามารถน าไปใช้ได้  



65 

 

4) แนวค าถามสนทนากลุ่ม กลุ่มภาคีเครือข่าย เท่ากับ 0.78 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ี
ยอมรับได้สามารถน าไปใช้ได้  

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัยหลาย

ประเภท เพื่อตอบวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ดังนี้ 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 ส ารวจรายช่ือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อท า
ทะเบียนผู้ให้ข้อมูลหลักใครครบตามกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้ 

1.2 ประสานงานขอจดหมายขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อขอเก็บข้อมูลจาก
แต่ละสถาบัน ดังปรากฎในเอกสารผนวก ก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
ส่งไปยังสถาบันต่าง ๆ 

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อก าหนดเวลาในการเข้าพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักตามความสะดวกของแต่ละกลุ่ม โดยท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
ตอบค าถามได้อย่างเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
เต็มท่ี ครบถ้วน และสะท้อนความเป็นจริงมากท่ีสุด ท้ังนี้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละสถาบันนั้น
มีการนัดสัมภาษณ์ และหาเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากบางสถาบันกลุ่มผู้บริหาร
จะมีการประชุมหลายนัดหมาย และบางครั้งต้องเล่ือนการนัดสัมภาษณ์เนื่องจากติดภารกิจด่วน กลุ่ม
อาจารย์จะติดภาระด้านการสอนหรือการประชุมด่วน ส่วนกลุ่มนิสิตนักศึกษาบางสถาบันจะติด
ช่วงเวลาสอบ ท าให้การนัดหมายครั้งแรกอาจยังไม่ได้ข้อมูลมากนัก แต่เป็นการสร้างความรู้จัก
เบื้องต้น เพื่อท าให้เกิดความคุ้นเคย เกิดความไว้ใจ เพื่อน าไปสู่ความพร้อมในการนัดสัมภาษณ์ครั้ง
ต่อไป ท าให้ได้เนื้อหาข้อมูล ตรงประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์มากท่ีสุด 

1.4 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย ช้ีแจงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักได้ตลอดเวลา การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และ ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักบันทึกเทป
ค าสัมภาษณ์ทุกครั้งก่อนด าเนินการสัมภาษณ์  

1.5 ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนิสิตนักศึกษา 
และกลุ่มชุมชนภาคีของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ผู้วิจัยได้ลงพื้นทีไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ณ 
ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยบางกลุ่มได้มีนัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณ์ แต่บางกลุ่ม
เป็นลักษณะการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  
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1.6 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด าเนินการในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง 28 มิถุนายน 2562 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังหมดจ านวน 68 คน ดังรายละเอียดใน
เอกสารผนวก ก หน้า 156 เป็นต้นไป 
 
ตารางท่ี 9 สรุปผลผู้ให้ข้อมูลหลักจ าแนกตามสถาบันอุดมศึกษา  

ล าดับ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก )คน(  

รวม ผู้บริหาร
ระดับสูง 

อาจารย์/
บุคลากร 

นิสิต/
นักศึกษา 

ชุมชน/
ภาค ี

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 5 5 5 17 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 5 5 5 17 
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 5 5 5 17 
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 5 5 5 17 

 รวมทั้งสิ้น 8 20 20 20 68 
 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์การด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ รวมถึงการเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ 
การน าเสนอผลงานด้านการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมท าให้ได้
เข้าใจเนื้อหาจากการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที ่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก สถานที่ วันเวลา 
1 รองอธิการบดีบริการวิชาการและรับใช้สงัคม ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
28 พฤศจิกายน 2561 
14.30 – 16.30 น. 

2 บุคลากรหน่วยงานบริการวิชาการรับใช้สงัคม ห้องประชุม ชั้น 1 กอง
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 พฤศจิกายน 2561 
10.00 – 12.00 น. 

3 อาจารย์ ห้องประชุม ชั้น 1 กอง
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 พฤศจิกายน 2561 
13.00 – 17.00 น. 

4 นักศึกษา ห้องประชุม ชั้น 1 กอง
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 พฤษภาคม 2562 
13.30 – 16.30 น. 

5 รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ห้องรองคณบดี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

22 พฤษภาคม 2562 
09.30 – 10.30 น. 

6 ภาคีชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่บ้านชัยสถาน หมู่ 10 
ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

22 พฤษภาคม 2562 
13.30 – 15.30 น. 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก สถานที่ วันเวลา 

1 อธิการบดี ห้องอธิการบดี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

11 ธันวาคม 2561 
09.00 – 10.00 น. 

2 บุคลากรหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ ห้องประชุม ชั้น 2 
หน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ 

11 ธันวาคม 2561 
10.00 – 12.00 น. 

3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ห้องรองอธิการบดี ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

15 กุมภาพันธ์ 2562 
09.30 – 10.30 น. 

4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ห้องผู้ช่วยอธิการ ชั้น 6 
ส านักงานอธิการบดี 

15 กุมภาพันธ์ 2562 
10.30 – 12.00 น. 

5 นักศึกษา ห้องประชุม ชั้น 2 
หน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ 

15 กุมภาพันธ์ 2562 
10.30 – 12.00 น. 

6 ภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดย้ิม  สถานีอุตรดิตถ์ติดเย็น           
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

16 กุมภาพันธ์ 2562 
10.30 – 12.00 น. 

 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก สถานที่ วันเวลา 
1 ผู้แทนรองอธิการบดี อาคารสื่อสารองค์กร 24 มิถุนายน 2561 

13.00 – 14.30 น. 
2 บุคลากรส านักยุทธศาสตร์และแผน ห้องประชุม ชั้น 2  

กองวิจัย  
24 มิถุนายน 2561 
09.30 – 12.00 น. 

3 นิสิต อาคารกิจกรรมกลาง 
สโมสรนิสิต  

25 มิถุนายน 2562 
09.30 – 12.00 น. 

4 ภาคีชุมชน ชุมชนสวนหลวงสามย่าน 25 มิถุนายน 2562 
13.30 – 15.00 น. 

 
ตารางท่ี 13 ตารางแสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งที ่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก สถานที่ วันเวลา 
1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม ห้องรองอธิการบดี ชั้น 6 19 มิถุนายน 2562 

13.00 – 14.00 น. 
2 บุคลากรหน่วยงานกิจการเพ่ือสังคม  ห้องประชุมงานกิจการ

เพ่ือสังคม ชั้น 6 
19 มิถุนายน 2562 
14.00 – 16.00 น. 

3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม ห้องประชุมงานกิจการ
เพ่ือสังคม ชั้น 6 

19 มิถุนายน 2562 
10.00 – 11.00 น. 

4 นิสิต ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
 

25 มิถุนายน 2562 
13.30 – 15.00 น. 

5 ภาคีชุมชน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
 

25 มิถุนายน 2562 
15.30 – 17.00 น. 
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2. การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดอภิปรายกลุ่ม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสังเกตในพื้นท่ีวิจัยแล้วจึงน าผลท่ีได้จากการ

ศึกษาวิจัยมาท าการตรวจสอบและก าหนดร่างรูปแบบการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เป็นรายบุคคลเพื่อลดการช้ีน าของกลุ่ม รวมถึงแสวงหา
บุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาและการ
ด าเนินงานด้านการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 ท าการตรวจสอบรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมจะเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
รูปแบบการส่ือสารท่ีพัฒนาขึ้นครั้งนี้  ผู้วิ จัยพบว่า Engagement Thailand จะจัดการประชุม 
Engagement Thailand ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 3-5 กรกฎาคม 2562 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ซึ่งจะมีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีเป็นสมาชิก Engagement Thailand 
มาร่วมประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานการวิจัย และเปล่ียนความคิดเห็นสถานการณ์การด าเนินงาน
ของสถาบันแต่ละแห่งตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจะรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
ในการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจงได้โดยสะดวกและจึงก าหนดการด าเนินงานเก็บข้อมูลครั้งนี้ในระหว่าง
การประชุมครั้งนี้ 

2.2 จัดเตรียมเอกสารสรุปโครงการวิจัย รูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรท่ี
พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านล่วงหน้า  

2.3 ท าการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมจากผู้จัดการประชุมเพื่อ
ประสานงานเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

2.4 ประสานขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.5 ตรวจสอบการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่ม

การอภิปรายเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้ความเห็นชอบและวิพากษ์รูปแบบการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งด าเนินการเป็น 2 รูปแบบ คือ การแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษ์เป็นรายบุคคล กับการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์เป็นรายกลุ่มโดยมี
ผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่ม และมีผู้ช่วยวิจัยในการบันทึกข้อมูล โดยการบันทึกข้อมูลได้ท าการขออนุญาต
ผู้ทรงคุณวุฒิในการบันทึกเทปค าแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์จนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้  
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 นักวิชาการท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในงานของสมาคม 
Engagement Thailand ณ ห้องประชุมหน่วยบริหารพันธกิจสัมพันธ์ ช้ัน 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

กลุ่มท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบริหาร
การตลาด โดยด าเนินการจัดการวิพากษ์ด้วยการสนทนากลุ่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย  
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2.6 หลังการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยถอด
เทปแบบสรุปความ น ามาจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และรวบรวมเพื่อน าไปวิเคราะห์
เนื้อหาต่อไป 

2.7 การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดอภิปรายกลุ่ม การวิจัย
นี้ได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
นักวิชาการ ตัวแทนกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย ด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลท่ีได้ท่ีท าการศึกษาท้ังการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสนทนากลุ่ม โดยท าการถอดเทปแบบค าต่อค าเพื่อหา
ความจริงจากส่วนย่อย ๆ หลายส่วนและน าข้อมูลมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยเช่ือมโยงและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาร่วมกับเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงตีความเพื่อสร้างขึ้นเป็นชุดข้อมูลใหม่  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม กับกลุ่มบุคลากร กลุ่มนิสิตนักศึกษา
น ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. น าบทสัมภาษณ์มาถอดเทป ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นพิมพ์เข้าฟอร์มเพื่อให้
สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยจึงส่งบทสัมภาษณ์ท่ีได้จากการถอดเทปกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล
หลัก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยินยอมให้เผยแพร่ได้  

2. น าเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์มาถอดเทปเนื้อหาค าสัมภาษณ์ พิมพ์เป็นเอกสารแบบ
ค าต่อค า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

2.1 การแบ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาก าหนดตามหัวเรื่องท่ีศึกษา โดยแนวคิด
การสร้างคุณค่าตราองค์กรสถาบันอุดมศึกษานั้น ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Vukasovič Tina. (2015) 
เรื่อง Managing Consumer-Based Brand Equity in Higher Education แนวคิดการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ดัดแปลงจากงานวิจัยของสถาบันคลังสมองท่ีพัฒนาเครื่องมือ
การด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์จาก National Co-ordination Centre for Public Engagement 
(NCCPE) และแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การสร้างส่ือ มาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

2.2 การอ่านเนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยปราศจากอคติ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ
คู่มือและแบบฟอร์มการถอดเนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเภทของ
ผู้ให้ข้อมูล และสร้างตารางแบ่งประเด็นข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของ
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งานวิจัย (2) ข้อค้นพบตามแนวคิด ทฤษฎี และ (3) ข้อวิพากษ์เสนอแนะ โดยแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 3 ท่านตรวจสอบข้อมูลในแต่ละชุดของแต่ละประเภทของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

2.3 การจัดหมวดหมู่ประเด็นย่อย (Sub – Category) แล้วเรียบเรียงหมวดหมู่ใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถแสดงให้เห็นการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยกระบวนการแสงหาความรู้แบบอุปนัย (Induction) (พรทิพย์ ดีสมโชค, 2556, 12-6) เสร็จ
แล้วผู้วิจัยได้ท าการก าหนดรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันการศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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ภาพท่ี 9 กรอบกระบวนการด าเนินงานการวิจัย 

ศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 4 
สถาบันซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติและระดับชาติของ Engagement 
Thailand ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานวิชาการด้านพันธกิจสัมพันธ์ 

ศึกษาคุณค่าตราองค์กรสถาบันอุดมศึกษาที่สื่อสารการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้น าชุมชน ประชาชน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย (สถาบันการศึกษา 4 แห่ง
ข้างต้นที่เข้าไปด าเนินการจัดกิจกรรมพันธกิจกับชุมชน) 

จัดท าร่างรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณคา่ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ แล้วน าร่างฯ ไปให้ผูท้รงคณุวุฒิด าเนินการวิพากษ์และยืนยันเพื่อ
ท ารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรฯ แบบสมบูรณ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่ม 

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

คุณค่าตราองค์กร 

ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 
การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรของ

สถาบันอุดมศึกษาอย่างไร 

คุณค่าตราองค์กร
สถาบันอุดมศึกษา 

ค าถามการวิจัยข้อที่ 2  
สถาบันอุดมศึกษาสื่อสารการด าเนินงานภารกิจหลักตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของ

สถาบันอุดมศึกษาอย่างไร 

การสื่อสารการด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กร 

ค าถามการวิจัยข้อที่ 3 
รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ควรมี

ลักษณะอย่างไร 

รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า 

ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์” สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ออกเป็น 3 ส่วนเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดไว้ 3 ข้อ คือ 
เพื่อศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าง
คุณค่าตราสินค้าองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กร 

 
การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ 

1. ผลการศึกษาด้านวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
2. ผลการศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลหลักทุกท่านให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันท่ีต้องระบุแนวทางความส าคัญของ
การด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด เพราะมีความส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการบริหารงาน เป็นการก าหนดภาพขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การควบคุม 
การก ากับ การตรวจสอบและการประเมินผลความเกี่ยวข้องของนโยบายกับการบริหารท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วนท้ังในระดับภายในองค์กรและระดับภาคประชาสังคม ภาคเศรษฐกิจอย่าง
จริงจัง (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) รวมถึง
การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยหนุนเสริมและท าให้เกิดวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
เกิดแนวทางการบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
และชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นว่าการก าหนดวิสัยทัศน์จะเป็นเครื่องมือท่ีดีในการก านด
ทิศทางและบทบาทของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ปิยะวัติ บุญหลง, 2558)  
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1. ผลการศึกษาวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา (Corporate Vision)  
พบว่า วิสัยทัศน์องค์กรเป็นการมองภาพอนาคตขององค์กร จึงเป็นส่ิงส าคัญและ

จ าเป็นต่อการบริหารจัดการของทุกองค์กร ดังนั้น วิสัยทัศน์องค์กรท่ีดีจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (อ้างแล้ว, น.128-132) 
กล่าวว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เป็นหัวใจส าคัญของการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร รวมถึงการวางแผนการส่ือสารการตลาดเพื่อ
การสร้างคุณค่าตราองค์กรด้วย กล่าวคือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเปรียบเหมือนเป้าหมายในระยะยาวว่า 
องค์กรต้องการจะเติบโตไปในทิศทางใด พันธกิจมีบทบาทหน้าท่ีหลักท่ีจะท าให้องค์กรเติบโตไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ได้ วิสัยทัศน์และพันธกิจจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีคอยช้ีว่า
องค์กรควรจะด าเนินการไปในทิศใด อย่างไร มีเป้าหมายเพื่ออะไร ดังนั้น การศึกษาวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องแสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

จากผลกการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป็น
แนวทางของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไว้ดังนี้คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา 
เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม  
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน (http://www.uru.ac.th/welcome/main/vision)  
เข้าถึงเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563) จะเห็นว่า วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพัฒนา 
การขับเคล่ือนพันธกิจแบบบูรณาการท่ีสนองปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างเสริมทักษะแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
ด้วยกลไกเชิงระบบและนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก สร้างรูปแบบการท างานเชิงระบบท่ี
เช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพองค์กร ส่งผลให้เกิดการสานพลังท า งานสู่เป้าหมายร่วมกันท้ังระดับ
ต าบล และจังหวัด (http://engagementthailand.org/wp-content/uploads/2019/03/Bro_ANNUAL 
%20CONFERENCE%202019_ URU%20%5Bpdf%5D.pdf เข้าถึงเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563)  
 

“ ... พันธกิจสัมพันธ์ของเรามองทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย นั่นคือ
ต้องมองถึงนโยบายท่ีเป็นของสภามหาวิทยาลัย นโยบายของอธิการบดี
แล้ว ก็เอานโยบายลงไปสู่คณะ คณะไปสู่โปรแกรมหรือหลักสูตรและ  
ตัวอาจารย์ คือต้องไปด้วยกันท้ังหมด ...”    
                        (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเลิศ เชิดชูรับใช้สังคม นิยมใน
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หลักธรรม และการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว (https://www.cmu.ac.th/th/cmu/resolution เข้าถึง
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563) สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีระบุว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นั้นให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
“ ... มหาวิทยาลัยวางระบบกลไกการประเมินผลด้านรับใช้สังคม 
ออกเป็น 2 ลักษณะนี้ก็คือ Research and Innovation กับ 4 ภารกิจ
หลักของทุกหน่วยงานตาม เป้าประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ...” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดวิสัยว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าแห่ง 
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาคุณธรรมและการรับใช้สังคมมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล  
(https://www.swu.ac.th/introduction.php เข้าถึงเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563)  

 
“ ... เราใช้งบประมาณแผ่นดินในการขับเคล่ือนให้กับคณาจารย์ไปท า
โครงการ ท ากิจกรรมหรือแม้แต่ในการสนับสนุนวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็น
งบประมาณท่ีเราเสนอขอส านักงบประมาณ โดยเราประสานงานกับกอง
แผนงานนั้นหมายความว่า เรามีการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเชิง
พื้นท่ีท่ีเป็นระบบแล้วมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายมีการก าหนดตัวช้ีวัด
และดูผลท่ีเกิดขึ้น ...”  
                         (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกท่ี

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันกับสังคมท้ังในระดับชุมชน และมหภาค เพื่อให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเข้าถึงได้ สามารถตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม  
การสร้างบัณฑิตท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีรอบรู้เรื่องบ้านเมือง การสร้างพื้นท่ีทางสังคมผ่าน
กิจกรรมท้ังทางวิชาการ บริการสังคม และศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปิดให้สาธารณะได้ประโยชน์และสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการภายในองค์กร ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและสานต่อส่ิงดีงามท่ีมีอยู่ให้สืบเนื่อง
ต่อไป พร้อมกับปรับเปล่ียนบางส่วนท่ีจ าเป็น อันได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร และ  
การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมช้ันน า และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติไ ด้อย่างแ ท้จริ ง 
(https://www. chula.ac.th/about/vision/vision-and-strategy/ เข้าถึงเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2563) สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีระบุว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ว่า 

https://www.swu.ac.th/
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“ ... Key message หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับจะแบ่งเป็น 4 
ด้าน คือ SMART, SOLUTIONS, SHARING, SOCIAL VALUE … เพื่อให้
นิสิตของเราเก่งด้วย แก้ปัญหาสังคม และการแบ่งปันความรู้ให้สังคม ...” 
                         (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) 

 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีก าหนด

เป้าประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานภารกิจท่ีหลากหลายลักษณะเพื่อมุ่งสู่
การด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร เช่น การมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนชุมชนในหลากหลายกิจกรรมภายใต้โครงการ CU Engagement เช่น โครงการ 
OFOC (One Functional Unit One Community)  โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดสระบุรี 
โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการส่งเสริมชุนชน “ส” ยกก าลัง 3 (ยกก าลัง 1 
คือพื้นท่ี ได้แก่ สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ ยกก าลัง 2 คือ แนวคิดด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
สมอง ยกก าลัง 3 คือ วิธีด าเนินงานท่ีสร้างการมีส่วนร่วม เน้นการสร้างสรรค์ และมีความสนุก), 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 5 ส (สยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม สวนลุมพินี) , โครงการ 
CU Urban Community Engagement จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น (เอกสารการประชุมสัมมนา 
The 2nd Engagement Thailand Annual Conference)  

จากผลการศึกษาข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาสรุปได้ว่าสถาบันอุดมศึกษา
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภารกิจหลักให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ถือเป็นการก าหนดทิศทางของ
ภารกิจการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อรับใช้สังคม 
โดยการด าเนินงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษามีจุดเน้นของวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาหลักท้ัง 4 
แห่ง มีความเหมือนและความต่างกัน ดังนี้คือ ด้านความเหมือนคือ ทุกสถาบันต่างระบุถึงหน้าท่ีหลัก
คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจหลักคือ ด้านการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอด
องค์ควาวมรู้บนพื้นฐานความต้องการของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท่ีมุ่งสร้าง
กระบวนการให้เกิดความส าเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้
จริง ตอบสนองความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีชีวิตท่ีมีคุณภาพดี มีอาชีพท่ีมั่นคง ในขณะท่ีความต่าง
ของวิสัยทัศน์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาคือขอบเขตของค าว่าสังคม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
เน้นในระดับชุมชนแต่ในขณะท่ีบางสถาบันอุดมศึกษาจะก้าวสู่สังคมในระดับสากล รวมถึงบางสถาบันฯ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นความเช่ียวชาญของสถาบันเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 แห่ง  
สถาบันอุดมศึกษา วิสัยทัศน์ จุดเน้น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

- ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาของชาติ
ในระดับโลก 

- สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
- การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม 
และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
ย่ังยืน 

- สถาบันอุดมศึกษา 
ชั้นน าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

- มีความเป็นเลิศในการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็น
สถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี 
เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ 
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
ในการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือความเข้มแข็ง
และย่ังยืน 

- สถาบันอุดมศึกษาท้องถ่ิน 
- พัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและ

ย่ังยืน 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบน
ฐานการศึกษาคุณธรรมและการรับใช้
สังคมมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

- ใช้จุดแข็งความเป็นมหาวิทยาลัย
การศึกษามาเป็นฐาน 

- เน้นคุณธรรมรับใช้สงัคม 
- สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

 
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงการก าหนดวิสัยทัศน์

ขององค์กรท่ีมีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดเครื่องมือการส่ือสารการตลาด เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมุ่งหวังให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบสนองตามวัตถุประสงค์การส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันทุกสถาบันต่างเห็นความส าคัญของการด ารงอยู่ขององค์กรอย่างยั่งยืน  
จึงมุ่งก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนบทบาทหน้าท่ีให้ครอบคลุมท้ังในด้านงานวิชาการ และงานด้านสังคม 
ท าให้เห็นได้ชัดว่าวิสัยทัศน์มีความส าคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา  

วิสัยทัศน์จึงถือเป็นการก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรให้บรรลุผลเป็นการ
แสดงความชัดเจนในการขับเคล่ือนการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดม ศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ ท้ังในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของภาค
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภาคการผลิตจริง เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนในการลด
ความเหล่ือมล้ าท้ังทางสังคม และเศรษฐกิจของคนไทย ในฐานะท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกหนึ่งใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งความส าคัญของวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ปิยะวัติ บุญหลง (อ้างแล้ว, 2558) ได้กล่าวว่า การด าเนินงานภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาด้านพันธกิจสัมพันธ์ ท้ังปรัชญาและเป้าหมาย 
กระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและความสัมพันธ์กับภายนอก พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาท่ีโดดเด่นในบางเรื่องท่ีชัดเจนเห็นผล เช่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดพันธกิจสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก และ
ก าลังพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์นี้ให้เข้มแข็งและครอบคลุมมากขึ้น ด้วยปณิธานท่ีว่า “สร้างสรรค์ศิลปะ 
วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก าหนดพันธกิจสัมพันธ์เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบัน และก าลังพัฒนาให้เข้มแข็งและครอบคลุม
มากขึ้น ด้วยปรัชญาท่ีว่า“แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรมน าสังคม” และยังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) ท่ีระบุเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะใช้เป็นหลักการในการวางแผน
อุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศไว้ว่า “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญา
ให้สังคม น าทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแก้ปัญหา 
เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งให้
อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือระหว่างภาคชุมชน
และภาคเอกชน (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2561) 

2. การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ แบ่งผลการวิจัยออกตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้คือ ด้านการผลิตบันฑิตคือด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
และด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้คือ  

2.1 การด าเนินงานภารกิจด้านการเรียนการสอน 
2.2 การด าเนินงานภารกิจด้านการวิจัย 
2.3 การด าเนินงานภารกิจด้านบริการวิชาการ  
2.4 การด าเนินงานภารกิจด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                 
2.1 การด าเนินงานภารกิจด้านการเรียนการสอน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาได้

ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ออกเป็น 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ (สมาคม
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม. 2557) คือ 

ลักษณะท่ี 1 คือ แนวทางการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการค้นหา
ปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคม โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีสถาบันตั้งอยู่และมีความสัมพันธ์ในฐานะ
สมาชิกของชุมชนนั้น กระบวนการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันท่ีสะท้อนหลักการด้านแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท่ีเน้นชุมชน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีการก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับเกษตรกรรม การเล้ียงปศุสัตว์ซึ่งสอดคล้อง
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กับอาชีพหลักของคนในชุมชน เช่นการจัดต้ังโครงการวิทยาลัยวัว ในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาการเล้ียง โค-กระบือ ส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มผลิต การส่งเสริมและการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเรื่องขยะขี้วัว การใช้ประโยชน์จากขี้วัว ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ร่วมกันในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชนได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของชุมชน  
 

“ ... อาจารย์ผู้ใหญ่ของเรา เวลาท่ีเขาสนใจเขาจะเข้าไปท างานในชุมชน  
เขาอยู่ เขาท ามานาน ไปแก้ปัญหาชุมชนเหมือนการสร้างความสัมพันธ์
จริง ไปสร้างวิทยาลัยวัว เพื่อแก้ปัญหาเรื่องขี้วัว น าขี้วัวสร้างเป็นพลังงาน
ไว้ใช้ในหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย... ” 
                        (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

       
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพื้นท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคในพื้น ท่ี

ภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงมีแนวทางการเรียนการสอน
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จึงมุ่งพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นท่ี 
ดังนั้นภารกิจด้านการเรียนการสอนจึงมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม   

   
“ ... เราท าหน้าท่ีของเราต่อเพื่อนมนุษย์ และการท่ีเราเป็น มช. ท าให้เรา
ท างานเพื่อคนอื่น การออกแบบการเรียนการสอนต้องผนวกเข้ากับความ
ต้องการของชุมชน แต่หลายครั้งการบูรณาการท าให้การท างานง่ายขึ้น 
ท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
การบริการวิชาการ ก็ผนวกได้ท้ัง 4 อัน ...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 13, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
 

ลักษณะท่ี 2 การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับปัญหาของชุมชนท่ีเน้น 
การมีส่วนร่วม ออกแบบการเรียนการสอนให้มีการน านักศึกษาลงไปในพื้นท่ี โดยก าหนดไว้ในแผนการสอน
ท่ีต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา พบว่า หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีการก าหนดให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้น โดยเลือกพื้นท่ีให้เหมาะสม ซึ่งในวิชา 
การวิจัยเบื้องต้นได้พานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ลงพื้นศึกษาปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
รูปแบบการวิจัยภาคสนาม เขตอ าเภอดอยตุง ในหมู่บ้านเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโครงการหลวง 
นักศึกษาได้อยู่ในพื้นท่ีและด าเนินการโดยใช้แนวทางการวิจัยมาเป็นกรอบในการด าเนินงาน  
 

“ ... พื้นท่ีและประเด็นศึกษา วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร์ เราพานักศึกษา
ไปลงพื้นท่ีของโครงการหลวงฯ ท่ีดอยตุง วิชานี้ได้สอนเรื่องการวิจัย
ภาคสนามด้วย เราลงไปครั้งเดียวแบ่งเป็น 6 กลุ่ม  ได้งานมา 6 ช้ิน ฉะนั้น
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ความต้องการของตัวผู้สอนและรายวิชาท่ีต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ 
การลงพื้นท่ีจริงก็สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้มี
การเรียนการสอนในพื้นท่ี ...” 
                        (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2562) 

 

ลักษณะท่ี 3 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่าง
ทฤษฎีด้วยกระบวนการท างานในสภาพจริงในพื้นท่ีนอกห้องเรียน ท่ีสามารถวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ในสภาพจริง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครและคณะ ระบุว่า การบูรณา
การเรียนการสอนด้วยการใช้พื้นท่ีชุมชนเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมถือเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการมากขึ้น และสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ให้ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เห็น
ความส าคัญของกลไกในการส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาท่ีส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติผ่านการเรียนการสอน การวิจัยร่วมกันหน่วยงานภายนอกท่ีสามารถวัดผลและประเมินผลจาก
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการจนน าไปสู่ผลการเรียนรูท่ีดีขึ้นของนิสิต 

 
“ ... เรามีกระบวนการแมทซิ่ ง ... มีหน่วยงาน Talent ช่วยคัดสรร
ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 ... มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มี UBI ของ สปอ. แล้วก็มีศูนย์วิทย์ท่ี
ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ...” 
                           (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 

    

ทางด้านกระบวนการเรียนการสอนในการลงพื้นท่ีชุมชน (Social Lab) นั้น
เป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้นิสิตนักศึกษาค้นหาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของชุมชน และท าให้เกิด
การเรียนรู้ ฝึกในทักษะการส่ือสารจริง และการสังเกตสภาพความเป็นอยู่ เกิดโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีคิดของผู้คนในชุมชน และเกิดการพัฒนาประยุกต์การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี 

 
“... ต้องเปล่ียนค าถาม ใช้วิธีถามไปเรื่อย ๆ เพื่อน าไปสู่ค าตอบท่ีแท้จริง 
ตะล่อมแทน ซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าเดิม แต่ก็จะได้ค าตอบท่ีเป็นความ
จริง ซึ่งต้องใช้เวลากับชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากบางทีชาวบ้านก็กลัว...” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 45, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 
 



80 

 

ลักษณะท่ี 4 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียนท่ีเป็นผลจากประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง การจัดการเรียนการสอนต้องมี
การวัดผลเพื่อรู้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผู้เรียน พบว่า นักศึกษาสาขาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ลงพื้นท่ีท าการวิจัยภาคสนาม ณ บ้านห้วยบงเหนือ ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว 
และพบว่าประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพท าการเกษตร ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างมากท าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ จึงรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดท าข้อมูล
น าเสนอให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี ท าให้คนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาและให้
ความร่วมมือในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ในหมู่บ้านใกล้เคียงคือหมู่บ้านห้วยบงใต้ 
การลงพื้นท่ีพบปัญหาท่ีแตกต่างกันคือพบเรื่องปัญหาการก าจัดขยะ นักศึกษาและอาจารย์ของคณะ
เกษตรศาสตร์ จึงน าเสนอเตาเผาขยะแบบไร้ควันให้ประชาชนในหมู่บ้านห้วยบงใต้ ต.เข่ือนผาก ท าให้
สามารถก าจัดปัญหาขยะได้ลดปัญหามลพิษจากขยะและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติ
ได้ เช่น การก าหนดให้นักศึกษาจัดท าสรุปเอกสารรายงานโครงการฯ ท่ีประกอบด้วยการน าเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การน าเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  

ในขณะท่ีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เอกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและมัลติมีเดียเพื่อ
ธุรกิจ ได้สะท้อนคิดผลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีเรียนรู้ในชุมชนในกระบวนการอบรมถ่ายทอดการท าบัญชี
ครัวเรือนว่า “ผมให้น้ าหนักกับการเรียนกับชุมชนมากกว่า คิดว่าเวลาน าไปปฏิบัติจริง ๆ จะต้องมีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ข้อมูลท่ีเตรียมไปชาวบ้านตอบไม่ได้ พอเราไปลงพื้นท่ีแล้วใช้ค าวิชาการกับ
ชาวบ้าน แล้วชาวบ้าน น้อง ๆ งง แล้วก็ถามว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงในการท างาน 
แล้วก็ความรู้จริงท่ีเราได้จากชุมชน” รวมถึงหน่วยงานภาคีท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น มีส่วนใน
การร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดการบูรณาการแนวคิดท่ีหลากหลายจากประสบกาณ์
และความเช่ียวชาญ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การสร้างประโยชน์ท่ีได้ร่ วมกัน
อย่างเช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อสอนการออมเงินให้กับคนในชุมชน นักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ผมคิดว่าชุมชนได้ 3 อย่าง คือ 1) ชุมชนได้ความรู้จากกลุ่มท่ี
อาจารย์ได้ลงพื้นท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าบัญชี 2) ชุมชนได้เรียนรู้ส่ือ เทคโนโลยีผมน าเข้าไปถ่ายว่า
ใช้อย่างไร และ (3) เป็นการน าชุมชนออกสู่โลกภายนอก เพราะชุมชนมีสินค้าประจ าชุมชนด้วย  
ซึ่งปัญหาหลัก ๆ คือสินค้าเหล่านี้ผลิตแต่ขายไม่ได้ ไม่มีใครมารับ ท าให้เห็นว่าการลงพื้นท่ีจะช่วยทั้งตัว
นักศึกษาและชุมชนครับ” 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานภารกิจด้านการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ คือ การมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาจากการ
ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน การใช้พื้นท่ีของชุมชนเป็นพื้นท่ีในการเรียนรู้ร่วมกับคนใน
ชุมชนท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เช่ือมโยงองค์ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ของส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา ระบุว่า การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้ในโลกศตวรรษท่ี 21 
คือการส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะด ารงชีวิตและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  
 

2.2 การด าเนินภารกิจด้านการวิจัย  
การวิจัยเป็นภารกิจหลักหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพราะอุดมศึกษาเป็น

ศูนย์รวมของความรู้และศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงมีทรัพยากรท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้
อย่างมากมาย แต่เท่าท่ีผ่านมาการด าเนินงานด้านการวิจัยอาจมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มอุตสาหกรรม อันเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารงานวิจัยท่ีไม่มีการบูรณาการเป็นการท าวิจัยท่ี
เน้นความเช่ียวชาญของนักวิจัย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยของตัวนักวิจัยเป็นหลัก 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานภารกิจด้านการวิจัย
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จึงเปล่ียนแนวทางการท าวิจัยแบบท่ีกล่าวข้างต้น คือ การสร้างงานวิจัยท่ี
มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน มีกระบวนการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม
ปัญหาและโอกาสของชุมชน ความพยายามพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในพื้นท่ีชุมชน การสร้างกลไกการพัฒนาท่ีชัดเจนเอื้อต่อการบูรณาการงานพัฒนาได้จริง โดยเฉพาะ
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาพื้นท่ี เป็นแนวทางท่ีท าให้เกิดกระบวนการในการสร้างองค์
ความรู้อันเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ และการน าไปใช้ได้จริง  

การก าหนดปัญหาการวิจัยโดยยึดแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ คือ การมุ่งแก้ไข
ปัญหาและมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน และค านึงถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
จ านวนมากในพื้นท่ี เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนจากจากมุมมองใหม่ คือ การมองปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลักและน ามาหาแนวทางความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายในองค์กร เช่นการ
บริหารงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งพัฒนางานวิจัยในจังหวัดน่าน จังหวัดสระบุรี และสีชัง 
รวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจนกับศักยภาพของหน่วยงานคณะภาควิชาท่ีมี องค์ความรู้ 
ความเช่ียวชาญกับความต้องการของพื้นท่ีเช่น การก าหนดแนวทางหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนขึ้น เช่น 
โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” เป็นพื้นท่ี Engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรูปแบบของการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนน่าน การก าหนดปัญหาการวิจัยเพื่อแก้วิกฤตด้านปัญหาหมอกควันและ
ร่วมมือในการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับ ส านักวิชาทรัพยากรทางการเกษตรโครงการ “บ้านนี้มีสุข” 
อันนี้เราเรียกว่า OFOF (One Function One Faculty) ท่ีแต่ละคณะจะก าหนดโครงการจากการ
ระดมความคิดของคนในคณะ และคนในชุมชน ร่วมถึงกลุ่มความร่วมมือภาคีเช่น สสส 

ภารกิจด้านการวิจัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการก าหนด
พื้นท่ีการวิจัยต้องเลือกพื้นท่ีท่ีมีโครงสร้างและกลไกการพัฒนาท่ีชัดเจนเอื้อต่อการบูรณาการงานพัฒนา
ได้จริง ในประเด็นนี้มีลักษณะการด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกันท้ัง 4 สถาบันอุดมศึกษาคือ การก าหนด
พื้นท่ีเป็นเกณฑ์หลัก (Area Base) คือ การวิจัยบนพื้นท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้ังอยู่หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมี 
การเรียนการสอน การวิจัยต้ังอยู่ และด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นั้นก าหนดให้คณะและหน่วยงานท่ีจะเสนองบท าวิจัยให้เลือกพื้นท่ี 4 แห่ง คืออ าเภอพร้าว อ าเภออ๋มก๋อย 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภออุโมงค์ จังหวัดล าพูน 
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“... เรามี Area Based คือ ... อมก๋อย แม่แจ่ม ศรีบัวบาน เพราะว่าเป็น
แคมปัสของเรา และสมุทรสาคร ... ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่จะมี Common 
Problem ซึ่งเราอาจจะต้อง Identity Gap ให้ชัดเจน ...” 
                       (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ในขณะท่ีการด าเนินงานภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ให้ความส าคัญกับการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายคือ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ เชตพื้นท่ีองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นท่ี 4 อ าเภอ และจังหวัดสระแก้วท่ีต้ังของ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เป็นพื้นท่ีหลัก จึงสร้างกลไกการส่งเสริมการวิจัยในพื้นท่ีดังกล่าว โดยหน่วยงาน
กิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของท้ังสองพื้นท่ีอันเป็น
ประโยชน์ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยของทางสถาบันได้น าไปศึกษาพัฒนาต่อยอด 
 

“ ... เพราะฉะนั้นในพื้นท่ีนครนายกท้ัง 4 อ าเภอเราจึงมีข้อมูล ความ
ต้องการเบื้องต้นไว้เราท าไว้ต้ังแต่ปี 2556 ไล่มาเรื่อยๆ ส่วนในพื้นท่ี
สระแก้วเราก าลังเริ่มเก็บข้อมูลท้ัง 9 อ าเภอ ข้อมูลท่ีเอามาสนับสนุนให้
คณาจารย์ของเราได้เลือกพิจารณาว่าสามารถลงไปท างานในพื้นท่ีตาม
ความเช่ียวชาญ …” 
                         (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นการสร้างกระบวนทัศน์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ท่ีมุ่งเน้นแนวคิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการวิจัยท่ีสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาพื้นท่ีจนเกิดเป็นกลไก การพัฒนาพื้นท่ี ดังนั้นรูปแบบการวิจัยนี้จึง
เป็นรูปแบบใหม่ท่ีต้องมีการจัดการงานวิจัยใหม่ท่ีท้าทายต่อกระบวนทัศน์การวิจัยแบบด้ังเดิม และ
ต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นท่ีอย่างสมดุลได้อย่างแท้จริง  

การวิจัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ต้อง
ยึดหลักการตัดสินใจร่วมกันของภาคีทุกกลุ่ม ว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

“ ... ระบบกลไกและการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นเอกลักษณ์ มันเป็น
เครือข่ายไล่มาต้ังแต่เอาเฉพาะข้างใน ถ้าในมหาวิทยาลัยจะมีเช่น  
คณะซึ่งคณะจะจัดให้มีหน่วยจัดงานวิจัยระดับคณะ และจะมีระบบ 
การบริหารจัดการอยู่ท้ังระบบมหาวิทยาลัย ....” 
                        (ผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
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จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการวิจัยตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ให้ความส าคัญกับการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอันน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย Research University Network หรือ RUN 
ซึ่งประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีมุ่งประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อศักยภาพด้านการศึกษา สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ภาคบริการและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2561) 
 

2.3 การด าเนินงานภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเป็นอีกหนึ่งพันธกิจ

ท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้เพราะสังคมและชุมชนคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นท่ีพึ่งใน
การแก้ปัญหา และการถ่ายทอดความรู้ แต่ท่ีผ่านมาสถาบันอุดมศึกษามักจะเน้นการอบรมวิชาชีพ การ
จัดโครงการพัฒนาอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นครั้ ง เป็นคราวและไม่มีความต่อเนื่ อง  
และบางครั้งไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งการด าเนินงานบริการวิชาการตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์ มาสู่การด าเนินงานในระดับท่ีเข้มข้นเพื่อค้นหาท่ีมาของปัญหา ท่ีมาของความต้องการ
ของชุมชน และความต้องการของคนในชุมชน มีการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง 
และปรับปรุงในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า 
 

“ ... ควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเยอะๆ เพราะว่าได้ประโยชน์หลายฝ่าย
นักศึกษาได้ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งหาไม่ได้จากวิชาท่ีเรา
นั่งเรียนในห้องได้เตรียมตัวก่อนไปท างานจริง ชุมชนได้ความรู้ ได้อะไร
เพิ่มขึ้นมากมาย ...”   

              (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 32, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

การด าเนินงานในด้านบริการวิชากาของสถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับ
การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือจากคนในชุมชนในการร่วมสร้าง
องค์ความรู้ท่ีตอบโจทย์ความร่วมมือในการสร้างสังคมน่าอยู่ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมผ่าน
กระบวนการบริการวิชาแก่สังคมในลักษณะการสร้างและแบ่งปันความรู้ร่วมกันท้ังนี้ อาจจะมีรูปแบบ
การด าเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะาแตกต่างกัน ในบางสถานบันอุดมศึกษาเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาอาชีพ เช่นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนอุโมงของมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ การอบรมพัฒนาอาชีพการนวดเพื่อการรักษาแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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“ ... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานความร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณะสุขจัดอบรมอาสาสมัครเรียนรู้เรื่องการนวดแผนโบราณ  
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุติดเตียง ให้มีทักษะในการนวด
กล้ามเนื้อ การขยับอวัยะเพื่อการออกก าลังกาย เป็นต้น ...” 

    (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 32, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
  

“ ... ควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเยอะๆ เพราะว่าได้ประโยชน์หลายฝ่าย 
นักศึกษาได้ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งหาไม่ได้จากวิชาท่ีเรา
นั่งเรียนในห้อง เช่น เปลือกกาแฟเอามาคัดเป็นโซดาคราฟต์ได้ท้ังท่ีเป็น
ขยะของเขา ...” 

     (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี  54, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
         

“ ... ส่วนใหญ่เรื่องการส่ือสารท่ีเราอาจใช้ศัพท์วิชาการเยอะ หรือค าถาม
ท่ีถามซับซ้อนเกินไป ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจตอบไม่ได้ เราต้องเปล่ียน
ค าถามชาวบ้านถึงจะตอบได้ ...” 

      (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 44, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

2.4 ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นอีกภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการรักษาอนุรักษ์ความเป็นไทย

และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสังคมไทย จากการศึกษาจึงพบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงได้ก าหนดบทบาทและ  
การด าเนินงานท่ีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน การรวบรวมแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดอัตลักษณ์
ของคนพื้นถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตผ่านการท ากิจกรรม/โครงการของหลายภาคส่วน ในหลายลักษณะ เช่น 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานพัฒนานิสิต งานสโมสรนิสิตโดยเน้นให้นิสิต
นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ตามงานเทศกาลส าคัญร่วมกับชุมชน การสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้
จากขนบประเพณีของไทย และของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษา 
ภายในพื้นท่ีของชุมชน การส่งเสริมบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินอาวุโสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัด
ขึ้น สถาบันอุดมศึกษาน าแนวคิดการสร้างนวัตกรรมส่ือเพื่อสืบสานความเช่ือ ภูมิปัญญาในหลากหลาย
รูปผ่านกิจกรรม  

สรุปได้ว่าการด าเนินงานตามแนว คิดพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้าง คุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า หัวใจส าคัญของแนวคิดพันธ์กิจสัมพันธ์คือการค้นหาปัญหาและ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาเพื่อแก่ไขปัญหาชุมชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
ดังนั้น การด าเนินงานแบบเดิมท่ีผลจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยจะถูกน ามาพัฒนาต่อยอด
การใช้ประโยชน์ในชุมชนตามภารกิจการบริการสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบบนลงล่าง ท่ีการรับรู้
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ปัญหา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การก าหนดปัญหาการวิจัยในสถาบันสถาบันอุดมศึกษามัก
ถูกก าหนดมาจากสถาบันการศึกษา จากกลุ่มนักวิชาการ แม้ว่าจะมีกล่าวอ้างในเรื่องการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการของตลาดแรงงานก่อนการจัดท าหลักสูตรแล้วก็ตาม แต่ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
เน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจด้วยการแสวงหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนในพื้นท่ี
บริการของสถาบัน แล้วน ามาเป็นข้อมูลป้อนเข้าระบบการการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
  

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงการด าเนินภาระกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
 

จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้เห็นว่า การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ส่ิงส าคัญดังนี้คือ (1) ต้องท าความเข้าใจกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 
(2) การบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้ ไม่ได้เป็นอิสระ
จากกัน เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนงาน นั่นหมายถึง การออกแบบการเรียนการสอน 
และการวิจัย ควรต้ังอยู่บนความต้องการของชุมชน เพื่อน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปสู่การก าหนดรูปแบบการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน ดังภาพดังต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 11 ภาพแสดงกระบวนการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

 
จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้เห็นว่า การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ (1) การก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีต้องมีความชัดเจนมีความสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน รวมถึงเป็นแนวทาง
สู่การปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นั้นท้ัง 4 แห่ง  
ให้ความส าคัญกับความเช่ือมโยงบทบาทหน้าท่ีในการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน และไป
ในแนวทางเดียวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้สร้างกลไกท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงาน มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจน จะท าให้เกิดแนวทางพัฒนานวัตกรรมท่ีดีและ
เหมาะสมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงสังคมสาธารณะโดยท่ัวกัน  
 
ส่วนที่ 2 การสื่อสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 
 

2.1 แนวทางการส่ือสารการด าเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 

สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มสาธารณะได้รับรู้และ
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เกิดตระหนักรู้ถึงตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
สถาบันอุดมศึกษาใช้เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดภายใต้การใช้กลยุทธ์การสร้างสารและกลยุทธ์
ส่ือ ดังต่อไปนี้ คือ 

การส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะผู้ส่งสาร 
(Sender’s Aspect) สถาบันอุดมศึกษาใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความรู้เกี่ยวกับตราองค์กร โดยงานวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดท่ีดัดแปลงจาก
แนวคิดคุณค่าตราสินค้าและคุณค่าตราองค์กรมาปรับใช้กับองค์กรประเภทสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมุ่งเน้น
การรับรู้และการตระหนักรู้คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Tina, 2015) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณค่าตราองค์กรของเคลเลอร์ (Keller, 1993) ท่ีกล่าวว่าการก าหนดจุดยืน
ของตราองค์กรท่ีชัดเจน (Positioning) เป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าตราองค์กร และการประกาศ
ตนว่าเป็นองค์กรท่ีด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์และมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจึงเป็นการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่า
ตราองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมอร์ราด, เอนนีว, และคอร์แทม 
(Mourad, M., Ennew, C., & Kortam, W., 2011) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า องค์ประกอบในการเกิดคุณค่าตราองค์กร เช่นการก าหนดจุดยืนของ
องค์กร การก าหนดภาพลักษณ์ การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด 
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ย้ าว่า การส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันนั้นใต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของชุมชนซึ่งถือจุดยืนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์มาต้ังแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ขึ้นมา 
 

“ ... การส่ือสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คือ เรามุ่งน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร สร้างความเข้าใจในเชิงรุก น าเสนอจุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ซึ่งตอนนี้ คือการเป็นมหาวิทยาลัย 
พันธกิจสัมพันธ์กับสังคมนั่นเอง ...”  

(ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 13, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ผลการวิจัยยังพบว่า แนวทางการการส่ือสารในมุมมองของผู้ส่งสาร (Sender’s 
Aspect) นั้นไ ด้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้เกี่ยวกับตราองค์กร 
ใน 2 ลักษณะคือ การมุ่งส่ือสารต าแหน่งและจุดยืนขององค์กร (1) ตามลักษณะความเช่ียวชาญของ
สถาบันอุดมศึกษา (Expert Base) (2) ตามลักษณะสถานท่ีต้ังหรือพื้นท่ีชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา 
(Area Base) (3) ตามลักษณะวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา (Objective Base) 
โดยผลการศึกษา พบว่า  
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สถาบันอุดมศึกษามุ่งส่ือสารต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะความ
เช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา (Expert Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่ีระบุว่า ความเช่ียวชาญด้านการสอน
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นตัวก าหนดการรูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ 
 

“ ... เรามีอันนี้เป็นมิติด้านภาคชุมชนและสังคมอีกมิติหนึ่งเป็นด้าน
การศึกษาเรามีโครงการท่ีท าการศึกษาสนองแนวพระราชด าริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาช่ือโครงการว่าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย อันนี้เลยท าให้เรามีเครือข่าย เช่นกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ภายใต้สวทช อันเดิมแล้วก็ท างานขับเคล่ือนกับ
กลุ่มบริษัทท่ีไม่หวังผลก าไรแต่เห็นผลประโยชน์ของการศึกษาเช่นกลุ่ม 
บีกริมกรุ๊ป สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทย เพราะว่าโครงการนี้เป็น
โครงการท่ีมาจากเยอรมันเป็นต้น ...” 
                        (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) 

 

สถาบันอุดมศึกษาส่ือสารคุณค่าตราองค์กรโดยยึดตามวิสัยทัศน์พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามลักษณะสถานท่ีต้ัง (Area Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีแหล่งเศรษฐกิจหรือแหล่งอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีตามภูมิศาสตร์หรือกายภาพ (ทางทะเล ภูเขา พื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่ีระบุว่า 
เพราะความต้องการหรือโจทย์ของแต่ละพื้นท่ีมีความหลากหลาย สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสวงหา
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการความเช่ียวชาญเพื่อสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างเหมาะสม 
 

“ ... เนื่องจากสถาบันการศึกษามีภารกิจหลายอย่าง ต้องมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ชุมชนต้องได้ เราก็ต้องได้ อาจารย์เราก็ต้องได้ประโยชน์ 
นักศึกษาเราก็ต้องได้เรียนรู้  มหาวิทยาลัยก็ได้พันธกิจอันท่ี 3 คือ 
Academic Approach  ต้องไปสร้างนักวิจัยให้กับชุมชน ให้เขาเรียนรู้
ร่วมกับเราไปด้วย เพื่อว่าเขาจะสามารถเกิดความยั่งยืนได้ ...”  

                      (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
สถาบันอุดมศึกษาส่ือสารคุณค่าตราองค์กรโดยยึดตามวิสัยทัศน์พันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาตามลักษณะวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา (Objective Base) 
เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในระดับจังหวัดหรือชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย 
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“ ... เราต้ังคณะกรรมการอยู่  4 ชุด คือ Database, High Impact 
Proposal, Community Building, Branding เพราะว่าเราอยากเห็น
งานอันนี้ เราอยากรู้ว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  ได้งบเท่าไร 
แหล่งทุนไหนบ้าง เราจะท าให้มันเป็นระบบ เราให้เขากรอกทีโออาร์เจอี
ออนไลน์ ...” 

                      (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

นอกจากนั้นการส่ือสารภายนอกนั้นสถาบันอุดมศึกษามีการส่ือสารต าแหน่งหรือ
จุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถส่ือสารภาวะ
ผู้น า (Leadership Level) ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) การส่ือสารภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup University) 2) การส่ือสารภาวะผู้น า
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprises University) 3) การส่ือสารภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ในระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

ผลการค้นพบจากข้อมูล และการสัมภาษณ์ช้ีให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึง
ด้านการส่ือสารองค์ประกอบของการสร้างคุณค่าตราองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์ อันได้แก่การส่ือสารการรับรู้และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าตราองค์กร (Brand Equity) 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของประชาชน พันธมิตร และหุ้นส่วน (People and 
Partnership) ในมุมมองของผู้ส่งสาร (Sender’s Aspect) นั่นคือ การก าหนด Brand Image จาก
การก าหนด (Vision) และความเป็นภาวะผู้น า (Leadership) ของสถาบันอุดมศึกษา (Sender) ท่ีมุ่ง
ด าเนินการตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์คือ การการร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้
ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม โดยอาศัยกระบวนการ และก าลังคน เป็นกลไกในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และการสร้างสรรค์ ออกแบบสารและช่องทางการส่ือสาร 
(Message / Channel) ในประเด็นกระบวนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ และประเด็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Receiver) ให้เกิดการรับรู้ การตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าของ 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

การส่งเสริมให้เกิดคุณค่าตราองค์กรสามารถท าได้หลากหลายวิธีและหลายกลยุทธ์ 
โดยวิธีการท่ีมักจะถูกน ามาใช้ในการสร้างคุณค่าตราองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือ การสร้างความ
จงรักภักดีต่อตราองค์กร ซึ่งการท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราองค์กรนั้น จะช่วยให้ตราสินค้า
มีเข้มแข็ง องค์กรมีความเติบโตได้ในระยะยาว ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์และ
ความพยายามมุ่งมั่นท่ีจะสร้างแนวทางการส่ือสารให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าให้ได้มาก
ท่ีสุดนั่นเอง (Shrimp & Andrew, 2013; Yi, Y., & Jeon, H., 2003; Uncles, Dowling, & ammond, 
2003) จากการศึกษาการส่ือสารเพื่อสร้างตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นสมาชิกของสมาคม
พันธกิจสัมพันธ์นั้น ต่างมุ่งส่ือสารวิสัยทัศน์องค์กรในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษท่ีมุ่ง
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ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ความภักดี
ต่อตราองค์กร  และมีแนวทางเดียวกันกับการส่ือสารจุดยืนของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม ประกอบด้วยการด าเนินงานการส่ือสารท่ีหลากหลาย่ เช่น (1) การจัดงานเปิดตัวเครือข่าย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เป็น
การแสดงบทบาทของการเป็นหน่วยงานหลักเพื่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะงานเป็นการแนะน าแนวคิดและหลักการ
ในการจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการส่ือสารถึงความพร้อมในการสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน มีการส่ือสารถึงความพร้อมในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีความต้องการท างานกับสังคมโดยรวม และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ (2) การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาเวปไซด์   
จดทะเบียนโดเมนช่ือ www.engagementthailand.org การจัดท าตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo) 
การจัดท าแผ่นพับแนะน าหน่วยงาน การผลิตจุลสาร “EnT Digest” เพื่อเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์
และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ (3) การเปิดรับสมัครสมาชิกของเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นต้น (เอกสารการประชุมสัมมนา 
The 2nd Engagement Thailand Annual Conference) 

ในด้านรูปแบบการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นั้นมีลักษณะท่ีเหมือนกันหลายประการ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการ
จัดกิจกรรมพิเศษท่ีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจแต่ละด้าน และจะมีลักษณะ
ท่ีแตกต่างกันในการสร้างเนื้อหาสาร 

การจัดประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีดีในการ
ด าเนินการมหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับท้ังสถาบันอุดมศึกษาและ
ชุมชน รวมทั้งเป็นพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านแนวคิด วิธีปฏิบัติท่ีดี และสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และท่ีส าคัญการจัดประชุมสัมมนาเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการ
ขับเคล่ือนงานแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เข้มแข็งด้วยการส่ือสารท าความเข้าใจ 
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เห็นพ้องและน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างผลกระทบท่ีดีให้เกิดข้ึนกับสังคม 

ช่องทางการส่ือสาร ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจส าคัญส าหรับการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า 
ตราองค์กร ซึ่งปัจจุบันอาจแบ่งตามประเภทของส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 
ซึ่งเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางการส่ือสารสมัยใหม่ท่ีก าลังมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน เช่น
การส่ือสารทางแอปปริเคช่ัน โซเชียลมีเดีย และวเว็ปไซต์ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงกล่าวได้ว่าช่องทางการการส่ือสารออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลให้การด าเนินงานภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หันมาใช้และพัฒนาการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรเพิ่มมากขึ้น 
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เป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นการส่ือสารทีไร้พรมแดนของเวลาและสถานท่ีท าให้สามารถ
ค้นคว่าข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว  

เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางและแพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วทั้งยังมีต้นทุนต่ าท าให้มีแนวโน้มชัดเจนว่า ส่ือออนไลน์จะเป็นส่ือหลักในการส่ือสาร ช่องทางท่ี
เลือกท าการส่ือสารจึงมุ่งเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในส่วนภายใน
องค์กรของแต่ละสถาบัน และในส่วนภายนอกองค์กร 

การส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุ ดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์คือ การศึกษาการส่ือสารการตลาดของสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการใช้การประชาสัมพันธ์ 
การใช้ส่ือบุคคล การใช้การตลาดทางตรงมากเป็นพิเศษ ซึ่งการใช้เครื่องมือท้ัง 3 ประเภทนี้เพื่อมุ่งท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนร่วม รวมถึงการมุ่งแสวงหาความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีบางสถาบันมีการใช้การโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ
เช้าร่วมกิจกรรม เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ส่ือโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาติดต้ังบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งถือเป็นการใช้  
กลยุทธ์สารเพื่อตอกย้ าการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ในขณะท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นการใช้
ส่ือโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมต่อสถาบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษา
ต่างมีการใช้เครื่องมือส่ือสารการตลาดในหลากหลายรูแบบแต่อาจจะแตกต่างกับและเหมือนกัน 
ดังนี้คือ  

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย เป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ใช้มากท่ีสุด ทุกสถาบันให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นเครื่องมือการส่ือสารท่ีเข้าถึงบุคลากรได้มาก
ท่ีสุด การจัดประชุมจะมีเอกสารช้ีแจง รวมถึงภาพความส าเร็จเพื่อโน้มน้าวให้ประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
เห็นความส าคัญซึ่งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ ขององค์กร พร้อมได้จัดท าคู่มือประกอบมอบให้กับอาจารย์ บุคลากร 
และหน่วยงาน ซึ่งการประชุมฯ เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้าท่ีให้ผลหลายด้าน ดังนี้คือ การสะท้อน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้บริหารหรือผู้น าระดับสูงของสถาบัน และ ผู้บริหารหรือผู้น าระดับคณะ
หรือส านักวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ถ่ายทอดข้อมูลและแนวทางวิสัยทัศน์ โครงสร้างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และเป้าประสงค์ของการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีการก าหนดกลไกในการประเมินผลงานท่ีสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างชัดเจน  

หน่วยงานภายในองค์กรส่ือสารระหว่างกัน พบว่า เป็นการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรอันได้แก่ ภาควิชา คณะและหน่วยงานภายใน รวมถึงการส่ือสารภายในของแต่ละ
หน่วยงานย่อยของแต่ละภาคส่วน เช่นการส่ือสารระหว่างคณบดีกับคณะกรรมการบริหารงานคณะ 
การส่ือสารระหว่างคณะกับภาควิชา การส่ือสารระหว่างคณะกับกองวิจัย การส่ือสารระหว่างกองวิจัย 
กองบริการวิชาการกับส่วนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการส่ือสารระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา  
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองส่ือสารองค์กรมุ่งสร้างค่านิยมใหม่เพื่อการส่ือสาร
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก และไม่เฉพาะภายในประเทศแต่ยังมีการ
ก าหนดให้มีการส่ือสารไปยังระดับนานาขาติ มีการจัดหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับรอง
อธิการบดี เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยการส่ือสารจากเดิมท่ีก าหนดปรัชญาว่า “เสาหลักของ
แผ่นดิน” สู่แนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงปรัชญาใหม่เพื่อส่ือสารการเปล่ียนแปลงบทบาทของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้วยการก าหนดปรัชญาใหม่ว่า Solutions for Society แต่
ทางผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งว่ายังอยู่ในระหว่างการท าประชาพิจารณ์จึงยังไม่ได้ก าหนดความหมายเป็น
ภาษาไทย 

 
“  . . .  Key message ห ลัก เ ร าจะแบ่ ง เป็ น  4 ด้ าน  คื อ  SMART, 
SOLUTIONS, SHARING, SOCIAL VALUE … ให้นิสิตของเราเก่งด้วย 
แก้ปัญหาสังคม และการแบ่งปันความรู้ให้สังคม ... ” 
                         (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) 

 
ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการส่ือสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านพันธกิจสัมพันธ์

ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ กล่าวว่า “ต้ังแต่เข้า
ปี 1 พี่ ๆ จะพยายามพูดตอนปฐมนิเทศว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังมาเพื่ออะไร 
ปลูกฝังให้เรารักชุมชนในบ้านเกิดของเรา เพราะนักศึกษาท่ีมาเรียนท่ีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจาก
ต่างจังหวัด มาจากชุมชนเข้ามาหาความรู้เพิ่มเพื่อไปต่อยอดพัฒนาบ้านเขา แล้วก็จะเป็นโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยมีค่อนข้างเยอะ ท้ังในมหาวิทยาลัยและข้างนอก 

การจัดอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานตามแนว คิด 
พันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมุ่งเน้นสร้างการตระหนักรู้ถึงบทบาทและความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดอบรมสัมมนา เป็นการส่ือสารภายในท่ีเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล ถกปัญหา และ
แสวงหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และชุมชนภาคีเครือข่าย เช่นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 

“ ... ช่วงแรกก็ยากหน่อยเพราะยังไม่เห็นผล ... ตอนนี้เราส่ือสารผ่าน
หน่วยจัดการงานวิจัยของคณะเป็นหลัก ... ฝังอยู่ในทุกคณะ ... และมี
ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เป็นตัวกลางในการเช่ือมไปสู่ผู้ปฏิบัติ ... 
เราจะมีการจัดประชุมร่วมกันทุกสองสัปดาห์แรก ...”            
                          (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 
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ในขณะท่ีบุคลากรเห็นว่าผู้น าองค์กรคือบุคคลส าคัญในการส่ือสารวิสัยทัศน์องค์กร
ให้กับหน่วยงานภายนอกเพราะบทบาทอธิการบดีในฐานะผู้น าสูงสุดได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 
 

“ ... จัดเวทีเหมือนล้อมวงคุยเลย มีผู้ว่าฯ อธิการบดี หัวหน้าส่วน เอกชน 
นักวิจัย ชุมชน ท่ีร่วมใจกับเรา เหมือนเปิดเวทีเลย แล้วในบรรยากาศให้
เห็นผลกระทบของงานท่ีท าท้ังหมด จะส่ือสารด้วยตัวของช้ินงานท่ีท า  
ไวนิล QR-code งดแจกเอกสารโดยให้สแกนแทนหลักๆ จะเป็นแบบนี้ 
จะให้ข้อมูลสรุปเป็น new release แจก แล้วเขาจะนัดว่าจะสัมภาษณ์
ใครบ้าง ก็ตั้งแต่ผู้ว่าฯ อธิการบดี นักวิจัย ในงาน และมีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เราก็ประสานงานให้ ...” 

                       (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 15, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 
 

การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
มุมมองนักศึกษาเห็นว่า การเรียนการสอนควรสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และคนในชุมชน การสร้างพื้นท่ีในการร่วมแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ  
 

“ ... แทบทุกวิชาต้องลงชุมชน เพราะศาสตร์ท่ีเรียนคือบริหาร ฉะนั้นทุก
วิชาท่ีเรียนควรได้ลงชุมชนท้ังหมด เพราะว่าชุมชนต้องใช้ท้ังหมด ถ้า
ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือขายสินค้าชุมชนต้องได้ใช้ นอกจากเรา
ต้องใช้ข้อมูลชุมชนแล้ว ชุมชนก็ใช้ข้อมูลจากเราด้วยเช่นกัน ...” 
                        (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 31, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 

  
สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการส่ือสารหรือมีกระบวนการส่ือสารกับนักศึกษา

เกี่ยวกับคุณค่าของการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษา
ท างานร่วมกับชุมชนต้ังแต่เข้าศึกษาในปี 1 นิสิตนักศึกษารุ่นพี่ๆจะพยายามแนะน าต้ังแต่ตอนปฐมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังมาเพื่ออะไร ปลูกฝังให้เรารักชุมชนในบ้านเกิดของเรา 
เพราะนักศึกษาท่ีมาเรียนท่ีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากต่างจังหวัด เป็นต้น รวมถึงการติดต้ังและ
เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ท่ัวทั้งบริเวณอาคารสถานท่ี และการส่ือสารผ่านเวปไซต์และส่ือโซเชียลของทาง
มหาวิทยาลัย 

 

“ ... ส่ือนอกจากนิทรรศการก็ยังไม่เห็น อย่างในเว็บมหาวิทยาลัยก็ยังไม่เห็น 
แต่นิทรรศการงานจะมีบางครั้งมากกว่า แต่อยากให้มีการกระตุ้นแรง
มากกว่านี้ ควรมีพวกส่ือออนไลน์ อย่างเว็บมหาวิทยาลัยมีแต่ไม่ควรมีพวก
นี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการรับนักศึกษามากกว่า ...” 
                       (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 54,  สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2562) 
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ดังนั้น การส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ์ จึงเป็นการส่ือสารคุณค่าตราองค์กร ท่ีน าหลักการการส่ือสารการตลาดมาใช้เพื่อการ
สร้างคุณค่าตราองค์กร  โดยพิจารณาได้จาก 2 ส่วนคือ การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
ในยุคนี้การตลาดจะมีลักษณะแบบเข้าถึงตราสินค้าได้ทุกช่องทาง กล่าวคือ เป็นลักษณะของการบูรณา
การทางการตลาดหลายๆ ช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์และเข้าถึงตราสินค้าอย่างราบรื่น  
ไม่ติดขัด เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยอาศัยการจัดระเบียบช่องทางต่าง ๆ ให้ท างานประสานกัน 
ผสมผสานเป้าหมายและกลยุทธ์ของแต่ละช่องทางให้สอดคล้องกันท้ังช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
เพื่อผลักดันให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดการติดสินใจซื้อ (Kotler, 2017; Schultz, Tannenbaum, 
and Lauterborn, 2003) ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นที่รู้จักและเป็นหลักอันส าคัญ
ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การชายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง  
และตามแนวคิดของ Aaker (2004) เกี่ยวกับตราสินค้าองค์กร (Corporate brand) ตราสินค้าองค์กร
เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ และความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
มรดกตกทอดมาสู่องค์กร ทรัพย์สินขององค์กร สมรรถนะขององค์กร บุคลากรในองค์กร ความมี
คุณค่าขององค์กร ความเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์กร และศักยภาพขององค์กร 
 

2.2 ตัวอย่างส่ือออนไลน์ท่ีหน่วยงานใช้ในการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร 

ผลการศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ ท าให้เห็นรูปแบบการใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับตราองค์กร 
ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การสร้างสารท่ีมุ่งให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับตราองค์กรท้ังในระดับสถาบัน 
และในระดับหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แสดงให้ว่า การใช้กลยุทธ์ส่ือออนไลน์นั้นสามารถ
เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารช่องทางการส่ือสารเชิง
บูรณาการ ท้ังในด้านช่องทางการเข้าถึง และลักษณะหลายหลายรูปแบบ เช่น ส่ือเวปไซต์ ส่ือสังคม 
ท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่ือสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบันอุดมศึกษานิยมใช้กลยุทธ์การสร้างสารท่ีคล้ายคลึงกันคือมุ่งสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานฯ โดยเฉพาะการเขียนข่าวประกอบภาพ  ภาพข่าวพร้อมค าบรรยาย และสกู๊ป
ข่าว และเลือกใช้กลยุทธ์ส่ือท้ังแบบออฟไลน์ คือ ภาพข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
จดหมายข่าว วารสารส่ิงพิมพ์ และแบบออนไลน์ เช่น ภาพข่าว วารสารออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ 
คลิปข่าวออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการบูรณาการช่องทางส่ือท้ังในลักษณะออฟไลน์สู่ออนไลน์ ออนไลน์
สู่ออฟไลน์ และการเช่ือมโยงช่องทางส่ือระหว่างหน่วยงานท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานฯตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น  
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ตัวอย่างสื่อออนไลน์ของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ดังนี้  

 
ภาพท่ี 12 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/cmusecenter 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาพส่ือเวปไซต์ของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา: http://www.se.cmu.ac.th/about 
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ภาพท่ี 14 ภาพส่ือเวปไซต์ของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา: http://www.se.cmu.ac.th/news 
 

 
ภาพท่ี 15 ภาพส่ือเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://www.cmu.ac.th/th/article/00068dfa-77ca-488e-a139-c2c34242d0f9 
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ภาพท่ี 16 ภาพส่ือเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

https://cmu.ac.th/th/article/0cc5c73b-37b9-4753-a6c7-8503e2cfbeb5 
 
จากภาพท่ี 16 ภาพส่ือเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมีการเผยแพร่เนื้อหา

การด าเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เพราะจากการศึกษาท า ให้
เห็นความถี่ในการน าเสนอข้อมูลทุกช่องทางส่ือออนไลน์ เช่น ส่ือทวิสเตอร์ ส่ืออินสตาแกรม ส่ือยูทูป 
ส่ือเฟซบุ๊ก เป็นต้น  

 

 
ภาพท่ี 17 ภาพส่ือสังคมทวิสเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://www.cmu.ac.th/th/article/85e39276-22aa-430f-97d4-ebc1cb38614f 
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ภาพท่ี 18 ภาพส่ือสังคมยูทูปเกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://www.cmu.ac.th/th/article/85e39276-22aa-430f-97d4-ebc1cb38614f 
 
จากภาพท่ี 17 และภาพท่ี 18 เป็นตัวอย่างของการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจ

หลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ คือ ผู้บริหารระดับองค์กรสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญ
ของการท างานด้านวิชาการรับใช้สังคม โดยมีการเผยแพร่ผ่านส่ือทวิสเตอร์และส่ือยูทูป เป็นต้น 

 

      
ภาพท่ี 19 ภาพวารสารรอบสัปดาห์ : ส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ทางเวปไซต์ของศูนย์ส่ือสารองค์กรและ

นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
ที่มา : https://ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId139File_0059_NEWS15_35.pdf  

https://ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId40File_1747_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9
7%E0%B8%B5%E0%B9%88%2015%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%

B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2011-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf 
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ภาพท่ี 20 ภาพวารสารทองกวาว : ส่ือส่ิงพิมพ์ทางเวปไซต์ของศูนย์ส่ือสารองค์กรและนักศึกษาเก่า

สัมพันธ์ 
ที่มา : https://ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId136File_0154_Thong%20Kwao%20April_ 

June%202020%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB
%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf 

 

ตัวอย่างสื่อออนไลน์ของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีตัวอย่างดังนี้ 

 
ภาพท่ี 21 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่มา : https://www.facebook.com/SocialServicesOfficeSWU/ 
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ภาพท่ี 22 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีมา : http://sso.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6896&ArtMID=37594&ArticleID=11627 
 

 
ภาพท่ี 23 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ท่ีมา : https://www.facebook.com/SocialServicesOfficeSWU/ 
 



101 

 

 
ภาพท่ี 24 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/SocialServicesOfficeSWU/videos/227640485390914/ 
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ภาพท่ี 25 ภาพส่ือเฟซบุ๊กของส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/SocialServicesOfficeSWU/ 
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ตัวอย่างสื่อออนไลน์ของส านักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีตัวอย่างดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 26 ภาพส่ือเวปไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : https://www.cts.chula.ac.th/ 

 
ภาพท่ี 27 ภาพส่ือเวปไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : https://www.cts.chula.ac.th/activity/2735/ 
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ตัวอย่างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีตัวอย่างดังนี้ 
 

 
 

 
ภาพท่ี 28 ภาพส่ือเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : http://www.uru.ac.th/welcome/newsdetails/346 
 
 
 
 
 
 

http://www.uru.ac.th/welcome/newsdetails/346
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ภาพท่ี 29 ภาพส่ือออนไลน์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 
ที่มา : https://www.facebook.com/Graduate07/photos/a.696906713751721/3174704972638537/ 

 

ภาพท่ี 30 ภาพส่ือออนไลน์ของศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : http://202.29.52.231/engagement/public/reserve/index.php?name=research 
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ภาพท่ี 31 ภาพส่ือเคล่ือนไหวทางส่ือเฟซบุ๊ก 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=bepX0fJBJqw 
https://www.facebook.com/prachume/posts/789384021436837/ 

 
 

 
ภาพท่ี 32 ภาพส่ือออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ีมา : http://202.29.52.75/fms/index.php/news/21 
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ส่วนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
ภายหลังจากท่ีได้ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ จากการน าเสนอล าดับขั้นของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 และ
วัตถุประสงค์ท่ี 2 แล้ว ผู้วิจัยจึง (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยได้ผลตามภาพท่ี 33 ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 33 ภาพ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
 

จากในภาพท่ี 33 ภาพ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อน าไปอภิปรายกลุ่มจากในภาพท่ี 33 เป็นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด              
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พันธกิจสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้เข้ากับแนวคิดคุณค่าตราองค์กรประเภทสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมุ่งเน้นการตระหนักรู้ และการรับรู้คุณค่าของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษากับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Tina, 2015) ได้แก่ (1) คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consumer 
Attributes) ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษามอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการค านึงถึง
ปัจจัยสังคม-เศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้ตราองค์กร 
(Brand Awareness Attributes) ได้แก่ กิจกรรมการส่ือสารการตลาด และช่องทางการส่ือสารการตลาด 
และ (3) คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร (Brand Image Attributes) ได้แก่ ด้านการบริการ 
ด้านรูปสัญลักษณ์ และด้านทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้
ท่ีมุ่งศึกษาคุณค่าตราองค์กรในมุมมองของผู้ส่งสาร คือ สถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
ของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์การส่ือสาร
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

ผลจากการอภิปรายกลุ่ม (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จากผลการวิ จัยในส่วนท่ี 2 นั้น ผู้วิ จัยพบว่า  
มีข้อเสนอแนะและประเด็นข้อสังเกต สรุปได้ผลดังต่อไปนี้  คือ  

1. ผู้วิจัยควรศึกษาลักษณะของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสาร
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ควรเป็น
รูปทรงท่ีแสดงถึงจุดเริ่มต้นเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมาย และท าให้เห็นความเช่ือมโยงของแต่ละตัวแปร 
ไม่ควใช้ลูกศรโยงไปโยงมา เพราะอาจท าให้เกิดความสับสัน และไม่ เห็นทิศทางของความสัมพันธ์
ดังนั้น ทิศทางขององค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ควรแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ สัมพันธ์กันอย่างไร 
เช่น เป็นความสัมพันธ์ทางตรง หรือเป็นตัวแปรส่งผ่านการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยหรือไม่ เพราะในส่วนของการส่ือสารแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไม่เห็นกลไก องค์ประกอบของ 
การอภิปราย (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ 

2. การใช้ค าเฉพาะในการส่ือความหมาย ถ้าผู้วิจัยใช้มุมมองขององค์กร (Organization 
Driven) นั้น ผลลัพธ์ที่ก าหนดใน (ร่าง) รูปแบบเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสารนั้นอาจจะไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ท่ีระบุไว้ว่าต้องการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร ไม่ใช่หา 
กลยุทธ์การส่ือสาร จึงต้องปรับค าให้สอดคล้องกัน 

3.  )ร่าง (รูปแบบฯ ควรสกัดค าท่ีสะท้อนถึงคุณค่าของการด าเนินงานภารกิจหลักของ
บันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพราะการพัฒนารูปแบบการส่ือสารต้องสถา

ค านึงถึงแก่นความหมายท่ีแฝงอยู่ในการด าเนินงานภารกิจหลักว่าคืออะไร และกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และการรับรู้ให้เกิดข้ึนในสายตาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง  

จากการประมวลข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ปรับ 
(ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  
ดังปรากฎเป็นแผนรูปภาพได้ดังนี้คือ  
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ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ในงานวิจัยนี้ เกิดจากการบูรณาการแนวคิดหลัก ๆ คือ แนวคิดการส่ือสาร 
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ แนวคิดการสร้างคุณค่าตราองค์กร ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน โดยต้องค านึงถึง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ 

 ด้านแนวคิดการส่ือสารในกรอบของการสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คือ อธิการบดี รองอธิการบดี ท่ีก ากับดูแลงงานด้าน             
พันธกิจสัมพันธ์ คณบดี ถือเป็นบุคคล ท่ีมีความคัญมากในการแสดงวิสัยทัศน์ การบริหารงาน               
การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ด้านกระบวนการส่ือสารมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่า
ของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ในล าดับต่อไป โดยในงานวิจัยนี้มุ่งส่ือสารจากมุมของผู้ส่งสาร ซึ่งถือเป็นการวางแผนการส่ือสารเพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านการสร้างสารในการส่ือสารต้องมุ่งให้เกิดความเข้าใจและยอมรับกับการเปล่ียนแปลง
ในทุกมิติด้วยแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง น าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์สอดแทรก
ไปเข้าไปในทุกมิติของภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย                  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพัฒนาต่อ
สถาบัน ชุมชนและสังคม  

หลังจากอภิปรายกลุ่มผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับข้ันของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 และ
วัตถุประสงค์ท่ี 2 และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบวนการแสวงหาความรู้แบบอุปนัย (Induction)  
(พรทิพย์ ดีสมโชค, 2013: 12-6) พบว่ารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้คือ ชุดความหมาย (Set of Meaning) 
เพื่อการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ กลยุทธ์
การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) กลยุทธ์การสร้างสาร (Message 
strategy) และกลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ท าให้กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบันอุดมศึกษาเกิดความรู้เกี่ยวกับตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาได้  (Brand Knowledge) 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบปลาเพื่อแสดงให้เห็นความส าคัญและความสัมพันธ์ของการส่ือสารเพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในสายตาของผู้ส่งสาร 
(Sender’s Aspect)  ดังแสดงในภาพท่ี 34 
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ภาพท่ี 34 ภาพรูปแบบปลาตะเพียน KICC 

  
จากภาพท่ี 34 ผู้วิจัยได้ก าหนดช่ือรูปแบบ (แบบจ าลอง) นี้ว่า รูปแบบปลาเป็นผังแสดง

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ   

ส่วนท่ี 1  ชุดความหมาย (Set of Meaning) ของการด าเนินงานภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (KICC) คือส่วนหลักล าดับแรกของรูปแบบท่ีเป็นผลรวม
ของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจนั่นเอง ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลักดังนี้คือ Knowledge (K) หมายถึง องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญา
ชุมชน, Integration (I) หมายถึง การบูรณาการศาสตร์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน , 
Co-Creation (C) หมายถึง การประสานงานเพื่อวางแผน ลงมือมือปฏิบัติ หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน และ Continuity (C) หมายถึง การด าเนินการตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งชุดความหมายนี้ถือเป็นแก่นหลักของรูปแบบ
การส่ือสารเพื่อท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษา 
เพราะเป็นผลรวมของคุณค่าของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ ดังนั้น การสร้างชุดความหมายนี้จึงถือเป็นแก่นหลักในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการส่ือสารในล าดับต่อไป  

ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์สาร (Message Strategy for University Brand Equity) องค์ประกอบ
หลักท่ีส าคัญของรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของ
การส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรให้เกิดขึ้นในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมุมมองของผู้ส่งสาร 
(Sender’s Aspect) สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องก าหนดทิศทางของการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับชุด
ความหมายของ “KICC” ให้ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารเพื่อท าให้เกิดคุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ อันได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้
เกี่ยวกับความส าคัญและเป้าประสงค์ของการด าเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์ 2) มุ่งโน้มน้าวใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและเกิดความสนใจเข้าร่วมกับ
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การด าเนินงานภารกกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และ 3) มุ่งสร้างการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จนท าให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเกิดการจดจ าและระลึกถึงจนน าไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นภายในใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียอันท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา  

ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์ด้านส่ือ (Media Strategy for University Brand Equity) ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญของรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งมีท้ังส่ือประเภทออนไลน์และออฟไลน์ เพราะต่างมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน
และเกื้อกูลกันเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ท่ีสุด ซึ่งปัจจุบันส่ือประเภทออนไลน์นั้นรับความนิยมและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีท่ีนิยมใช้ส่ือประเภทออนไลน์ โดยเฉพาะส่ือสังคม 
(Social Media) เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ และเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดเพราะเข้าถึงง่ายและใช้งาน
ได้สะดวก นอกจากนี้ การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารแบบสองทางและเรียลไทม์ ซึ่งผู้ส่ง
สารและผู้รับสารสามารถแลกเปล่ียนข่าวสารกันได้ และยังสามารถเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ในการ
ร่วมแลกเปล่ียน ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
เป็นต้น  

ส าหรับกลยุทธ์ส่ือออฟไลน์ ซึ่งสถาบันการศึกษาจะส่ือสารคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ท่ีเกิดผลลัพธ์มากท่ีสุด ได้แก่ การใช้บุคคลเป็นส่ือ การใช้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีในการส่ือสารกับชุมชน เช่น การเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในงานวิชาการ 
การน าเสนอผลการวิจัยต่อท่ีประชุม การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างตัวแทนสถาบันการศึกษากับ
ตัวแทนของชุมชน การให้ผู้เช่ียวชาญลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อไปอบรมให้ความรู้ เสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติแก่ชุมชน เป็นต้น รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลเนื้อหาท่ีเป็นรายละเอียดเชิง
วิชาการได้เป็นอย่างดีเช่น วารสารวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน จดหมายข่าว เป็นต้น  

ส่วนท่ี 4 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการส่ือสารเพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะผู้ส่งสาร (Sender’s Aspect) สถาบันอุดมศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดฒศึกษาเกิดการ
รับรู้ชุดความหมาย (Set of Meaning) ของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (KICC) จนท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจน อันน าไปสู่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มีลักษณะดังต่อไปนี้คือ  

1) การโฆษณา เป็นเครื่องมือส่ือสารท่ีส าคัญในการแจ้งข่าวสารในลักษณะจูงใจให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการน าเสนอเนื้อหาและลีลาท่ีกระชับและเว้าวอนให้เกิดการรับรู้
ด้วยแนวคิดการสร้างสรรค์ (Creative Strategy) การให้ความส าคัญของการน าเสนอคุณค่าขององค์กร
ในมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Stakeholders Point of View) และประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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จะได้รับ (The Support for the Benefit) นั่นคือ การส่งชุดข้อมูลเกี่ยวกับแกนของคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  
การสร้างสรรค์ค า ข้อความเพื่อท าให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจูงใจ เช่น “ลุกขึ้นมา Live ลุกขึ้น Share” 
“ทุกแรงใจเพื่อสังคมไทย” “ความรู้เราความรู้เขาเพื่อสังคมไทยพัฒนา” รวมถึงเทคนิคการสร้างสรรค์
ค าใหม่ท่ีโดนใจ เช่น ข้อความโฆษณา “กรีนแอนด์แชร์ริ่ง” (Green and Sharing) ท่ีมุ่งกระตุ้นให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมลงมือช่วยกันท าให้ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น รวมถึงเทคนิคการใช้ส่ือโฆษณาท่ีเพิ่มโอกาส
การรับรู้ให้ได้มากท่ีสุดโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานั้นจะมีพื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หลายแห่ง 
ดังนั้นการโฆษณา ณ จุดขายจึงถือเป็นเครื่องมือท่ีเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น เช่น การโฆษณา
ข้อความบนจอแอลอีดีท่ีให้ภาพคมชัดสะดุดตารอบบริเวณมหาวิทยาลัย หรือการโฆษณาสโลแกน 
“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” “มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ผ่านซุ้มประตูทางเข้าอาคาร (Archway)  
การโฆษณาแนวแฝงบรรยากาศ (Ambient) ตามบริเวณพื้นท่ีหลักของมหาวิทยาลัยและชุมชน เป็นต้น 

2) การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นเครื่องมือการส่ือสารหลักของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ี
นิยมใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถให้รายละเอียดเชิงลึกได้มากท่ีสุด เช่น การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ การเขียนสกู๊ปข่าว การเขียนข่าวเชิงสารคดี การเขียนบทความ ท าให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานภารกิจตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และท่ีส าคัญคือ
สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดข้อความส่ือสารหลัก (Key Message) คือ “ความรู้ของเรา” “ท างาน
ร่วมกัน” “ท าอย่างต่อเนื่อง” “ความรู้ของพวกเราเพื่อพัฒนาชีวิตชุมชน” “สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ของชุมชน” ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการก าหนดการน าเสนอเนื้อหาเชิงบวก (Tone) 
เพื่อท าให้ผู้อ่านได้เห็นประโยชน์ร่วมกันจากการด าเนินงานดังกล่าว รวมถึงการใช้ภาพประกอบข่าว
พร้อมค าบรรยายภาพ (Photo and Caption) ท่ีสะท้อนให้เห็นคุณค่าของการด าเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์การบริหารประเด็น (Issue management) เพื่อสร้าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
ถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งน ามาใช้ได้ทุกระยะของกระบวนการส่ือสาร ประกอบด้วย การสร้างแนวร่วมกับ
ผู้น าภาคี นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณะ เพื่อ
ท าให้เห็นว่าชุดความหมาย  (Set of Meaning) ของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (KICC) นั้นเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเป็นประโยชน์ร่วมกัน  
ในการสร้างแนวร่วมท าให้เกิดพันธมิตรสนับสนุนการสร้างคุณค่าตราองค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเป็นการสร้างความเข้าใจในประเด็นท่ีต้องการส่ือสารผ่านกิจกรรมเพื่อให้สังคมได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event) การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ (News Release) การจัดสัมมนา (Seminar) เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง  

การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีกับ
ส่ือมวลชน (Press Relationship) เพื่อให้ส่ือมวลชนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้กับสาธารณะได้รับทราบจนท าให้เกิดเป็นวาระการ
ส่ือสารขึ้นส่งผลดีต่อการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ขึ้นให้ 
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3) การใช้พนักงานขาย สถาบันอุดมศึกษาซึ่งคือเป็นองค์กรธุรกิจประเภทการบริการ
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น บุคลากรถือเป็นเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีส าคัญ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องสร้างทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลเพื่อการโน้มน้าวใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้จนท า
ให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ รวมถึง
ความสามารถในการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จนท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีท า
ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในระยะยาว สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องอบรมและพัฒนาองค์ข้อมูลของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างระบบแรงจูงใจให้รางวัลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการส่ือสารด้วยบุคคลถือเป็น
การส่ือสารสองทางท มีการปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการตอบสนองกันได้ในทันทีจึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของการส่ือสารแนวคิด “KICC” ได้อย่างดีท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เช่น 
การพบปะชุมชน การสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานในพื้นท่ี การแสดงความคิดเห็นของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนและกับคณะท างานของมหาวิทยาลัย การระดมสมอง เป็นต้น 

4) การส่งเสริมการขาย ในการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรสถาบันการศึกษา มีการน า
ข้อมูลและภาพกิจกรรมท่ีสถาบันการศึกษาไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
ประกอบการรับสมัครนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
หรือภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือสังคม เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีการแปรรูป บริหารธุรกิจ เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาน าเสนอความน่าสนใจในประเด็นการมอบทุนการศึกษา 
ได้แก่ ทุนพัฒนากิจกรรมบัณฑิต เป็นต้น ซึ่งภาพท่ีใช้ในการโฆษณา เช่น ภาพการด าเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาชุมชน ภาพการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เป็นต้น 
การตลาดทางตรง เป็นเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีสถาบันอุดมศึกษามุ่งส่ือสารเฉพาะเจาะจงและ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลของ
สังคมมาอย่างต่อเนื่องและเกิดการประมวลชุดข้อมูลเป็นฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการลงพื้นท่ี
และพัฒนาพื้นท่ีตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤติกรรม เป็นต้น เพราะฐานข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือท่ีดีในการบริหารความสัมพันธ์
นั่นเอง โดยการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับการตลาดทางตรงของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การใช้จดหมายตรง 
การติดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อทางส่ือใหม่เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้ส่ือใหม่ เช่น 
การส่ือสารทางแอปพลิเคชันไลน์ แมสเซนเจอร์ เป็นต้น 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์” นี้ เป็นการศึกษาการด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
น ามาพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงาน
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง และการอภิปรายกลุ่มแบบ
เจาะจง 

ผู้วิจัยคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือพิจารณาจากความต้ังใจในการด าเนินงานโดยยึดหลัก 
พันธกิจสัมพันธ์อย่างชัดเจนเป็นท่ีปรากฏ ซึ่งการรับภารกิจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของสมาคม Engagement Thailand ได้ คือหลักฐานยืนยันถึงความชัดเจนและทุ่มเท
ในการด าเนินงานจัดเป็นท่ีประจักษ์และสามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงาน 
การแบ่งปันประสบการณ์ในการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นแก่สถาบันอื่น ๆ ได้ ซึ่งพบว่ามี
สถาบันอุดมศึกษาจ านวน  4 แห่ง ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

 
สรุปผลการวิจัย 
 

การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์คือ  
การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยแนวคิดหลัก 4 ประการคือ ร่วมคิดร่วมท าแบบ
พันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)  
มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ 
(Social Impact) ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งการด าเนินงาน
เพื่อท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กร (Corporate Brand Equity ) นั้นผู้บริหารจะต้องมีการวางแผน 
(Planned) การด าเนินงานเพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้คุณค่า (Value) จนท าให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับตราองค์กร (Brand Knowledge) (Keller, 2012)  ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
และพัฒนาคุณภาพคุณค่าตราองค์กรให้เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากเท่าไรโอกาสท่ี
จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความผูกพันและมีความเช่ือมั่นกับตราองค์กรแล้วนั่นเอง (นธกฤต, 2557, น.284) 
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ผลการวิจัยการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่า
ตราองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ด้านวิสัยทัศน์องค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และ (2) ด้านการ
ด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 

การศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการศึกษาด้านวิสัยทัศน์องค์กรของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ทุกสถาบันให้ความส าคัญ
กับการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมุ่งให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ี
ชัดเจนสอดคล้องกันนั้นเป็นไปตามหลักของการสร้างและการส่ือสารตราองค์กรเพื่อให้เกิดคุณค่า 
ตราองค์กรท่ีชัดเจน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาผู้ใช้แนวคิดนี้จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในข้อตกลง
ดังกล่าวให้เป็นอย่างดีในทุกภาคส่วนขององค์กรและมีนโยบายท่ีชัดเจนส าหรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ด้านการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
สร้างคุณค่าตราองค์กร พบว่า ด้านการเรียนการสอนมีการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับ
เนื้อหาทางวิชาการกับข้อมูลจากการลงพื้นท่ีชุมชน มีกระบวนการแลกเปล่ียนและสร้างองค์ความรู้ใน
หลายลักษณะ โดยด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการ ดังนี้ คือ การมุ่งค้นหาความต้องการของชุมชนท่ีสถาบันต้ังอยู่ เพื่อน ามาสู่การออกแบบ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนกับ
สถาบันอุดมศึกษา และมุ่งส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายโยงระหว่างทฤษฎีด้วย
กระบวนการท างานในสภาพจริงในพื้นท่ีชุมชน ต้องมีการก าหนดกลไกส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ด้านการวิจัย พบว่า เป็นการบริหารการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยชุมชนเน้นการมีส่วน
ร่วมของนิสิตนักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกของชุมชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย 
รวมถึงความชัดเจนในการก าหนดพื้นท่ีการวิจัย การก าหนดกระบวนทัศน์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาพื้นท่ีเป็นส าคัญ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า เน้นการ
แสวงหาภาคีภาคชุมชน จากหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานภาคเอกชน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ให้เกิดร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาคี (External Engagement) และด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า สถาบันอุดมศึกษาพยายามสอดแทรกแนวทางการด าเนินด้าน
ทะนุบ ารุงร่วมกับการด าเนินงานภารกิจหลักด้านอื่นๆ  
 
สรุปผลส่วนที่ 2   
 

สรุปผลการศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา จะพบความเหมือนและความต่างของการส่ือสารของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้ผลดังนี้คือ 
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สถาบันอุดมศึกษาใช้เครื่องมือส่ือสารการตลาดภายใต้กลยุทธ์การสร้างสารและกลยุทธ์
การใช้ส่ือดังนี้คือ เครื่องมือการส่ือสารการตลาดได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดย
พนักงาน การตลาดทางตรง รวมถึงการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งเน้นการส่ือสารเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ รวมถึงการเลือกใช้ส่ือท่ี
สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสารและกลุ่มผู้รับสารคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษา 

การใช้กลยุทธ์การสร้างสารตามวัตถุประสงค์ของการสร้างคุณค่าตราองค์กรคือ  
(1) การสร้างสารเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยค านึงถึงพฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น การจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของอธิการบดีเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ เป็นต้น 
(2) การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจเพื่อการแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ภารกิจหลักตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เช่น การจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานด้าน 
พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน และ (3) การสร้างสารเพื่อการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตราองค์กร เป็นการมุ่งให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นภายในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอัน
น าไปสู่ความเช่ือมันและศรัทธาต่อการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา  

ส่ือประเภทบุคคล ถือเป็นกลยุทธ์ส่ือท่ีสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า
ตราองค์การตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มากท่ีสุด และเป็นท่ีนิยมของทุกสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก
การด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นั้นมีลักษณะเด่นคือ  
การลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป้าหมายท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมถึงการใช้
ช่องทางส่ือประเภทออนไลน์ เช่นส่ือโซเชียล ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างต่อเนื่องส่งผลท่ีดีต่อ
การด าเนินงานฯอันเป็นผลท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในท่ีสุด 
 
สรุปผลส่วนที่ 3   

 
สรุปผลการศึกษาส่วนท่ี 3 คือการพัฒนารูปรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร

ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผลจากการศึกษาการด าเนินงานภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ และผลจากการศึกษาการส่ือสารการด าเนินงาน
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มาวิเคราะห์ข้อมูลจากระบวนการแสวงหาความรู้แบบอุปนัย 
(Induction) (Pornthip Deesomchok. 2013: 12-6) พบว่า รูปแบบการการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
ดังนี้คือ ชุดความหมาย (Set of Meaning) เพื่อการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication 
Tools) ด้วยกลยุทธ์การสร้างสาร (Message strategy) และกลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy)  
ท าให้กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความรู้เกี่ยวกับตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาได้  (Brand Knowledge)   
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ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
    

อภิปรายผลส่วนท่ี 1 ด้านวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อการด าเนินงานภารกิจหลักตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ และด้านการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์นั้นสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ท่ีระบุว่า
สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูปบทบาทในฐานะ Service Provider ในทุกมิติ อุดมศึกษาต้องพัฒนาผลผลิต
ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และสร้างกลไกในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงานภารกิจหลักทุกด้าน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Quality, Efficiency, Equity และ Relevancy ให้กับสังคมและประเทศ 
(ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อ้างแล้ว)   

จากผลการศึกษาด้านการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์ ท าให้เห็นว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในการก าหนดวิสัยทัศน์
องค์กรเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวันชาติ นภาศรี, ธวัชชัย แสนชมภู (2557) เรื่องการพัฒนาตัวแบบปัจจัยความส าเร็จ 
สหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม พบว่าการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support) 
ท่ีชัดเจนท าให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จท่ีดี สอดคล้องกับ อลงกต ยะไวทย์ ได้ระบุในงานวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” ว่า การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูงมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของสหกิจศึกษา (อลงกต ยะไวทย์และคณะ. 2562) และไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของพิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ (2559) เรื่องการสร้างแบรนด์องค์กรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย พบว่า วิสัยทัศน์องค์กรด้านวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลท่ีสูงท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รวมถึงการสร้างแบรนด์องค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลความภักดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึง (1) ต้องท าความเข้าใจกับความต้องการของสังคม ซึ่งจาก
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของสังคมถือเป็นต้นทางหลักในการ
บริหารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (2) กระบวนการ
เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์คือ
การบูรณาการภารกิจหลักเข้าด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้ ไม่ได้เป็นอิสระจากกัน และเป็นทิศทาง
เดียวกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรภาคธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ร่วมกับชุมชน โดยใช้ความสามารถ ความเช่ียวชาญขององค์กรมาแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจน าความส าเร็จมาสู่ธุรกิจ ซึ่งแนวคิดการด าเนินงาน
การสร้างคุณค่าร่วมให้ความส าคัญการจัดกลุ่มความร่วมมือ (Cluster) การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
ชุมชนท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และใน
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ขณะเดียวกันเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมด้วยการสร้างงาน การสาธารณสุข เศรษฐกิจชุมชน 
การศึกษาและสวัสดิการสังคม ในขณะท่ีธุรกิจจะได้คุณค่าในด้านของรายได้ การบริหารต้นทุน  
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ รวมถึงความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น  
จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ดังตารางท่ี 15  
 
ตารางท่ี 15  การเปรียบเทียบแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม กับตัวช้ีวัดของการด าเนินงานตามแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ์ 
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์กับ แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 

ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 
(Partnership) 

การสร้างและแสวงหาพันธมิตรด้วยการร่วมระดมทุน
ร่วมกันเพื่อเสริมศักยภาพการบูรณาการความ
เช่ียวชาญและทุนมาสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
(Mutual benefit)   

คุณค่าท่ีเกิดขึ้นทั้งต่อธุรกิจและสังคมควบคู่กัน องค์กร
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านกระบวนการ
หลักของกิจการ (CSR-In-Process)  

ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Scholarship) 

ใช้ศักยภาพขององค์กร ท้ังสินทรัพย์ ความเช่ียวชาญ 
และสมรรถนะขององค์กรให้คุ้มค่าสูงสุด 

เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ 
(Social Impact) 

ส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมด้วยการสร้างงาน การ
สาธารณสุข เศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและสวัสดิการ
สังคม  

  
ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบงานวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีพยายามเปล่ียนจากงานวิชาการเพื่อวิชาการเพียงอย่างเดียว ท่ีมุ่งสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในวงวิชาการเป็นงานวิชาการเพื่อสังคม ท่ีมุ่งแก้ปัญหาสังคม รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(กพอ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับท่ี 9 ปี พ.ศ. 2556 ท่ีเห็นว่าการด าเนินงานวิชาการเพื่อ
วิชาการเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้ จึงสร้างกลไกและวิธีการพัฒนาต าแหน่ง
งานวิชาเพื่อสังคมขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงปรัชญา เป้าหมาย วิธีการ และคุณภาพงานท่ีแตกต่างกัน  
แต่ต่างมีความส าคัญท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบงานวิชาการ  

การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีอภิปรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิด
ของศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสะอ้าน กล่าวว่า “ ... การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์นั้นมี 2 รูปแบบ  
อันแรกคือท าอย่างไรจะให้เกิดการบูรณาการก็คือต้องมี Internal Engagement ภายในของ 3 รูปแบบ 
สองคือภารกิจการวิจัยการบริการวิชาการ สามคือภารกิจท่ีมีแววรุ่งท่ีท าร่วมกันได้ระหว่างบุคลากรกับ
นิสิตนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานหรือต่างคนต่างท า ถ้าเราไม่มี Internal Engagement เราก็ไม่มีพลัง 



119 

 

เราต้องร่วมคิดร่วมท าท่ีเกิดจากภายใน ... ต้องเริ่มจากภายในไปสู่ภายนอก ถ้าภายในเข้มแข็งเราก็จะ
ท าให้ภายนอกดึงกันไปด้วย อันท่ีสองพันธกิจสัมพันธ์ภายนอก External Engagement มันก็มีต้ังแต่
ชุมชน Local Government ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรนานาชาติ ก็จะยึดเอา Communiity 
เป็นส าคัญ จะเป็นจุดเด่นของระบบท่ีเราด าเนินอยู่นี้ ...” (วิจิตร ศรีสะอ้าน. (2562) ประธานสมาคม 
Engagement Thailand. บรรยายวันท่ี 3 กรกฎาคม)  

สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์ภารกิจด้านการวิจัยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท าให้เห็นการด าเนินงานท่ีสอดประสานกันในการพัฒนาการงานวิจัย
เชิงพื้นท่ี (Area-based collaborative research for development: ABC research) ในการขับเคล่ือน
การพัฒนาพื้นท่ีด้วยข้อมูลและความรู้สอดคล้อง ไพฑูรย์ ได้ระบุว่า จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษามี 3 
ประการ (ไพฑูรย์, 2554) คือ (1) การสร้างความรู้  สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ ให้งอกเงย (2) การสร้างคน สถาบันอุดมศึกษาต้องบ่มเพาะให้เกิดการรู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีทักษะในการท างานได้ และควรเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นความหลากหลาย
และครอบคลุมท้ังด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (3) การสร้างสังคม 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี และรับผิดขอบต่อสังคม เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษาตามหลักการอุดมศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ก าหนดพันธกิจท่ีมีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคมและประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  
 
อภิปรายผลส่วนที่ 2 การศึกษาการสื่อสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
    

จากผลการศึกษาท าให้พบว่า การส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีข้อท่ีเหมือนกันและข้อท่ีแตกต่างกัน 
(C0mmon&Different) ดังนี้คือ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางตลาดสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย. (2559: 246-248) เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดการส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ท่ีพบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเน้นความส าคัญในเรื่องการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่า ความสัมพันธ์เป็นส่ิงเช่ือมโยง
ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อซ้ า ความภักดีต่อตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า 
ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าสามารถสร้างผลก าไรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น 
ตราสินค้าหรือองค์กรควรสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเป็นไปตาม
ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง ซึ่งนอกจากลูกค้าแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  มีความส าคัญ
และถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเชิงธุรกิจ และยังเป็นแก่นสาระส าคัญในยุคดิจิทัลท่ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับสารอีกต่อไป แต่ยังสามารถควบคุม สร้าง แลกเปล่ียน และมีส่วนร่วมใน
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การสร้างรูปแบบผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ได้ เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารเอื้อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีอ าจายท่ีจะท าเช่นนั้นได้ และไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ณัทภัฏ ปั้นจาด (2561) เรืองการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของบุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัยไทย ท่ีพบว่าองค์ประกอบของ
บุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัยนั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญและแตกต่างจากองค์ประกอบบุคลิก  
ตราสินค้าท่ัวไปท้ังหมด 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบความประพฤติตนดี (Good conduct) 
เนื่องจากแสดงถึงบรรทัดฐานอันเป็นความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
2) องค์ประกอบความเป็นศิลปิน (Artistic) เนื่องจากสะท้อนลักษณะของการเรียนการสอนท่ีมีความ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสาขาวิชาต่าง ๆ และ 3) องค์ประกอบความมีระดับ (Prestige) 
เนื่องจากส่ือสารถึงการเป็นท่ียอมรับของสังคม ท้ังนี้ บุคลิกตราสินค้าของมหาวิทยาลัยไทยด้านความ
ประพฤติตนดีและความเป็นศิลปิน คือคุณลักษณะของมนุษย์ท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่ือมโยง
เข้ากับมหาวิทยาลัยและตราองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาเหตุมาจากลักษณะและค่านิยมเฉพาะของ
คนไทย ได้แก่ การประพฤติตนดีตามหลักจริยธรรมและศีล 5 ตามหลักค าสอนของศาสนาพุทธซึ่งเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย และความเป็นศิลปินที่ได้รับการบ่มเพาะผ่านวัฒนธรรมและศิลปกรรมของไทย
ส่งผลให้คนไทยเช่ือมโยงความประพฤติตนดีและความเป็นศิลปินเข้ากับตราองค์กรของมหาวิทยาลัย
ไทย 

การใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์สารและกลยุทธ์การใช้ส่ือจะมีลักษณะท่ีเหมือนกันคือการใช้
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สารจะมุ่งให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การการสร้างคุณค่าตราองค์กร ท่ีเคลเลอร์ได้กล่าวไว้ว่า การท าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้
เกี่ยวกับตราองค์กร คือส่ิงท าให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดคุณค่าตราองค์กรขึ้นภายในใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียนั่นเอง แต่ท้ังนี้บางมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์สารและกลยุทธ์การใช้ส่ือท่ี
ขึ้นอยู่ประเภทของเครื่องมือการส่ือสารการตลาดนั้นคือความแตกต่างท่ีพบว่าสถาบันอุดมศึกษาจะ
เลือกใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างกันท าให้เห็นว่า การบริหารส่ือแตกต่างกัน  

ในขณะท่ี การประชาสัมพันธ์มีการวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีท้ังในส่วนของ
การส่ือสารภายในองค์กร และการสร้างภาพลักษณะนั้นเป็นลักษณะเด๋นของสถาบันประเภทอุดมศึกษา
คือการมุ่งท าความเข้าใจและใช้เวลาในการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการการส่ือสารวิสัยทัศน์ขององค์กร 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิชัจ พุกสวัสด์ิ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2013) เรื่องการประชาสัมพันธ์
ภายใต้กระแสส่ือสังคมออนไลน์ กล่าวว่า ส่ือสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง องค์กรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อช่วยเสริมส่ือแบบด้ังเดิม 
ดังนั้นการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การน าเสนอประเด็นเนื้อหาควรให้ความส าคัญกับการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อการสร้างช่ือเสียง ภาพลักษณ์และการสนับสนุนองค์กร และไปในแนวทางเดียวกับ
งานวิจัยของบัณฑิต รัตนไตร และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2017) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน กล่าววว่า กลยุทธ์ส าหรับการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนมีดังนี้ คือ (1) การตลาดทางตรง การให้ข้อมูลใน
ทุกช่องทางท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซต์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วว (2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
อย่างถูกต้อง (3) การตลาดแบบปากต่อปาก นักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านบวกกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความคุ้นเคย (4) การตลาดเชิงประสบการณ์ การสร้างกิจกรรมโครงการพิเศษให้นักศึกษาท าประโยชน์
ร่วมกับชุมชน (5) การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีดีของมหาวิทยาลัย (6) การให้ความส าคัญกับงานด้านสังคม
และวัฒนธรรม และ(7) การสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนโดยการสร้างให้ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจ 
ไว้ใจและมั่นใจ เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพของมหาวิทยาลัยและบอกต่อจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันคือ การจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี รวมถึง  
การจัดท าเอกสารคู่มือในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการส่ือสารจากบนลงล่าง 
(Top-Down) ในลักษณะการส่ือสารแนวดิ่งในมุมมองของผู้ส่งสาร (Sender’s Aspect) เพื่อช้ีแจงและ
ท าความเข้าใจถึงบทบาทและการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่าการส่ือสารภายในองค์กรคือ อธิการบดี ถ่ายทอดการส่ือสารวิสัยทัศน์ เพราะ
วิสัยทัศน์เป็นเครื่องช้ีน าให้ทุกหน่วยงานเข้าใจทิศทางการด าเนนิงานขององค์กร กล่าวคือ นิสิตนักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีบุคลากรได้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในขณะท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียท่ี
เป็นภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้เช่ือมมั่นในการด าเนินงานร่วมกัน  

การส่ือสารภายนอกองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของการมุ่งสู่องค์กร 
ท าให้เห็นเป้าประสงค์ขององค์กรท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรด้านเป้าประสงค์ ถือเป็นการส่ือสารท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าตราองค์กรนั้นเอง (Purpose of Brand Equity) อีกท้ังท าให้เห็น
ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการขับเคล่ือนจากการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีกลไก
ในการประสานงานให้เกิดคุณค่าตราองค์กรด้านภาวะผู้น า (Brand Leadership) ซึ่งการส่ือสารสอง
ส่วนนี้ถือเป็นการส่ือสารภายในองค์กรสถาบันอุดมศึกษา 

การส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นั้นจากข้อ
ค้นพบ 2 ลักษณะดังนี้ คือ (1) การส่ือสารองค์ประกอบของการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ คือ  
การส่ือสารคุณค่าตราองค์กรด้วยปรัชญาและเป้าประสงค์ กระบวนการ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กับ  
(2) การส่ือสารผลลัพธ์ของการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  

สรุปได้ว่าการส่ือสารคุณค่าของตราองค์กรนั้น สามารถจะส่ือสารได้ตลอดท่ัวต้ังแต่เริ่ม
กระบวนการ ระหว่างด าเนินการ และภายหลังเสร็จส้ินการด าเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ด าเนินงาน ล้วนเป็นการส่ือสารบอกเล่าเพื่อสร้างความผูกพันการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งใน
ระยะแรก คือ การก าหนดปรัชญาและเป้าประสงค์นั้น จากเอกสารเผยแพร่ของสถาบันท่ีตอกย้ า
ความส าคัญของพันธกิจนั้นย่อมไม่เพียงพอ ควรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลและน าผลนั้น
ตอกย้ าและสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึง การน าบุคคล
ท่ีได้รับบริการจากการด าเนินงานของสถาบันตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ได้มีพื้นท่ีในการสะท้อนความ
คิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ท้ังด้านดีและด้านไม่ดี เพื่อเกิดการประเมินและพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น จากกิจกรรม
หนึ่งสู่กิจกรรมนี้ ซึ่งถือเป็นแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อไป 
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กลยุทธ์การใช้ส่ือพบว่าส่ือมีความหลากหลายและจ านวนมากมาย ท าให้บางครั้งการผลิต
ส่ือท่ีใช้ต้นทุนสูงในการดส่ือสารการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์นั้นไม่เหมาะสม เนื่องจาก
รูปแบบการบริโภคส่ือของผู้คนได้ปรับแปลงไปมาก การจะเลือกใช้ส่ือควรค านึงถึงประเด็นและ
กลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการใช้ส่ือโซเชียลเป็นเครื่องมือหลักในการส่ือสารนั้น เป็นการสร้างกระแสการรับรู้ท่ี
ดีให้กับคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งควรน าเสนอประเด็นเนื้อหาท่ีน่าสนใจ สร้างข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย และพยายาม
ส่ือสารทุกกระบวนการอย่างสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใน ดังนั้นสารท่ีใช้จึง
ต้องกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสะท้อนผลลัพธ์ของการเข้าร่วมการด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

ดังนั้น การศึกษาการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา จัดเป็น
การศึกษามูลค่าเพิ่มท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกภาคส่วนท่ีส่งมอบให้กับองค์กร ท่ีอาจจะเกิดความ
แตกต่างท้ังในด้านการรับรู้ การตระหนักรู้ และมุมมองท่ีมีต่อองค์กร สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นองค์กร
ท่ีไม่หวังผลก าไร ดังนั้นการศึกษาในประเด็นคุณค่าตราองค์กรจึงอาจมีหลายลักษณะท่ีสามารถเข้าถึง
ชุดข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับ มัติกร บุญคง (2557) ท่ีกล่าวว่า การสร้างคุณค่าตราองค์กรผ่านการ
ส่ือสารนั้น สามารถบูรณาการตามลักษณะเฉพาะขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การส่ือสารนั้น
สร้างความตระหนักรุ้ในตราองค์กร สร้างภาพลักษณ์ของตราองค์กร ท้ังในด้านความรู้สึกชอบ ความ
แข็งแกร่ง และลักษณะท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความ
เช่ือมโยงกับตราองค์กรในความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาบทบาท
และความส าคัญของคุณค่าตราองค์กร และปัจจัยน าเข้าหรือปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กร 
 
อภิปรายผลส่วนที่ 3  ผลการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
จากผลการวิจัย พบว่ามีประเด็นส าคัญในการน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ประเด็นแรก คือ 

ชุดความหมายท่ีเรียกว่า “KICC” คือวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักท่ีส าคัญในการด าเนินของ
สถาบันการศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ คือ การมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ถือเป็น
หัวใจส าคัญท่ีท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับท่ีเคลเลอร์ (Keller, 1993) ได้แสดงไว้ใน
แบบจ าลองคุณค่าตราสินค้า โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะส่งให้เกิดคุณค่าต่อตราสินค้า เช่น การก าหนด
จุดยืนของตราสินค้าท่ีชัดเจน (Positioning) เปรียบได้กับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษาท่ีประกาศตนว่าเป็นองค์กรท่ีน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์โดยมุ่งสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมให้เป็นผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมอร์ราด, เอนนีว, 
และคอร์แทม (Mourad, M., Ennew, C., & Kortam, W., 2011) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตรา
สถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า องค์ประกอบในการเกิดคุณค่าต่อองค์กร เช่น การก าหนดจุดยืนของ
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องค์กร การก าหนดภาพลักษณ์ การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด 
เป็นต้น  

ประเด็นท่ี 2 ชุดความหมายของ “KICC” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแรกและส าคัญเพราะ
เป็นผลรวมของความหมายท่ีเกิดจากการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์เปรียบเสมือนหางปลาท่ีโบกพัดให้ปลาทรงตัวและเคล่ือนไหวไปสู่ทิศทางต่าง ๆ เพื่อมุ่ง
สู่จุดปลายทางจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดคุณค่าจากการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่
คุณค่าตราองค์กร เป็นเครื่องแสดงคุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสร้างคน สร้างความรู้และสร้าง
นวัตกรรมให้สังคมและประเทศชาติด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และสังคมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรนภา พรหมมา (Chartnapa Promma, 2018) 
ท่ีกล่าวว่า การด าเนินงานภารกิจท้ัง 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากกจะตระหนักถึงแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์แล้วส่ิงส าคัญอีกประการหนี่งคือการด าเนินงานนั้นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

ประเด็นท่ี 3 เครื่องมือการส่ือสารการตลาดส าหรับการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจากรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรสถาบันการศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ดังกล่าวได้อธิบายการถ่ายทอดชุดความหมาย “KICC” ด้วยเครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดโดยอุปมาเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของปลาในการเคล่ือนไหวสู่จุดหมาย (กลุ่มเป้าหมาย) 
จากประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (1999) คอตเลอร์และเคลเลอร์ (2012)  
ท่ีกล่าวไว้ว่า เครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ถ่ายทอดความมีคุณค่าของ
องค์กรให้แก่ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่านั้นๆ อันจะส่งผลให้คุณค่าขององค์กรนั้นเกิดขึ้นตามการ
รับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (อ้างแล้ว , 2013)  
ท่ีระบุว่าการส่ือสารการตลาดสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก รวมถึงการสร้างกิจกรรมในหลากหลาย
ลักษณะก็จะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มการสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า 
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (Nottakrit Vantamay, 2016 : 284) กล่าวว่า
หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาคุณค่าตราองค์กรให้เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาก
เท่าไรโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความผูกพันและมีความเช่ือมั่นกับตราองค์กรแล้วนั่นเอง  

ท้ังนี้ การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถให้ข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับชุดความหมาย “KICC” ได้มากท่ีสุด อีกท้ังการใช้กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อ
สร้างการรับรู้ การโน้มน้าวใจ และการตระหนักรู้ จะยิ่งท าให้เนื้อหาข้อมูลมีความน่าสนใจ และเข้าใจได้
ง่าย เนื่องจากความรู้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันมักต้องอาศัยการท างานร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง 
และมีข้ันตอนรายละเอียดหลายประเด็นซึ่งการเขียนรายงานผลหรือการเขียนบทความประชาสัมพันธ์ 
เช่น วารสารวิชาการ จดหมายข่าว บทความข่าว จึงถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วยส่ือสารคุณค่างานได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vukasovic (2018) ท่ีกล่าวว่า การสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาต้องมุ่งท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าของงานผ่านการด าเนินงานของ
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สถาบันอุดมศึกษา อันจะท าให้เกิดการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับตราองค์กรขึ้นภายในใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากประเด็นดังกล่าวนี้ท าให้เห็นว่าการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีถือเป็นผลลัพธ์
ท่ีส าคัญอันน าไปสู่การยอมรับและศรัทธาให้เกิดขึ้นและส่งผลต่อการสร้างคุณค่าให้กับตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ส่วนเครื่องมือการส่ือสารการตลาดอื่น ๆ ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือการส่ือสารไม่มากนัก 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับแนวทางการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรไม่หวังผลก าไรจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง เช่น เครื่องมือการส่งเสริมการขาย ด้วยการลดแลก 
แจก แถม เป็นต้น 

ประเด็นท่ี 4  การใช้กลยุทธ์สารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรนั้นในมุมมองของผู้ส่งสาร 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค านึงถึงการสร้างการรับรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้าน
ภาพลักษณ์ตราองค์กร (Brand Image Attributes) คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consumer 
Attributes) หรือ คุณลักษณะของตราองค์กร (Brand Attributes) เพื่อสะท้อนต าแหน่งภาวะผู้น าของ
ตราองค์กร (Brand Leadership) ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา (University Description) ดังนี้คือ  

1. การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะความเช่ียวชาญของ
สถาบันอุดมศึกษา (Expert Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ 

2. การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะสถานท่ีต้ังหรือพื้นท่ีชุมชน
ของสถาบันอุดมศึกษา (Area Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแหล่งเศรษฐกิจ
หรือแหล่งอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์หรือ
กายภาพ (ทางทะเล ภูเขา พื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง) 

3. การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะสถานท่ีต้ังหรือพื้นท่ีชุมชน
ของสถาบันอุดมศึกษา (Area Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแหล่งเศรษฐกิจ
หรือแหล่งอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์หรือ
กายภาพ (ทางทะเล ภูเขา พื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง) 

4. การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
ของสถาบันอุดมศึกษา (Objective Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ในระดับจังหวัดหรือชุมชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมและ
การวิจัย 

ประเด็นท่ี 5  การใช้กลยุทธ์ส่ือเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรนั้นในมุมมองของผู้ส่งสาร 
สถาบันอุดมศึกษานั้น การตัดสินใจเลือกประเภทส่ือ สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าใจประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถของส่ือแต่ละประเภท สอดคล้องกับดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2557) กล่าวว่า 
ผู้วางแผนการใช้ส่ือจ าเป็นต้องมีหลักในการพิจารณาเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม ส่ือมีค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน 
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ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลักด้านลักษณะของข่าวสาร เช่น ข่าวสารท่ีมีข้อมูล
ทางด้านเทคนิควิชาการมาก ๆ อาจจะเลือกใช้ส่ือประเภทนิตยสาร วารสารวิชาการ ซึ่งสามารถเลือก
ช่องทางส่ือได้ท้ังทางออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น หรือการเลือกใช้ส่ือตามลักษณะนิสัยการใช้ส่ือของ
กลุ่มเป้าหมาย (Target-Audience media habits) เช่น ช่องทางส่ือประเภทออนไลน์ท่ีมีลักษณะภาพ
และเสียงเคล่ือนไหว สามารถย้อนดูได้ในทุกท่ีและทุกเวลา เช่น คลิปวีดีโอ เป็นต้น ท่ีสามารถเผยแพร่
ได้ทางส่ือสังคมออนไลน์จะจึงเพิ่มประสิทิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นวัยรุ่น 
         
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย     
 

จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ นี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านการบริหารการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้คือ 
 

ข้อเสนอแนะต่อเชิงนโยบายส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนน ารูปแบบการส่ือสารเพื่อ

สร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ไปปรับใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การวางแผนเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาแนวทางการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยค านึงท่ีลักษณะความแตกต่างทางกายภาพ สภาพแวดล้อม 
และอัตลักษณ์ พันธกิจหลักของแต่ละสถาบัน ผลจากการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า 
ตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการส่ือสารตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย สอดคล้องกับรูปแบบการส่ือสารการด าเนินงานภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไปปรับใช้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด
ความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนท่ี 82 ก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีให้ความส าคัญกับการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาท่ี
ขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมคือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการศึกษา 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวางต าแหน่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จึง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะต่อเชิงปฏิบัติส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด  

พันธกิจสัมพันธ์ นี้ สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการส่ือสารของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเสนอแนะพอสังเขปดังนี้ คือ 

1.1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จัดต้ังคณะท างาน หรือคณะกรรมการ “พัฒนา 
การส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์” ในระดับ
สถาบัน และในระดับความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 น าผลการวิจัยรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ อันได้แก่ ชุดความหมายของการด าเนินงานภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (KICC) เครื่องมือการส่ือสารการตลาด กลยุทธ์การสร้างสารและกลยุทธ์
การใช้ส่ือเพื่อการสร้างคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ท่ีพัฒนาขึ้นนี้มาเป็นกรอบแนวทาง
ในการก าหนด “กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด  
พันธกิจสัมพันธ์” โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การติดตาม และการประเมินผลอย่างชัดเจน 

2. การมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางวิชาการ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นองค์กรภาค
บริการท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ดังนั้นการสร้างคุณค่าตราองค์กรตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จึงเป็นไปเพื่อ
การเสริมสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษาไทยต่อสังคมไทย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้พบว่า มีตัวแปรท่ีเป็นตัวก าหนดรูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กร

ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับปรัชญา ได้แก่ วิสัยทัศน์ของตราองค์กร 
(Brand Vision) การวางต าแหน่งในภาวะผู้น าของตราองค์กร (Brand Leadership) การส่ือสารตราองค์กร 
(Brand Communication) ส าหรับในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปใช้ศึกษาวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มงานหรือลักษณะอื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันตัวแปรท่ีเหมาะสมเหล่านี้หรือเพื่อ
เป็นการค้นพบตัวแปรใหม่ท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษานั้นต่อไป 

2. รูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
ในระดับปรัชญาดังกล่าว ได้แก่ วิสัยทัศน์ของตราองค์กร การวางต าแหน่งในภาวะผู้น าของตราองค์กร 
การส่ือสารตราองค์กร สามารถน าไปใช้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงประยุกต์ต่าง ๆ ต่อไปได้ดังนี้ 

2.1 การใช้สมการเชิงโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรองค์ประกอบ
ตัวก าหนดรูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  
ซึ่งจะท าให้ทราบว่าองค์ประกอบท่ีอยู่ในรูปแบบนั้น องค์ประกอบใดเป็นตัวแปรท่ีส่งอิทธิพล และ
องค์ประกอบใดเป็นตัวแปรท่ีรับอิทธิพล ซึ่งจะท าให้เกิดคุณค่าทางวิชาการในด้านการศึกษาเส้นทาง
อิทธิพล (Path analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ (Causal relationship of factor effected) 
ต่อไป  
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรท่ีเป็นตัวก าหนด
รูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับปรัชญา
ดังกล่าวข้างต้นกับตัวแปรในด้านกลยุทธ์การส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร (Brand Image Attributes) 
คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consumer Attributes) หรือ คุณลักษณะของตราองค์กร (Brand 
Attributes) คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้ตราองค์กร (Brand Awareness Attributes) ซึ่งจะ
ท าให้เกิดคุณค่าการการใช้ท่ัวไป (Generalization) 

2.3 การใช้เทคนิควิจัยเชิงอนาคต (Futuristic Research) ในด้านการพัฒนาเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลของของการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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แนวค าถามสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพือ่สร้างคุณค่าตราองค์กร                                                                  
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์                                                                                  

“Developing of Communication Model to build Brand Equity of the Higher Education 
Institution Based on Social Engagement Concept”                  

                                                   
นายธิติพัทธ์ ล้ิมสัมฤทธิ์นิภา 

 
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แนวค าถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ รวมถึงการส่ือสารการด าเนินของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นท่ีก าหนด เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตรา
องค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เครื่องมือแบ่งออก 2 กลุ่มใหญ่ 
ตามลักษณะของผู้ให้ข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  ดังนี้คือ  

แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 2 ชุด ส าหรับ  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี /

คณบดี /ผู้อ านวยการระดับเทียบเท่าคณะและหรือส านักของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ 

และงานด้านการส่ือสารองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
แนวค าถามสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น  2 ชุด ส าหรับ  
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นิสิตนักศึกษา ผู้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามแนว

พันธกิจสัมพันธ์ของของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น าและประชาคมชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน ท่ีร่วม

ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์กับของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ค าถามการวิจัย (Research Questions) 
 

1. การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท าให้เกิดคุณค่า 
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา อย่างไร  

2. สถาบันอุดมศึกษาส่ือสารการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่า  
ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา อย่างไร  

3. รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ควรมีลักษณะอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ (Operational Definition) 

 
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 
(Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)  มีการใช้ความรู้และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) ซึ่ง
งานวิจัยนี้ แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายรวมถึงค าว่า แนวคิดมหาวิทยาลัยกับสังคม แนวคิด
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึงการรับรู้ และ
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การใช้การส่ือสารทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การ
ใช้ส่ือ รวมถึงทิศทางการส่ือสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ 
และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
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แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ชุดที่  1                                                              
แนวค าถามสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ข้อค าถามท้ังหมด 5 ข้อ  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 1  
เพื่อศึกษาคุณค่า               
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์               
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์(มหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม) จะช่วยหนุนเสริมงานภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน
มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อย่างไร 

   

2. มหาวิทยาลัยของท่านก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และแนวนโยบายด้านการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หรือไม่ อย่างไร 

   

3. ท่านก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยของท่านตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างไร
บ้าง เพื่อท าให้เกิดคุณค่าต่อตราองค์กรของมหาวิทยาลัย 

   

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



148 

 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 2  
เพื่อศึกษาการ
สื่อสารคุณค่าตรา
องค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ท่านก าหนดแนวทางการส่ือสารการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ในระดับ 
การส่ือสารภายในองค์กร หรือไม่  
เนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารเป็นอย่างไร 

   

5. ท่านก าหนดแนวทางการส่ือสารการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ในระดับ 
การส่ือสารภายนอกองค์กร หรือไม่  
เนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารเป็นอย่างไร  

   

ข้อเสนอแนะ 
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แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก  ชุดท่ี  2                                                        
แนวค าถามสัมภาษณ์ส าหรับบุคลากร                                                                                                                                                                                                      

ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 1  
เพื่อศึกษาคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิด                
พันธกิจสัมพันธ์               
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุน
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์(มหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม) หรือไม่ อย่างไร 

   

2. คณะ/หน่วยงาน/ส านักวิชา มีรูปแบบการด าเนินงาน
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
หรือไม่ อย่างไร  

   

3. คณะ/หน่วยงาน/ส านักวิชา มีกลไกการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สนับสนุนร่วมกับบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ
ด้านแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ บ้างหรือไม่ อย่างไร 

   

4. ท่านคิดว่าการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
ท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กรของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
อย่างไร  

   

ข้อเสนอแนะ 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 2  
เพื่อศึกษาการ
สื่อสารคุณค่าตรา
องค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยส่ือสารการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเนื้อหาและรูปแบบ
อย่างไร และการส่ือสารภายในองค์กรจะท าให้เกิดคุณค่า
ตราองค์กรของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

   

6.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์สู่องค์กร
ภายนอกหรือไม่ เนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารจะท าให้
เกิดคุณค่าตราองค์กรของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

   

ข้อเสนอแนะ 
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แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของแนวค าถามการสนทนากลุ่ม ชุดท่ี 3                                                                     
ส าหรับนิสิต/นักศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่ร่วมด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์  ข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 1  
เพื่อศึกษาคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิด                
พันธกิจสัมพันธ์               
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมคิดร่วมท า
กิจกรรมและ/หรือการด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร  

   

2. นักศึกษามีความคาดหวังอะไรจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม) 

   

3. นักศึกษาคิดว่าการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยช่วยท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กร
อย่างไร 

   

ข้อเสนอแนะ 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 2  
เพื่อศึกษาการ
สื่อสารคุณค่าตรา
องค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 

4. มหาวิทยาลัยส่ือสารหรือช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาในเรื่องเป้าหมายและประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาก
หลักสูตรหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อย่างไร    

   

5. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาประสานงาน  
ร่วมคิดร่วมท ากับชุมชน/ภาคี เกี่ยวกับการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ อย่างไร  

   

6. มหาวิทยาลัยส่ือสารการด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์สู่สาธารณะอย่างไร และมีเนื้อหาและ
รูปแบบการส่ือสารเป็นอย่างไร 

   

7. รูปแบบการส่ือสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
เป็นอย่างไร  

   

ข้อเสนอแนะ 
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แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของแนวค าถามสนทนากลุ่ม ชุดท่ี 4                                                                  
แนวค าถามสนทนากลุ่มส าหรับชุมชน/สังคม/ภาคีภาครัฐภาคเอกชน                                                                                                                                                      
ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ มีค าถาม
ทั้งหมด 5 ข้อ  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 1  
เพื่อศึกษาคุณค่า
ตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิด                
พันธกิจสัมพันธ์               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส หรืออ านวยความสะดวกให้
ตัวแทนชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
(มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม) อย่างไร 

   

2. ชุมชนมีความคาดหวังอะไรจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัย
เพื่อสังคม)  

   

3. ท่านคิดว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าต่อตราองค์กร
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 

   

ข้อเสนอแนะ 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ค าถาม 

ระดับ                        
ความเที่ยงตรง 

-1 0 +1 

ข้อที่ 2  
เพื่อศึกษาการ
สื่อสารคุณค่าตรา
องค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 

4.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยส่ือสารการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ภายในองค์กร
หรือไม่ ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารเป็นอย่างไร  

   

5.ท่านคิดว่า แนวทางการส่ือสารการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ และก่อให้เกิดคุณค่าตราองค์กรอย่างไร 
ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบการส่ือสารควรเป็นอย่างไร  

   

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………..………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………..………………………………………………………………….…………………………… 
 
 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          (.............................................................) 
      ............./.............../............... 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In–Depth Interview) 
และผู้ให้ข้อมูลหลัก การสนทนากลุ่ม ( Focus Group Interview) 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                      
การพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพ่ือสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In–Depth Interview)  
การศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างเกิดคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้วิจัยจัดท าร่างแนว
ค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Selection) คือ ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานฯ  คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี 

 
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In–Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม  

( Focus Group Interview) 
การศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา และการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้วิจัยจัดท าร่างแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In–Depth Interview) และ ใช้ในการสนทนากลุ่ม ( Focus Group 
Interview) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรด้านงานพันธกิจสัมพันธ์ ด้านงานส่ือสรองค์กร กลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่ม
ชุมชนภาคี ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 1 รายชื่อกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการฯ ผู้ช่วยอธิการฯ 
คณบดี  
  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี 

บริการวิชาการและ                 
รับใช้สังคม  

 
ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. รองศาสตราจารย์ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี                  

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ คม สุคนธสรรพ์ 

 

รองคณบดี                          
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร ์วรรณฤมล คณบด ี คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงษ์หล้า อธิการบด ี  
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการฝ่ายวิจัย 
7. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี่                  

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
8. นางสาวศุภวรรณ  พิพิธสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงาน

ภารกิจสื่อสาร
นานาชาต ิ 
 

ได้รบัมอบหมายจาก 
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารบริการ
สังคมและพันธกิจสากล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์                               
เทียมบุญประเสริฐ 

รองอธิการบด ี                        
ฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม 

 
 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา               

วงศ์บุญหนัก 
ผู้ช่วยอธิการบดี                      
ฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม  
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ตารางที่ 2 รายชื่อกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกอง 
เจ้าหน้าท่ี  
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล  ผู้อ านวยการฝ่าย

สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเก่า
สัมพันธ ์

โครงการจดัตั้งศนูย์สื่อสารองค์กร
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร  
 
อาจารย์ 

คณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงส์วิวัช คณะรัฐศาสตรฯ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนนท์ คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. นายกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ พนักงานปฏิบตัิการ   
ศูนย์บริหารงานวิจัย                
หน่วยจดัตัง้งานมหาวิทยาลัย           
รับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. นายนโรปกรณ์  สิทธิวงศ์  
 
พนักงานโครงการ 

8. นางสาววรรณี ชีปะนัน 
9. นางสาวธนกร จะนุ 
10. นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย 
11 นายปิยะพงศ์ อาทิตย์  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ท่ีปรึกษาศนูย์บูรณา

การงานวิจัยและ
วิชาการรับใช้สังคม 

 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

13. นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อ านวยการ 
14. อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอ่ียม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ปิยวรรณ ปาลาส อาจารย์ สาขาวิทยาสาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์
16. นางสาวธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อ านวยการฝ่าย

สื่อสารองค์กร 
 
ส านักงานอธิการบด ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    
 

17. นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
สารนิเทศ 

18. นางสาวสนธยาพร พรจนิดา 

 

ผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตรแ์ละการ
ขับเคลื่อน  

 
 
 



159 

 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา 
19. นางจินตนา หัตถโกศล 

 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารยุทธศาสตร์
และการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 
ส านักงานอธิการบด ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    
 

20. นายพิชิตชัย เจริญกุล 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริหารยุทธศาสตร์
และการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่ม
งานภารกิจเพ่ือ
สังคม 

21. อ.อชิระ อุตมาน  
 
อาจารย์ 
 

ภาควิชาสังคมวิทยา                     
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ 

22. อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม หลักสูตร ปร.ด.พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ 

23. นางสาวสิริพัฒน์ ชลครี ี

 

หัวหน้างานฝ่าย
ประสานพันธกิจ
สัมพันธ ์

 
 
ส่วนงานกิจการเพ่ือสังคม 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

24. นายประพัฒน์ ดวงเพ็ชร์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 25. นางสาวสุชาดา เพ็ชรขาวเขียว 

26. นางสาวสุพิชชา บุญชู 
27. นางสาวสุรีรัตน์  หลีมานัน นักจัดการงานท่ัวไป 
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ตารางที่ 3 รายชื่อกลุ่มที่ 3 นิสิตนักศึกษา 
 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา 

1. นายธีรศักดิ์ อินทอง 

นิสติ / นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตรฯ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นางสาวศศิธร  สืบวงศ์ดี 

3. นายพชร นิตย์ธนสาร 
4. นายกิตติพันธ์  ติค า คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. นายธนาภพ มะโนรมย์ 
6. นางสาวพัชรวดี  ต้นค า 
7. นายกัลป์ยกฤษ หอมชื่น  

 
คณะกรรมการองค์การนิสติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 

8. นายสมพิศ อินเมือง 
9. นางสาวสุนิษา มั่นดี 
10. นายสุรีย์พร เชื้อต่อมา 
11. นางสาวกนิษฐา แก้วเบี้ย 
12. นายด ารงศักดิ์ หลวงไกร อดีตประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหาร
สโมสรนสิิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัย                         
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

13. นายยุทธภูมิ จิตกล้า 

14. นางสาวนิลุบล แก้วสอง 

15. นายนราธิป ปราโมทย์ 

16. นางสาวปรัศมน ท้าวสัน 

17. นายศุภชัย สังขลาวงศ์ 
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ตารางที่  4 รายชื่อกลุ่มที่ 4 ชุมชนภาคี ได้แก่ ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ ร่วมด าเนินงานกับ
มหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา 
1. นางวันเพ็ญ  ส่งน้อย ประธานกลุ่ม 

ชุมชนบ้านชัยสถาน                 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข            
หมู่ 10 ต าบลอุโมงค ์ อ าเภอเมือง 
จังหวดัล าพูน 

2. นางวนิดา พนทัย สมาชิกกลุ่ม 
3. นายอ าพล ขอบรูป 
4. นางอารี ปัญญาสม 
5. นางเรณู มีปทา ท่ีปรึกษากลุ่ม 
6. นายทองแสง  ไชยแก้ว  ประธานรว่ม กลุ่มชุมชนอุตรดติถต์ิดย้ิม จังหวดั

อุตรดติถ ์
7 นางรัตนา สงค์อินทร์  ประธานชมรมฯ  

กลุ่มชมรมนวิตกรรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบ้าน
ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 

8 นางก าไร ทองอ่อน  
 
สมาชิกชมรม 

9 นางสุจติรา นุกรวาล 
10 นางประทุม กีรติชัยนันท์ 
11 นางวิภารตัน ์ชนูาม 
12 นางรัตนะ บตุรเสือ 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร                                                                  

ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์                                                                                  
“Developing of Communication Model to build Brand Equity of the Higher 

Education Institution Based on Social Engagement Concept” 
 

นายธิติพัทธ์ ล้ิมสัมฤทธิ์นิภา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ี

ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) 
เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) ซึ่งงานวิจัยนี้ 
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายรวมถึงค าว่า แนวคิดมหาวิทยาลัยกับสังคม แนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
และแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

(1.1) การเรียนการสอน ท่ีน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  
(1.2) การวิจัย ท่ีน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไปใช้  
(1.3) การบริการวิชาการ ท่ีน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไปใช้ 
(1.4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีน าแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ไปใช้ 
 

2. คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึงการรับรู้ 
และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

(2.1) คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประสบการณ์ และปัจจัยสังคม -เศรษฐกิจ  
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(2.2) คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้ตราองค์กร ได้แก่ กิจกรรมการส่ือสารการตลาด 
และช่องทางการส่ือสารการตลาด 

(2.3) คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านรูปสัญลักษณ์ 
และด้านทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 
(2.1) คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Attributes) 

(2.1.1) ด้านประสบการณ์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามุ่งสร้างประสบการณ์
และแสวงหาช่องทางการสร้างประสบการณ์จากการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2.1.1.1) ด้านการเรียนการสอน เช่น การผลิตหลักสูตรชุมชน  
สหกิจศึกษา ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้
ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม  

(2.1.1.2) ด้านการวิจัย เช่น การวิจัยชุมชน การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน และ
เกิดผลกระทบต่อสังคม  

(2.1.1.3) ด้านบริการวิชาการ เช่น การบริการโครงการวิชาการเพื่อ
สังคม /ชุมชน  ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้
ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม  

(2.1.1.4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การสืบทอดภูมิปัญญา
ชุมชน  ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้
ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม                                    

(2.1.2) ด้านปัจจัยสังคม -เศรษฐกิจ หมายถึงการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ตระหนักถึงคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่  

(2.1.2.1) ลักษณะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยแนวทางพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์
ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบท่ีดีต่อสังคม ในบริบทของความเป็นสังคมเมือง -สังคม
ชนบท 

(2.1.2.2) รูปแบบการด าเนินงานตามลักษณะกลุ่มวิชาการคือ  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ด้านภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเภทของศาสตร์ คือ  สายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ท้ังในระดับบุคคลและระดับ
ชุมชน 
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(2.1.2.3) ลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
การด าเนินงานภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท่ีมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 
ลักษณะการประกอบอาชีพ ลักษะทางเศรษฐกิจระดับบุคคลและชุมชน              

 
(2.2) คุณลักษณะทางด้านความตระหนักรู้ตราองค์กร (Brand Awareness Attributes) 

ลักษณะกิจกรรมท่ีสร้างการตระหนักรู้ และ การระลึกถึงคุณค่าของตราองค์กร   
(2.2.1) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด อันได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

การส่ือสารโดยบุคคล การส่ือสารทางตรง และการส่ือสารทางส่ืออิเลคโทรนิค ของการด าเนินงานงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามคิดพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิดประโยชน์ร่วมกัน การ
เรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม 

(2.2.2) ช่องทางการส่ือสารการตลาด การส่ือสารทางออนไลน์และออฟไลน์
ของการด าเนินงานงานของสถาบันอุดมศึกษาตามคิดพันธกิจสัมพันธ์คือ การร่วมคิดร่วมท า การเกิด
ประโยชน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคม 

 
(2.3) คุณลักษณะทางด้านภาพลักษณ์ตราองค์กร (Brand Image Attributes)  

ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านรูปสัญลักษณ์ และ ด้านทรัพยากร 
(2.3.1) ด้านการบริการ หมายถึง การด าเนินงานภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านบริการ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ และ
ยอมรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์   

(2.3.2) ด้านรูปสัญลักษณ์ หมายถึง การด าเนินงานภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดบุคลิกภาพของตราองค์กร  (Brand Personality) อัตลักษณ์
องค์กร(Brand Identity) การแสดงออกถึงภาพลักษณ์องค์กร (Represents the Overall Image) 
รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility) และการสร้างความ
เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม (Innovation Leadership) 

(2.3.3) ด้านทรัพยากร หมายถึง การด าเนินงานภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านการบริหารทรัพยากร ท้ังในด้านการลงทุน  
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่วนนี้มีผลโดยตรงต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
3. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตาม

แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การใช้การส่ือสารทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้
ส่ือ รวมถึงทิศทางการส่ือสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ 
และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  

(3.1) การส่ือสารตราองค์กรท่ีมุ่งความสัมพันธ์ของการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในองค์กร (Internal Engagement Communication) ของสถาบันอุดมศึกษา 
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(3.2) การส่ือสารตราองค์กรท่ีมุ่งความสัมพันธ์ของการด าเนินงงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Engagement Communication) ของสถาบันอุดมศึกษา 

(3.3) กลยุทธการส่ือสารตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับตราองค์กร (Brand Knowledge) การส่ือสารเนื้อหาทางการตลาด 
(Content Marketing) และการใช้เครื่องมือส่ือสารทางการตลาด (Marketing Tools) ของสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

(3.4) การใช้เครื่องมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing 
Communication-IMC Tools) ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

(3.5) การใช้เครื่องมือส่ือสารทางการตลาดแบบออนไลน์กับออฟไลน์ (Online & 
Offline Marketing) ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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สรุปย่อโครงการดุษฎีนิพนธ์เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                       
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าตราองค์กรของ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อศึกษาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                        

1.2 เพื่อศึกษาการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

1.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
3. ขอบเขตการวิจัย (Scope) 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินการตาม
ภารกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ โดยมุ่งศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเป็นสมาชิกสมาคม Engagement Thailand ประเภทองค์กร และเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านพันธกิจสัมพันธ์ (Social Engagement) รวมถึงมีโครงสร้างการ
บริหารด้านพันธกิจสัมพันธ์ หรือค าเรียกอื่นท่ีมีลักษณะการด าเนินงานตามแนวคิดเดียวกันนี้ 

 
4. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 
(Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)  มีการใช้ความรู้และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) ซึ่ง
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งานวิจัยนี้ แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายรวมถึงค าว่า แนวคิดมหาวิทยาลัยกับสังคม แนวคิด
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึงการรับรู้ และ                             
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของ                                     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การใช้การส่ือสารทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การ
ใช้ส่ือ รวมถึงทิศทางการส่ือสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ 
และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  

 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ  
งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าง

คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
5.1 ด้านองค์ความรู้ นักวิชาการอาจารย์ นิสิตนักศึกษาสามารถน าแนวทางการด าเนินงาน

ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ อันมีหลักคิด 4 ประการ ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร  

5.2 ด้านเชิงนโยบาย ผู้บริหารองค์กรสามารถน ารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กร
ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ด้วยหลักคิด 4 ประการของแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์อัน
เป็นคุณค่าของการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งเพื่อสร้างการรับรู้ และการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด ารงอยู่ขององค์กร  
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การพัฒนารูปแบบการสื่อสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 1 การส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด                    
พันธกิจสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ  

 
 

ตอนที่  1 การสื่อสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตามแนวคิด 
พันธกิจสัมพันธ์ 

1. การส่ือสารท่ีมุ่งเน้นปรัชญาและเป้าหมาย (Purpose of Social Engagement) ของการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ คือ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและ
หุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)  มีการใช้
ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social 
Impact)  เป็นกระบวนการส่ือสาร (Communication Process) ท่ีตอกย้ าทิศทางในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา งานวิจัยนี้
ศึกษาการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยดัดแปลงจากตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ของ EDGE Tool ของ National Co-ordination Centre for 
Public Engagement  (NCCPE) และของทางสถาบันคลังสมองของชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ  
1) ด้านเป้าประสงค์ 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

2. การส่ือสารท่ีมุ่งสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา (Purpose of Brand 
Equity) เป็นการสร้างการรับรู้ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ท าให้เกิดการยอมรับสถาบันอุดมศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับสถาบัน และระดับสาธารณะ 

3. การส่ือสารท่ีอยู่ในการพัฒนารูปแบบการส่ือสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ด้วยรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
การสร้างเนื้อหาสาร (Message Design) และการวางกลยุทธ์ช่องทางการส่ือสาร (Media Strategy) 
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการยอมรับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

2.1 การสร้างตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก ่
2.1.1 การสร้างตัวตนของตราองค์กร (Brand Model) ในสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด

พันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
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2.1.1.1 วิสัยทัศน์ของตราองค์กร (Brand Vision) สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) ในการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ของตราองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนี้ ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Mutual benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) เกิดผลกระทบต่อสังคม
ท่ีประเมินได้ (Social Impact)  

2.1.1.2 การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กร (Brand Positioning) ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (Purpose) 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันอุดมศึกษา (Type of University) นั้น ๆ ด้วย ดังนี้คือ 

การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะความ
เช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา (Expert Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
การแพทย์ และสาธารณสุข  สถาบันอุ ดม ศึกษา ท่ีมี ความ เ ช่ียวชาญทาง ด้านเทคโนโลยี  
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ 

การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะสถานท่ีต้ัง
หรือพื้นท่ีของสถาบันอุดมศึกษา (Area Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแหล่ง
เศรษฐกิจหรือแหล่งอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีตาม
ภูมิศาสตร์หรือกายภาพ (ทางทะเล ภูเขา พื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง)  

การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะประเด็นของ
ชุมชน (Issue Base) (Agenda Base) เช่น ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชน หรือสาธารณะ เช่น สถานการณ์สุขภาพของคนในชุมชน โอกาส
การเข้าถึงการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาความสะอาด การลด
ปริมาณขยะ เป็นต้น 

การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะวัตถุประสงค์
ในการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา (Mission Base) เช่น สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งความรู้ในระดับจังหวัดหรือชุมชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้น าในการสร้าง
นวัตกรรมและการวิจัย 

นอกจากในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์จะมีการ
การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของตราองค์กรตามลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ยังสามารถก าหนดระดับของภาวะผู้น า (Leadership Level) ได้แก่ 1.) ภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup University) 2.) ภาวะผู้น าของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprises University) 3.) ภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจ
สัมพันธ์ในระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)  
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2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Insight) 
2.2.1 คุณลักษณะทางหน้าท่ี (Functional Benefit) ของ ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีต่อ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ การด าเนินงานตามภารกิจหลัก 4 
ด้านของสถาบันอุดมศึกษา คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

2.2.2 คุณลักษณะทางอารมณ์ (Emotional Benefit) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมี ต่อ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธ
กิจสัมพันธ์มีภาวะเป็นผู้น าท่ีดีให้กับสังคม ชุมชน พันธมิตรและหุ้นส่วนได้รับรู้ ได้เข้าถึง และได้มีส่วน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ สร้างการยอมรับและรางวัลเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

2.2.3 คุณลักษณะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Benefit) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีต่อ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 4 ด้าน คือ 
ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Mutual benefit) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) เกิดผลกระทบต่อสังคม
ท่ีประเมินได้ (Social Impact)  

2.3 การสื่อสารตราองค์กร (Brand Communication) ของสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงาน
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่       

การส่ือสารตราองค์กรท่ีมุ่งความสัมพันธ์ของการด าเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันภายในองค์กร (Internal Engagement Communication) ของสถาบันอุดมศึกษา  

การส่ือสารตราองค์กรท่ีมุ่งความสัมพันธ์ของการด าเนินงงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายนอก (External Engagement Communication) ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธการสื่อสารตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์  
ได้แก่  

การให้ความรู้เกี่ยวกับตราองค์กร (Brand Knowledge) การส่ือสารเนื้อหาทางการตลาด 
(Content Marketing) และการใช้เครื่องมือส่ือสารทางการตลาด (Marketing Tools) ของสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

2.5 การใช้ เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ( Integrated Marketing 
Communication-IMC Tools) ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

2.6 การใช้เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์กับออฟไลน์ (Online & Offline 
Marketing) ของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
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แนวค าถามส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus Group)                                                                                 
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา                                       

ท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
  
ค าช้ีแจง 

แนวค าถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้าคุณค่าตราองค์กรของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิด
พันธกิจสัมพันธ์ คือ การใช้การส่ือสารทางการตลาด ด้วยกลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้ส่ือ 
รวมถึงทิศทางการส่ือสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร จนท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ 
และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วม
ท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual 
benefit)  มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ี
ประเมินได้ (Social Impact) ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ค าถาม 

1. ท่านคิดว่า ภาพจ าลองรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มีความเหมาะสม หรือควรปรับปรุงอย่างไร 

2. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์การส่ือสาร (Communication Strategy) เพื่อสร้าง
คุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
หรือควรปรับปรุงอย่างไร 
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รายช่ือมหาวิทยาลัย 
  
ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่
สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างเสริมสงัคมไทยสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย 
มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้น า 
2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอนและวิจัย 
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ 
4. น าความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทย
อย่างย่ังยืน 

2. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี* 

 สถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางด้าน STI และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการนารพัฒนา
ประเทศ 
2. วิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ 
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ได้มากข้ึน 
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปะ และวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม ่
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับประเทศ
ในการผลิตและพัฒนาครู และเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน น้อมน าแนวพระราชด าริ 
4. เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ
ความภูมิใจในศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์* 

 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมการ
ประกอบการ (The leading 
University of Entrepreneurs) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาท่ีมีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคม
การประกอบการ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม 
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในเขตท้องถ่ิน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม และให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 
6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
5. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของ 
คุรุสภา 
3. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมน าแนว
พระราชด าริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

6. มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

“พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว” 
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 

เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้
จากท้องถ่ินสู่สากล 

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมี
คุณภาพในทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และ
น าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและ
สังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
7. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏชัยภูมิ*** 
พัฒนาอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานแห่ง
ปัญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับ
สากลและเป็นผู้น าทางปัญญาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่
ความย่ังยืน 
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริเพ่ือความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สืบสานและสร้างคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ 
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

8. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

"สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา " การศึกษา
คือความเจริญงอกงาม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัย
บนฐานการศึกษา คุณธรรม และการ
รับใช้สงัคม มุง่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่
สากล 

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สงัคม 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
อย่างย่ังยืนต่อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อ
สังคม 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

9. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

1. มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย 
3. มุ่งธ ารงปณิธานในการสร้าง
บัณฑิตที่เก่งและดี 

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่
สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
4. มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้
เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 
5. มุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในระดับโลก 

10. มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

“วิชฺชา อุปฺปตต  เสฏฐา” 
การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใด ๆ 

มหาวิทยาลัยคุณธรรม 
ผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง 
และเครือข่ายการพัฒนาเมือง 

บูรณาการการจัดการศึกษา โดยสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเมือง และน าการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ 

11. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สร้างปัญญา เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดิน
ให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. แสวงหาความจริง เพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  
มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ิน ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างเข้มแข็งของวิชาชีพครู และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

12. มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุม่น้ า
โขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

13. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

คุณธรรมน าหน้า ปัญญาน าทาง 
สรรค์สร้างเทคโนโลยี 
 

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมี
พลังนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สงัคม 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6. สนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
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14. มหาวิทยาลัยสยาม “ปญฺญา นราน  รตน ” 

ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 
มหาวิทยาลัยสยามเป็นหน่ึง
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
และภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม 
ตลอดจนความเป็นนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุง่เน้นการจัด
การศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทัศนคติและ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโลกแห่งการท างานในบริบทของโลกาภิวัตน์มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความเข้าใจและยอมรับ สามารถพัฒนา
งานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม 
มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการด าเนินการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ใกล้ชิด 

15. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ***  มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็น
สถาบันการศึกษาสร้างสรรค ์
มีคุณภาพ และเป็นผู้น า 

พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ี
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้น าในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีความย่ังยืนผลิตบัณฑิต
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการซึง่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและ
สังคมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ อย่างมคีุณธรรม จริยธรรม 

16. มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 
(Academic Excellence Through 
Social Relevance within 2037) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การท าบ ารุง รักษา และพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้
ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 

17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*  มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่ย่ังยืน (A world-class 
university committed to social 
engagement and sustainable 
development) 

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2. ท าการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์
แก่สังคมเป็นส่วนรวม 
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

18. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ความรู้ดี มีคุณธรรม 
น าชุมชนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็น
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญา 
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชน
และสังคม 
3. บริการทางวิชาการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
4. ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ท่ีสอดคล้องกับแนวทางตาม
พระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

19. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
สังคมอย่างย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
(ระยะ 20 ปี) 

1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 



183
 

 

 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค ์

20. วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ และ 
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชพีข้ัน
สูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีข้ัน
สูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถ่ิน 
ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มี
ความเชี่ยวชาญและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ เป็นสถาบันอุมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินสู่สากล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า 
1 ใน 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นที่
ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาของ
ท้องถ่ินสู่สากล 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถ่ินและ
ผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชวิีต 
อนุรักษ์และส่งเสริมทนุบ ารุงและศลิปวัฒนธรรมประสานงาน
ระดับท้องถ่ินสู่สากล ผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแชง็ 
การเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ใช้เทคโนโลยี และบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา 
พัฒนาท้องถ่ิน 

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับ 
การพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญา
ของท้องถ่ิน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง 
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4. วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชด าร ิ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

23. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิ

พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีข้ันสูง ให้มีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการ และตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีข้ันสูง 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีข้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

24. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*  เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เป็นหลักในถ่ิน เป็นเลิศสู่สากล 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสงัคม 
ภาคใต้และของประเทศ 
2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้
สามารถน าไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา และแนะน าการวิจัย และ
พัฒนา การทดสอบ การส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและ
พัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็น และ
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เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของภูมภิาคและ
ประเทศชาติ 
4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีต
ประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธ์ิและศิลปะ-ประยุกต์ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม 

25. สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์(นิด้า) 

สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและ
องค์ความรู้ในระดับสากล เพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลง 

การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า 
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการ
บริหารการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรของประเทศมศีักยภาพ
เพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

26. มหาวิทยาลัยมหิดล ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย และ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

27. มหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาตน ต่ืนรู้ ผู้รับใช้สงัคม มหาวิทยาลัยนครพนมเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรคส์ังคม
พหุวัฒนธรรมชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงตอนกลาง 

1 : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนาก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อ
การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนของทุกภาคส่วน 
3 : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้น าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
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4 : ส่งเสริม ท านุบ ารุง  และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่
หลากหลายเพ่ือการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืืือสาร
ภาษาอังกฤษ 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคนดี
ครูเก่ง 
3. วิจัยเพ่ือพัฒนาสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรม อันจะน าไป
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินอย่างย่างยืน 
4. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส านึกในการรักษา ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด าริ 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถอ่น เสริมสร้าง
ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมปิัญญาท้องถ่ิน และความ
เป็นไทย 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล 

29. มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่
ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ 
3. พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู ้
4. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
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30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “ผู้น าวิชาการ ท างานอย่าง

สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับท้องถ่ิน” 

สร้างคนคุณภาพ เป็นปราชญ์ของสังคม 
น าชุมชนพัฒนา 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถ่ิน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

31. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย*  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าด้านธุรกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมบริการใน
อาเซียน ( UTCC is Top University 
in Trade & Services in ASEAN ) 
 

1. มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
(Business Sustainability with Customer Oriented) 
2. มหาวิทยาลัยมีส่วนส าคัญสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม (Key 
Contributor of Economic Reform with Innovation) 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมี
ชื่อเสียงโดดเด่นด้านการค้าและอุตสาหกรรมบริการในระดับ
สากล (Recognition by Quality) 

32. มหาวิทยาลัยรังสิต* สร้างสรรค์สิง่ที่ดีให้แก่สังคม เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และ
การค้นคว้าวิจัย เพ่ือการพัฒนาแบบ
ย่ังยืนที่สนองตอบความต้องการของ
ท้องถ่ิน และการแก้ปัญหาของสังคม 
ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ของการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ และผู้ประกอบการ ท้ังในกลุ่ม
นักศึกษา และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้าง และ
พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง และ
มุ่งเน้นคุณภาพ 

1. เพ่ือจัดต้ังเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งมั่นความเป็นเลิศ
ในทางวิชาการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง 
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมที่จะพัฒนา
ความรู้ความสามารถน้ันให้เกิดความช านาญ รู้จักใช้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทั้งของตนเอง
และส่วนรวม มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมรับผิดชอบต่อการ
แก้ปัญหาสังคม 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน โดย
สนับสนุนงานศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ และความเห็นในหมู่
นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไป 
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3. เพ่ือให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นที่จะใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแวดวงการศึกษา ให้สามารถ
รับใช้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่ประเทศชาติได้โดยแท้จริง 
4. เพ่ือปลูกฝังและก่อต้ังสถาบันหลักทางด้านจริยธรรมใน
สังคม โดยเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แนวความคิดและค่านิยม
ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ 
5. เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติไทย 
6. เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

33. มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรคช์าติ
ย่ังยืน 

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่ง
การสร้างสรรค ์

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบคุคลให้มี
ความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา 
ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และสร้างสรรค์ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามท้ังในระดับท้องถ่ิน
และระดับชาติ 

34. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

แหล่งวิชาการ สร้างสรรคค์นดี   
มีคุณธรรม น าสังคม 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตครู
และการพัฒนาท้องถ่ิน ภายในปี 2575 

1. ผลิตบัณฑิตที่ส านึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับ
สากล 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรคค์ุณค่า 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินก้าวไกลสู่สากล 
6. บริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

35. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอุดมการณ์ 
มุ่งมั่นที่จะด าเนินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ผู้พระราชทานความเป็นไท ความ
สงบ ความผาสุก แก่ปวงชนชาวไทย
มาแล้วในอดีต ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
นเรศวร จึงมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้
สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชา โดย
ค้นคว้าและสะสมองคค์วามรู้เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีงามในการด ารงชีวิต
และสร้างสรรค์สงัคมให้เกิดความสงบ
และสันติสุข มุ่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือ
เป็นมรดกของชาติ สืบไป 

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในล าดับ 1 ใน 
250 ของเอเชียตาม QS University 
Rankings: Asia 
 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรจะยึดแนวทาง 3 ด้านในการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานเป็นหลัก ได้แก่ 
1. บริหารและการจัดการการศึกษาท้ังระบบในลักษณะ 
การผสมผสาน (Hybrid) เพ่ือให้องค์ความรู้ และทักษะมีความ
หลากหลาย มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
2. บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน 
(Partnerships) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลอ้ง
กับความต้องการและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
3. บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปบบการสร้าง
เครือข่าย (Networking) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการ
วิชาการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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36. มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึง
ของสังคม 

1. มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรคง์านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
3. เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4. รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนและ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

37 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็น
สถาบันหลักในการขับเคลื่อนการ
ปรับเปลี่ยน สู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณา
การจีนและประชาคมอาเซียน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ คิดเป็น  
คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีวิจารณญาณท่ีดี มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญ
ของประเทศชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีเน้ือหาซึ่งสอดคล้อง
นโยบายประเทศไทย 4.0 มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติจรงิ 
โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเลิศ และจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
3. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่
เป็นประโยชน์ช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและธุรกิจ 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน อุตสาหกรรม สงัคมและชุมชนสร้างองคค์วามรู้ 
และภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 
5. บูรณาการการท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ 
การร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม 



191
 

 

 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  
มีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถท างานได้เต็มตามศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

38. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าในการสร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติระดับประเทศ 

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
ประเทศและของโลก 
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่สร้างคุณค่า และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ 
3. น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศลิป์ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เพ่ือเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และ
เกิดการพัฒนาแก่สังคม 
4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ภาคตะวันออกพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กร
โดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี 

39. มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์* 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 
5 ของอาเชียน ภายในปี  2570 

1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ
วิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 
2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
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สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ 
ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

40. มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี* 

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ทักษะความช านาญด้าน
วิชาชีพ เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ 
มืออาชีพชั้นน า ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับ
ประเทศไทย 4.0 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
สู่การผลิตเชงิพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและ
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์
บนพ้ืนฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแนว
ทางการจัดหารายได้เอ้ือต่อนโยบายหลักและพ่ึงพาตนเอง 

41. มหาวิทยาลัยพะเยา ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม " 
ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของรัฐ เพ่ือเปิดโอกาสในการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นเสาหลักของ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลกัที่
ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น 
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทาง
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ครอบครัว และเป็นแบบบอย่างของ
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

ปัญญา มีทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อน
ข้ึน เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรม
สมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ  
การวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้น 
การบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มากย่ิงข้ึน เช่น 
การบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดย
อาศัย องค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  
มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการ มีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกจิ โดยการท านุบ ารุงและ
อนุรักษ์ศิลป- วัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของ 
การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการ ศึกษาให้เข้าใจความ
เป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวนและรักษาความ
แตกต่าง 
5. ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล 
โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม 
(Community Engagement University) และให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ระดับ อาเซียน และระดับนานาชาติ 
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42. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง*  สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าแห่ง 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินและแข่งขันได้ในระดับ
สากล 
 

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน และเชื่อมโยง
เครือข่ายการวิจัย 
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 



195
 

 

 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สร้างคนดี มีปัญญา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียน 
การสอนอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
และสังคมไทยอย่างย่ังยืน 

1. พัฒนาท้องถ่ิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547      
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ในและต่างประเทศ 
4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
เพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และใช้หลักธรรมาภิบาล 

45. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ  
ที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ตามแนวพระราชด าริ บูรณา
การกับการปฏิบัติภารกจิ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ท าให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ  
ที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ตามแนวพระราชด าริ บูรณาการ
กับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ชุมชน
เข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบบบูรณาการโดยการ
น้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ
บูรณาการการวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาท้องถ่ิน 
3. สร้างองคค์วามรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4. จัดกระบวนการภายในโดยเน้นการบริหารจัดการตัวเอง 
เพ่ือพัฒนาองค์การอย่างย่ังยืน 

46. มหาวิทยาลัยศรีปทุม การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นน า แหล่ง
สร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. การสอน 
2. การวิจัย 
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน 
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47. มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ** กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น าชุมชน

พัฒนา 
มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มลีักษณะเป็น
ผู้น าและผู้ติดตามท่ีดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี จริยธรรม สามารถท านุ
บ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเป็นที่พึงประสงค์ของ
สังคม 

1. ด้านบริการจัดการ ใช้บริการแนะน าสนับสนุนและส่งเสริม 
ช่วยเหลืองานของส านักกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ 
แนะน า กระตุ้นให้นักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม อาจารย์
ที่ปรึกษาชมรม ได้จัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
พัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
มีระเบียบวินัย จิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักเสียสละประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และประพฤติตนให้เป็นที่
พึงประสงค์ของสงัคม 
3. ด้านวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือแนะน านักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีวินัย เสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
4. ด้านทุนการศึกษาและแนะแนว ให้บริการปรึกษาหารอืใน
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บริการด้านข้อมูล
สารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับนักศึกษา 
จัดหาแหล่งทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งหรือสถานที่ท างาน
ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
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5. ด้านศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มุ่งสง่เสริมให้นักศึกษามีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกล 
ยาเสพติด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีข้ึน 

48. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวม
ทางความคิด สติปัญญาของสังคม 
และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์
กับนานาประเทศทั่วโลกเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ใกลช้ิดกับกลุ่มประเทศ 
อินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
แหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีน
อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 

พันธกิจที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
- เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี 
- บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้าง

รายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณให้มากข้ึน 
และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

- ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้บุคลากร
มีสมรรถนะสูงและมคีวามผาสุกเพ่ือเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมาย รวมทั้งการใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพ่ือให้สามารถ
จัดการข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

- พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

พันธกิจที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต 
- การพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ได้

ผู้เข้าศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และเพ่ิมสัดส่วนบัณฑิตศึกษา
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่เน้นวิจัยเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า 

- มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับศตวรรษที่ 21 

- พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ และจ านวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ 

- สร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีพ้ืนฐานด้านการวิจัย และสร้างความ
ผูกพันระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า 

- สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพ่ือน าไปสู่การเป็น Smart Campus 

พันธกิจที่ 3 ด้านการวิจัย 
- สร้างผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาให้มีความโดดเด่น โดย

ได้รับการจัดอันดับในระดับสูงสุดจากองค์กรระดับชาติ
หลายสาขาวิชา และได้รับการจัดอันดับในระดับสูงจาก
องค์กรระดับนานาชาติมากข้ึน 

- เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการเป็นสถาบันวิจัยระดับโลก รวมถึง
การสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยสู่

ความเป็นนานาชาติ 
- พัฒนาและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป

ใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาทางสังคม 
พันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ 
- ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย

และสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้
เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
รวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

- สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

- พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ ของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและระดับภูมิภาคอาเซียน 

- ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
โดยมีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันของคณะวิชาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนและสังคม 

พันธกิจที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศลิปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภาษา 
- บูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

49. มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู ้
คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

ขุมปัญญาตะวันออก 
เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับ
การเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีพ
บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และด าเนินการให้บริการทาง
วิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้
สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
การเมือง เศรษฐกจิ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะใน
รูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม 
ศาสนาและการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนา
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

50. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จริยธรรม  น าปัญญา การพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ในอนาคต 10 ปี มีจุดมุ่งหมายเน้นการ
เป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย และเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นน าของ
ประเทศ มีความทันสมัย มีคุณภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ บนพ้ืนฐานของ
ความยุติธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
2. สร้างผลงานการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. ระดมสรรพก าลังให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคลอ้ง
กับวิถีชีวิตไทย 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของสังคม โดยมุ่งพัฒนาสู่ 
"มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ" 

51. วิทยาลัยนครราชสีมา เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา น าคุณค่า
บัณฑิตสู่สังคม 

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าด้านสุขภาพ
และบริการ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน 
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
2. พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้และบริการสงัคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

52. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุร ี

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
และเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีผลิตบัณฑิต 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถ่ิน 
สังคม และการพัฒนาประเทศ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ  
มีทักษะการสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรกั 
ผูกพัน และเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ชุมชนพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

53. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา* 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของ
ประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
สากลชั้นน า(World Class Quality 
University) 

1. บริหารจัดการศึกษาบนฐานองคค์วามรู้สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสากลชั้นน า (World – Class Quality 
University) 
2. บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ เพ่ือผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะ
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิชาการมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี พร้อมเป็น สมาชิก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
3. พัฒนาบุคลากรเปี่ยมคุณธรรม และศักยภาพ พร้อมเปน็
ผู้น าทางปัญญา และเป็นแบบอย่าง 
4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 
5. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย และวิชาการ (Research 
and Academic Hub) ระดับนานาชาติ ท่ีเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และระดับโลก  
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการ ดีเด่น 
ระดับประเทศและระดับสากล 
6. พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language 
Center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเก่ียวกับภาษาทุกภาษา
โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ พัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & 
Resource & Center) 
7. พัฒนาศูนย์นอกที่ต้ัง/วิทยาเขต ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล 
เน้นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองคค์วามรู้
สากล เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีอัจฉริยภาพด้านภาษา ไทย และ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม เป็นต้นและ
ต่อยอดวิชาชีพครูตามความสมัครใจของผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต (โครงการช้างเผือก) 
8. จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัด
บรรยากาศเชงิวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
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ล าดับ มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น

สถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่ง
สมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิ
ปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ 
จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน
เป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์
ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความ
เจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพ่ือพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืน 

1. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมี
จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
2. สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ 
3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด ารงอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลงานวิจัยจ านวน 4 สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ด าเนินงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์เพือ่สรา้งคุณค่าตราองค์กร 

 

ภาพประกอบ 1   ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และการสนทนากลุ่ม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ภาพประกอบ 2  ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และการสนทนากลุ่ม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 



205 

 

 

ภาพประกอบ 3  บรรยากาศการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์การท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถก์ับ
ภาคีชุมชนท้องถิ่น และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 4  บรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ ณ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาพประกอบ 5  ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และการสนทนากลุ่ม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
ภาพประกอบ 6  บรรยากาศการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) รูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างคุณค่า 

ตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์รูป กลุ่มท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ณ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ด าเนินการโดย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
เอกสารค าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เรื่อง การด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี /คณบดี / 

ผู้อ านวยการระดับเทียบเท่าคณะและหรือส านักของสถาบันอุดมศึกษา 
 ช่ือผู้ให้ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงษ์หล้า 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เวลาเริ่มต้น 09.00 น.เวลาส้ินสุด 10.30 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 

 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ถาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในส่วนของการด าเนินงานด้าน social เอ็นเกจเม้นท์ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์และ 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาท่านบริหารงานผ่านกระบวนการกลไกอย่างไรบ้าง 
ตอบ : เน่ืองจากตัวราชภัฏ ลักษณะองคาพยพไม่ได้ใหญ่ เป็นลักษณะรวมบริการทั้งหมด ค าว่ารวมบริการคืออยู่ส่วนกลาง
อีกที่จะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเหมือนกับการที่มีคณะใหญ่ๆสามารถบริหารจัดการ แต่ของเราเป็นรวมบริการ
ประสานภารกิจ เพราะฉะน้ันทุกอย่างจะอยู่ที่ส่วนกลางหมดเลย เพราะฉะน้ันการท างานก็จะไปกันทั้งองคาพยพ 
เพราะฉะน้ันการที่เราจะท าเรื่องพันธกิจสัมพันธ์เรามองทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย น่ันคือต้องมองถึง policy ที่เป็น
สภามหาวิทยาลัย นโยบายของอธิการบดีแล้ว ก็เอานโยบายลงไปสู่คณะ คณะไปสู่โปรแกรมหรือหลักสูตรและตัวอาจารย์ 
คือต้องไปด้วยกันทั้งหมด  
เพราะพันธกิจสัมพันธ์น้ันลักษณะของการท างานเป็นการบูรณาการศาสตร์ เป็นการบูรณาการของหลายๆอย่าง ไม่ได้เป็น
การท างานเชิงเด่ียว ถ้าผมจะลองให้ค าว่าพันธกิจสัมพันธ์ เอ็นเกจเม้นท์น้ันจะต้องครบ 4 อย่าง ท่านคงจะทราบอันแรก
คือเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ชิพ อันที่ 2 คือ virtual benefits อันที่ 3 คือ academic approach อันสุดท้ายคือต้องให้เกิด 
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

impact เพราะฉะน้ันต้องให้ความนิดนึงให้ต รงกันพาสเนอร์ชิพจะต้องท างานร่วมกับชุมชน เพราะฉะน้ันค าว่าเอ็นเกจจะ
พูดค าว่าลักษณะบริการวิชาการ แต่ไม่ใช่การบริการวิชาการแบบให้ แต่ก่อนน้ันเราใช้ค าว่า service ค าว่า service แต่
เดิมคือการไปอบรม ไปท าอะไรให้ พอท าแล้วก็เสร็จจบไป แต่อันน้ีคนละอย่างกันคือต้องเข้าไปเอาต้นแบบคล้ายๆกับของ
ในหลวงด้วยก็คือต้องเอาปัญหาของประชาชน ปัญหาต้องเกิดจากเขาไม่ได้ไม่ได้เกิดจากที่เราท า ไม่ใช่เพราะเราอยากท า 
เพราะเรามีงบเราอยากสนใจ มันเป็นศาสตร์ของเรา มีคนให้ทุนไม่ใช่อย่างน้ัน เราก็ต้องเอาตรงน้ันเป็นหลัก เพราะฉะน้ัน
ปัญหาต่างๆต้องเกิดจากชุมชน เขาต้องเป็นคนคิดห้ามเราเป็นคนคิดเด็ดขาด ถ้าเราคิดเมื่อไหร่เราผิดทันที หลังจากน้ันคือ
พาร์ทเนอร์ชิพ ปัญหาต้องท าด้วยกันอันที่ 2 คือ virtual benefits เน่ืองจากสถาบันการศึกษามีภารกิจหลายอย่าง ต้องมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนต้องได้ เราก็ต้องได้ อาจารย์เราก็ต้องได้ประโยชน์ นักศึกษาเราก็ต้องได้เรียนรู้ มหาวิทยาลัยก็
ได้พันธกิจอันที่ 3 คือ academic approachคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาเขา เราไม่ใช่เกษตรกร ไม่ใช่พัฒนา
ชุมชน เราไม่ใช่ผู้ว่า ไม่ใช่นายอ าเภอ เราต้องลงไปในเชิงวิชาการให้กับเขา และในวิชาการน้ันเราอย่าเอาวิชาการของเรา
ลงไปใช้ทีเดียว ต้องไปสร้างนักวิจัยให้กับชุมชน ให้เขาเรียนรู้ร่วมกับเราไปด้วยเพ่ือว่าเขาจะสามารถเกิดความย่ังยืนได้ 
และอันที่ 4 ต้องประเมินด้วยว่าเกิด impact  จริงๆ อันน้ีคือค าว่าเอ็นเกจเม้นท์ คือพันธกิจสัมพันธ์ คือไม่ใช่แค่ 4 ข้อน้ี 
เพราะว่าหลายแห่งใช้ค าว่าพันธกิจสัมพันธ์ก็ยังใช้ community service อันเดิมอยู่เลย ซึ่งเป็นบริการเหมือนเดิม 
เพราะฉะน้ันกระบวนการตรงน้ีไม่ใช่กระบวนการที่ใครคนใดคนหน่ึงจะท าได้ เพราะว่าปัญหาชุมชนมีความซับซ้อน
หลากหลาย เพราะฉะน้ันการท าต้องเรียงเป็นระบบกลไก ต้องไปทั้งมหาวิทยาลัยยก ตัวอย่างของเราก็จะมียุทธศาสตร์
แก้ไขความยากจนซึ่งท าทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ถ้าหลายแห่งก็คิดว่าเราไปอบรมให้เขาเลย ไปอบรมบัญชีครัวเรือนให้เขา
เลยไปอบรมเรื่องเกษตรเลย ซึ่งมันผิดต้ังแต่ต้น เพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจนเรื่องอะไร เขาจนเพราะอะไร เพราะฉะน้ัน
วิธีการของเราก็คือเราจะต้องเข้าไปสู่ชุมชน วิเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน เราลงไปก่อน เข้าไปหานายอ าเภอหา
ผู้ใหญ่บ้าน ไปส ารวจข้อมูลว่าแต่ละครอบครัวเขาจนเพราะอะไร เช่น เขาอาจจะจนเพราะมีคนพิการ มีคนแก่ เพราะว่าไม่
มีที่ท ากิน เสร็จแล้ว เราก็วิเคราะห์องค์ความรู้หลังจากน้ันว่าอะไรที่จ าเป็นบ้างก็เอาลงไป แล้วถึงเข้าไป และต้องให้เขายืน
บนตัวเองด้วย อันสุดท้ายคือ impact คืออยู่ได้ยาวหรือว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีข้ึนเพราะฉะน้ันการท าอะไรลงไปก็ต้อง
เอาไปท้ังหมด เพราะฉะน้ันโครงการหน่ึงที่เราลงไป ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้งบประมาณมาเราจะไม่ไปบอกว่าให้แจกเงิน
ให้ใคร หัวข้อแบบน้ีจะไม่มีเลย เราก็จะต้องมาน่ังวิเคราะห์และเขียนโจทย์ของเราเองว่าหมู่บ้านตรงน้ีมีหัวข้อในเรื่อง เช่น 
เกษตร คุณภาพชีวิตคนแก่ จะท าอย่างไรให้คุณภาพของเขาดีข้ึนหรือเขาไม่มีทางท าอย่างอื่น แล้วถึงจะให้คนเข้าไปท าอัน
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

น้ัน มันต้องมีโจทย์จากชุมชนก่อนถึงจะท าได้ เพราะฉะน้ันการท าตรงน้ี วิธี ระบบ กลไกส าคัญที่สุด แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเก็บ
เงินแล้วให้อาจารย์ท าตามใจก็จะพังทันทีเลย คือเอาหัวข้อมาแล้วให้คนมาช้อปว่าใครจะท าเรื่องอะไรบ้าง แล้วก็มาโหวต
กันว่าใครจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ คือเราจะไม่บอก จะไม่พูด จะไม่แบ่งเงินให้ก่อน แต่เรามีเงินมาก่อน เพราะฉะน้ัน
จากลักษณะแบบน้ี วิธีการของเราคือเข้าไปวิเคราะห์องค์ความรู้ หาปัญหาแล้วเราถึงจะดู และกระบวนการอาจจะโยงไป
ถึงข้ออื่น ก็คือเด๋ียวค่อยว่ากัน.....แต่ว่าผมก็จะลงไปแล้วก็วิเคราะห์ impact ทีหลังเพราะมันต้องมีอิมแพคก่อน มันจะได้
อะไรก่อน ทีน้ีระบบกลไกของเรา พันธกิจสัมพันธ์ของราชภัฏมาจากสภาวันที่ 31 ตุลาคมพ.ศ 2558 พาอาจารย์ของผม
ทั้งหมดทุกคนไปที่พิษณุโลก แล้วผมพยากรณ์ปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อ 5 ปีที่แล้ววิกฤตนักศึกษาจะเกิด
ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพราะผมอยู่มานานในวงการศึกษา บอกเลยว่าวิกฤตนักศึกษาจะเกิดแต่เรามีจุดเด่น เราจะสร้างตัว
ของเราให้เป็นจุดเด่นได้อย่างไร ท้ายที่สุดเรามีการประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
ประกาศเป็นปฏิญญา น่ันคือทุกคนก็รู้ว่า..คณบดีต้องรับทราบว่าต่อไปน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการปฏิบัติภารกิจแบบพันธกิจสัมพันธ์ ถ้าเป็นภาษาที่อธิการพูดตรงน้ีคือเป็นนโยบาย แล้วน าเสนอสภา 
เพราะฉะน้ันทุกคนก็รู้ว่าต่อไปน้ีถ้าจะอยู่ตรงน้ีได้ต้องท าพันธกิจเป็นแบบเชิงพันธกิจสัมพันธ์ เช่น คุณจะสอนอย่างเดียว
แล้วออกไปวิจัยอย่างเดียวไม่ได้แล้ว คณบดีก็ต้องรับทราบตรงน้ี อันน้ีคือระบบและกลไกของเรา  และที่ส าคัญก็คือ
เน่ืองจากวัฒนธรรมองค์กรของราชภัฏ เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านการสอนไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัย 
ดังน้ันการที่เราเปลี่ยนบริบทของเราจากการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการสอนมาเป็นมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์เป็น
การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอย่างสิ้นเชิงเลย เพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่คิดอย่างเดียวว่าเขาจะสอนอะไร ตัดเกรดแล้ว
เทอมหน้าจะสอนอะไร มีภาระงานสอนครบหรือยัง มีงานวิจัยขอต าแหน่งทางวิชาการไหม น่ันคือบริบทเดิมที่เรามีแบบน้ี 
แต่ทีน้ีการเปลี่ยนอันใหม่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลย เพราะฉะน้ันก็เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหมดเลย และข้อส าคัญคือการท า
พันธกิจสัมพันธ์น้ันการคิดภาระงานไม่เหมือนชั่วโมงสอนที่ว่า 3 หน่วยกิตได้ 9 ได้เตรียม 3 สอน 3 ตรวจงาน 3 ท าแบบ
น้ันไม่ได้ บางทีเข้าไปอันหน่ึงใช้เวลา 3-4 วันก็มี เพราะฉะน้ันเราก็แบ่งอาจารย์เป็น 2 กลุ่มประกาศเรื่องภาระงาน 2 แบบ 
แบ่งอาจารย์เป็นสอง track track ที่ 1 ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนอย่างเดียวไม่ได้ออกไป ก็คือเป็นวิธีทั่วๆไป อย่างที่ 2 คือ
ภาระงานส าหรับอาจารย์ที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ก็ไม่ต้องสอน สอนแค่ 3 ชั่วโมงก็จะมีต าแหน่งทางวิชาการให้ แล้วที่เหลือก็
ออกไปท างานแบบน้ีเลย เพราะมันไม่เหมือนกัน ถ้าเราออกไปท างานแล้วเราท าสะเปะสะปะ สอนบ้างออกไปบ้างก็จะเสีย
ระบบทั้งการเรียนการสอนคุณภาพการศึกษา เพราะฉะน้ันเราก็ต้องแบ่งไป เพราะฉะน้ันภาระงานของผมจะไม่มองภาระ
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60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

งานแบบการสอน ยกตัวอย่างบอกเลยว่าถ้าคุณได้หัวข้อแบบน้ี เทอมน้ี คุณสอนแค่น้ีก็พอ อธิการพอใจที่จะเอาข ามากกว่า
ที่จะมองภาระงาน แต่คนที่สอนก็สอน สอนเกินและเช่นเดียวกันประเมินความดีความชอบน้ าหนักของพันธกิจสัมพันธ์ก็
จะไปอยู่ที่พันธกิจสัมพันธ์ เรื่องการท าความดีความชอบ การสอนก็เป็นเรื่องของการสอนตามแทรคที่เราไป ก็จะวาง
ระบบไว้หมด ตอนน้ีเราวางไว้ว่าปีหน้าเราจะวางภาระงานเป็นปี ยกตัวอย่างเรามีงานเรื่องหน่ึง เช่น ผมจะท า big data 
ของชุมชนท้องถ่ิน ผมจะท าเรื่องใหญ่มากและรู้ว่าตรงน้ีเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่คิดเป็นเทอมๆต้องใช้เวลา 1 ปียังไม่เสร็จ ผมก็
บอก 5 คนน้ีว่าคุณไม่ต้องท าอะไร คุณสอน 3 ชั่วโมง คุณท าพันธกิจสัมพันธ์ให้ผมได้เลย ผมให้ภาระงานคุณครบไปเลย
ลักษณะแบบน้ี ต้องมองกลไก มองระบบกลไกให้หมดเลย เพราะฉะน้ันจะไม่มาน่ังจุกจิกว่าอาจารย์สอนชั่วโมง หน่วยกิต 
ปฏิบัติ เป็นคนละมิติกันเลย อันน้ีคือปรับระบบกลไก เพราะฉะน้ันส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์น้ันผมก็เปลี่ยน 
ผมเป็นผู้บริหารมา 30 กว่าปี ผมอยู่มทส.แม่ฟ้าหลวง เพราะฉะน้ันผมจะมองเห็น แต่ที่น่ีผมไม่ได้สร้าง ผมอยู่เชียงใหม่มา 
10 ปี เพราะฉะน้ันเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ แต่ว่าท่ีน่ีเขาสร้างมาก่อน ผมบอกตัวเองว่าผมไม่ได้สร้างเขาแต่ผมมาจัดระบบ
เขา ผมก็มาเห็นจุดเด่นของที่น่ี ผมอยู่เชียงใหม่ 10 ปี ฉะน้ันผมก็เห็นแต่สิ่งต่างๆที่ผมเห็นตรงน้ีไม่ใช่ว่าผมเป็นคนสร้างที่น่ี
ผมเห็นที่น่ีเป็นจุดเด่น  หมอประเวศ วะสี พูดเลยว่าราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยไทยอย่างแท้จริง อยากให้ทุก
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างน้ี เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชนจริงๆ ท่านไปเปิดดูเว็บได้เลย หมอประเวศเขียนไว้แล้วก็พูดแล้ว
พูดอีก หมอวิจารณ์ก็จะพูดตลอดเวลาและยกตัวอย่างอุตรดิตถ์ เพราะฉะน้ันผมเห็นเป็นจุดเด่น ผมเลยหยิบตรงน้ีเป็น
โมเดล แต่เขาท ามาก่อน 20 กว่าปีแล้ว ไม่ใช่เพ่ิงมาท าตอนน้ี แต่ตอนน้ันเราไม่ค่อยพูดถึงพันธกิจสัมพันธ์ มีคนสนใจท า 
แต่วันน้ันมันงอกเงยข้ึนมากลายเป็นอุตรดิตถ์โมเดล กลายเป็นทุกอย่างในวันน้ี ถ้าผมจะพูดไปไม่ใช่เพราะว่าผมเป็น
อธิการบดีที่น่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์น่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ที่ปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ์ได้ดีที่สุด อาจารย์
วิจิตร อาจารย์หมอวิจารณ์เขาก็จะพูดถึง และทุกวันก็จะมีคนมาดูงานสัปดาห์นึงอย่างน้อยก็ 2-3 เป็นตัวอย่างที่ผมพูดถึง
ตรงน้ี ไม่ใช่ว่ายุคน้ีดี ผมพูดถึงโมเดลที่ผมคิดว่าถ้าสามารถไปเผยแพร่ให้คนอื่นท าได้มันจะเกิดประโยชน์กับสังคม อันน้ีคือ
ระบบกลไก 
ถาม : จากน้ีไปเราเห็นแล้วว่าเป็นโมเดลที่ดี ทางอุตรดิตถ์มีการสร้างรูปแบบของการสื่อสารในส่วนของภายในองค์กร
อย่างไรบ้าง และภายนอกองค์กรอย่างไรบ้าง จากกรณีที่อาจารย์บอกว่าองคาพยพทั้งหมดต้องขับเคลื่อนตามท่ีอธิการบดี
ได้บอก ได้เอานโยบายให้ ด้วยความเป็นคณะที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ในการที่เราจะสื่อสารกับเขาให้เขา
สามารถท าตามท่ีเราบอกได้อาจารย์มีวิธีการอย่างไรบ้าง 
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85 
86 
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ตอบ : มีวิธีการ 2 อย่าง อันหน่ึงเราก็ต้องเราก็คุยตรงๆ เพราะว่าผมก็เห็นมาเยอะ ความจริงเป็นเรื่องค่านิยมของคน ถ้า
เราบอกว่าพูดถึงราชภัฏเราต้องยอมรับว่าในสังคมอุดมศึกษา เขาก็ไม่ได้ว่าเราจะไปเทียบเท่าเขาได้อย่างไร แต่เราก็ไม่
อยากจะพูดว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยชั้น 2 เพราะฉะน้ันเอาตัวอย่างง่ายๆบางทีเรามีลูกมีหลานเรายังไม่อยากส่งมาเรียนเลย 
เพราะฉะน้ันบางทีเราต้องหาคุณค่าให้กับของเรา การที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับพวกเรา เราจะไปแข่งคนอื่น เราจะไปแข่ง
ม.สารคามด้านบัญชี เราจะไปแข่งมช.เรื่องวิทยาศาสตร์ เราจะไปแข่งอะไรเก่ียวกับวิศวะกับลาดกระบัง เรามีก็จริงแต่เรา
ไม่มีทางทันเขา เราต้องหาอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราถ้าเราสามารถท าตรงน้ีได้เราจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับ คนเรามีคุณค่า เราไม่ต้องไปแข่งม้าแข่งช้างแข่งวาสนากับคน ยังไงเราก็ท าประโยชน์ได้ เราไม่ต้องเป็นพระใน
อารามหลวง คุณเป็นวัดป่าแล้วคุณก็สามารถท าประโยชน์ได้ ใครไม่ต้องมาพูดว่าผมจะอยู่แรงกิ้งที่เท่าไหร่ เพราะเราจะ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ผมพูดแบบน้ีเลย แต่ไม่ใช่วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ต่อยอดทางธุรกิจ แต่เป็นงานวิจัยที่ท าไปเพ่ือเอา
ไปต่อยอดทางพัฒนาท้องถ่ิน แต่จะไม่มีแรงกิ้งให้ผมหรอก แต่เราจะเห็นผลงานของเรา เพราะฉะน้ันน่ีคือตัวหน่ึงที่สร้าง
ความเข้าใจ เพราะฉะน้ันใครไม่ต้องมาถามว่าผมจะแร้งข้ึนเท่าไหร่ แต่ผมจะสร้างเป็นวัดป่าที่มีคุณค่ากับสังคมให้คิดแบบ
น้ี ผมใช้หลักการตรงน้ี และบังเอิญว่าก็ไม่ใช่ของง่าย ผมรู้ว่าปัญหามันจะเกิดกับราชภัฎตรงน้ี ครูราชภัฏมีแต่คนเก่งๆผม
มาถึงผมไม่ต้องสร้างครู ผมไม่ต้องสร้างคน ผมสร้างหลักสูตรครู 11 หลักสูตรให้เขา แล้ววันน้ีนักศึกษาผมไม่ลดเพราะว่า
นักศึกษาครูเยอะ ผมคิดไว้ต้ังแต่ 5 ปีที่แล้วสร้างหลักสูตร 11 หลักสูตร เกาหลีไม่เคยมีในประเทศไทย ผมสร้างหลักสูตร
ครูเกาหลี ครูญ่ีปุ่น ครูจีน ไม่มีใครมีมาก่อนผมท าก่อนเลย โดยเครือข่ายต่างประเทศให้เขาเห็นก่อน แล้วเอาเงินต่างๆที่
ท าอะไรต่างๆให้เขาเห็นว่า..จริงๆผมเป็นคนใจดีแต่ผมจะฟันเรื่องวิชาการ ถ้าคณบดีไม่มากันก็คือตกขอบ  
ยกตัวอย่างเช่นผมมีเงินแล้ว ผมบอกว่างบพัฒนาปีน้ี 10 ล้านบาท ผมไม่แบ่งให้ใครคุณคิดมาก่อนว่าคุณจะท าพันธกิจ
สัมพันธ์ คุณเสนอผมมา ถ้าคุณไม่เสนอคุณก็ไม่ได้เงิน อันน้ีคือเป็นระบบกลไกให้ทุกคนยอมรับแต่ก็ไม่ได้ง่าย และข้อ
ส าคัญที่สุดต้องสร้างคนที่เปลี่ยนจากการสอนมาท าตรงน้ี น่ีคือระบบกลไกภายในต้องสร้าง แต่ข้างนอกไม่ต้องกังวล 
เพราะว่าถ้าเราท าตรงน้ีเยอะๆคือผมคิดว่าถ้าจะพูดถึงพันธกิจสัมพันธ์ของราชภัฏ ถ้าพูดถึงคนท างานผมว่าที่น่ีจะเป็น
โมเดลที่ดีที่สุดของประเทศ  แต่ต้องไปคุยกับคนท างานจะได้ทั้งบวกทั้งลบ ตอนน้ีต้องบอกว่าสสส.ถ้าจะจับโครงการราชภัฏ 
ถามอุตรดิตถ์ก่อนเลยว่าจะเป็นออแกไนซ์ได้ไหม  ให้เงินผมมาร้อยล้านเพ่ือเอาราชภัฏ 20 แห่งท าเพ่ิมเรื่องชุมชนน่าอยู่
และท าเรื่องอ่านออกเขียนได้ ถ้าราชภัฏท าผมก็ท าให้ สกว.มี ราชภัฏน้ันถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ท าโครงการอะไรต่างๆ
ถือว่าได้คะแนนสูงสุดของประเทศเพราะว่ามีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและผู้บริหารลงไปทั้งระบบ เวลาท่ีคนอื่น
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ท าในลักษณะเอาเงินของสองฝ่าย เอาของสกว.ด้วยเอาของอะไรด้วยเอามารวมกัน 2 อัน ถ้าเป็นที่อื่นจะครึ่งต่อครึ่งแต่ที่น่ี
จะเป็น 1 ต่อ 4 คือให้เลย มีโครงการอะไรก็ย่ืนมาให้เลย ไม่ต้องไปว่ิงหางบประมาณ จะมีคนเสนอว่าจะพันธกิจของเขา
อย่างสกว.ก็จะนัดคุยว่าท าไหมเรื่องน้ี กลายเป็นว่าตอนน้ีองค์กรเรื่องชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะ...สสวท.คือเรา
ไม่ต้องไปว่ิงหาเงิน มันกลายเป็นอย่างน้ีเพราะเขาเชื่อเครดิตที่เราท าตรงน้ี 
ถาม : งั้นแสดงว่าท่ีอาจารย์บอกว่าการสื่อสารของเรา ตัว product ก็คือตัวโมเดลของเราท่ีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัว
มหาวิทยาลัยจนหน่วยงานหลักๆเห็นแล้ว เขาก็เข้ามา support สิ่งน้ีแหละที่จะท าให้อุตรดิตถ์มีชื่อเสียงและมีคุณค่า
ทางด้านน้ี 
ตอบ : แต่อย่าไปมองเทียบกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ คนละประเด็น อันน้ีเป็นเฉพาะเรื่องน้ี คือเฉพาะในเรื่องน้ี ท่านต้องมอง
เรื่องน้ีอย่าไปอย่าไปมองว่ามหาวิทยาลัย...องค์รวมอาจจะไม่ใช่ แต่มองเฉพาะพันธกิจสัมพันธ์ต่อด้านน้ีอย่างเดียว 
ถาม : ในส่วนที่พูดถึงคุณค่าหาคุณค่าของอุตรดิตถ์ด้วยการท า social engagement ในส่วนตรงน้ีของอุตรดิตถ์ที่เป็น
โมเดลจริงๆที่เป็นต้นแบบที่ผ่านมา มีอะไรที่เป็นโมเดลหลักๆถ้าเริ่มปุ๊บจับตัวน้ีพูดถึงตัวน้ีเลย 
ตอบ : ที่ส าคัญก็คือระบบกลไกและการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นเอกลักษณ์ เวลาท่ีมีงานเข้ามา มีระบบและกลไก ผมว่า
มันเป็นองค์ความรู้ ถ้าท่านเอาเอกสารไป ท่านจะเห็นว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ย่ิงใหญ่เป็นระบบบริหารกลไกที่ผมคิดว่าผม
ยังทึ่ง มันเป็นร่วมเครือข่ายไล่มาต้ังแต่เอาเฉพาะข้างใน ถ้าในมหาวิทยาลัยจะมีเช่น ยกตัวอย่างมีคณะ คณะก็จะมีหน่วย
จัดงานงานวิจัยคณะ และมีหน่วยงานวิจัยอยู่ในภาค และมีหน่วยจัดการงานวิจัยของจังหวัด มีเครือข่ายหมด หน่วย
จัดการงานวิจัยของอ าเภอก็มี คือไม่ได้ท าแค่คนคนเดียว จะมีระบบบริหารจัดการอยู่ทั้งระบบมหาวิทยาลัย ระบบของ
คณะ ระบบของต าบลก็มีหมด อ าเภอก็มี เพราะไม่ได้ข้ึนอยู่กับคนข้ึน อยู่กับระบบกลไก เพราะ ไม่ว่าจะใครมาก็ท าได้ 
เพราะเข้าไปสู่ระบบแบบน้ีเลย ระบบกลไกเป็นจุดเด่นตรงน้ันและอีกประการหน่ึงที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือเราท าเรื่องน้ี
เป็นมหาวิทยาลัยแรก และเราท ามานานเกือบ 24 ปีแล้วท ามาไม่หยุดกันเลย ที่ส าคัญคือคนที่ท ารุ่นแรกก็ยังอยู่คือคนที่
อายุ 70 ไล่มา 4 เจนเนอเรชั่นคนสูงสุดก็ยังอยู่ มีความต่อเน่ืองที่ได้ถ่ายทอด ตอนน้ีมีสีเจนเนอเรชั่น 4 เจนเนอเรชั่นน้ีก็ยัง
อยู่กันหมด แต่เรารู้ว่าคนน้ีเป็นอาวุโสท างานในระดับน้ี คนคิดโปรเจค ประเมิน ล่างลงมาคือคนที่บริหารจัดการ คนต่อมา
คือคนที่ก าลังเริ่มท า มีประสบการณ์ รุ่นใหม่ก าลังจะเข้ามา เป็นมาตรฐานองค์กรและมีความย่ังยืน ผมยกตัวอย่างครั้ง
หน่ึงทางสกว.ให้ทุนเรามาเรียกว่า machine fun เวลาเราท าคือท่านท าเป็น signature เป็นลักษณะของ..ถ้าใครไปสกว..
บอกว่าให้ท าเรื่อง...หลงหลินลับแล ให้เงินมาเก้าล้าน ท่านถามเก้าล้านเราจะท าอย่างไร ท่านจิราพร สกว.ก็ส่งมา วิธีการ
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ของเราก็คือเราเชิญนักวิจัยของเราที่สนใจในเรื่องน้ี แล้วเราเชิญหมู่บ้านในอ าเภอมาน่ังคุยในห้องประชุมกัน ถ้าเราจะท า
เรื่องน้ีเรายังไม่บอกว่าโจทก์เราเป็นอย่างไรช่วยกันคิดช่วยกันท า ตอนน้ันท่านจิรพรก็มาด้วย เสร็จแล้วก็คุยว่าปัญหา
เกษตรตามแนวคิด เรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ เรื่องการตลาด เรื่องผู้บริโภค ปรากฏว่ามี 7 - 8 อย่าง 
แม้กระทั่งการขายทุเรียนออนไลน์ การคุ้มครองผู้บริโภคจะท าอย่างไร การตลาดเป็นอย่างไร กระทั่งเรื่องเกษตร เรื่อง
หนอน พอท าจริงๆแล้วมี 7- 8 อย่างแล้ว หลังจากน้ันจึงจะท าเป็นหัวข้อ 9 ล้านก็เป็นชุดโครงการแต่ไม่ได้เกิดแค่ตรงน้ี 
นายอ าเภอ เกษตรกรมาก็ได้ตรงน้ีข้ึนมา ตรงน้ีเหมือนกับการไปหาปัญหาที่เขาบอกว่าพาร์ทเนอร์ชิพน่ันแหละ 
ถาม : การได้ประโยชน์จากหลายๆปีที่ผ่านมา จริงๆแล้วการหาพาร์ทเนอร์ชิพเรามีเทคนิคอะไรไหมในการสื่อสารกับเขา
ว่าให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้มาเก็บแล้วก็หนีไป เราท าอย่างไรให้เขามั่นใจ 
ตอบ : ก็เป็นความโชคดี 1 อย่างที่ผมบอก บางทีก็ไม่ได้สร้างง่ายๆเพราะว่ามีคนรุ่นเก่าๆ เช่น  ดร.ฉัตรนภา ดร.ภาวิณี 
เวลาท่ีเขาสนใจเขาก็ไปท าในชุมชน เขาอยู่ เขาท ามานาน ข้อได้เปรียบของเขาก็คืออยู่ในท้องที่เพราะฉะน้ันเวลาท า เขาก็
ท าวนเวียนอยู่แถวน้ี มันไม่เหมือนกับท่านที่อยู่สารคามท่านมาแล้วท่านก็กลับ อยู่นเรศวรมาท่ีน่ีเงินหมดแล้วก็กลับ แต่เขา
ก็อยู่กับที่น่ีและที่ส าคัญมันมีตัวอย่างคือเวลาที่เขาท าอะไร สมัยก่อนคนท าก็น้อยในเรื่องน้ี สสส. สกว.คนท ามีน้อย 
เพราะฉะน้ันคนท าก็จะมีงบต่อเน่ืองมาตลอด เขาก็จะเกาะหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 เช่น เขาเกาะหมู่บ้านหาดสองแปลง เขา
ช่วยจนหาดสองแปลงได้รับรางวัล 7 ปีซ้อนในเรื่องน้ี เขาเข้าไปพัฒนาในเรื่องน้ี เขาไปจับเป็นหมู่บ้าน เขาจะไม่ท ากว้าง 
จนกระทั่งเห็นประโยชน์จนกระทั่งเห็นผลจนกระทั่งองคมนตรีมา เป็นหมู่บ้านที่แล้งไม่ท าอะไร ท าอะไรไม่ได้ เลี้ยงวัว 
ปัญหาข้ีวัว ปัญหาเกษต รอาจารย์เขาลงไป ช่วยเอาข้ีวัวข้ึนมา กลายเป็นโมเดลได้รับรางวัลในระดับของอาเซียน แต่เขา
ไม่ได้ไปปีเดียว เขาไปเป็น 10 ปีถึงจะเกิดผล ก็คือฝังตัวแล้วลงไปกัน แล้ วพอไปแก้ปัญหาชุมชนเหมือนการสร้าง
ความสัมพันธ์จริง ไปสร้างวิทยาลัยวัว ไปฝังตัวด้วย ความจริงอาจจะไม่ต้องฝังตัวเพราะว่าอยู่ในพ้ืนที่อยู่ แล้วอันน้ีก็เป็น
ตัวหน่ึง ไม่ใช่เป็น service เป็นการลงไปแก้ปัญหาเรื่องข้ีวัว เขาบอกเขามีปัญหาเรื่องข้ีวัว พอมีเรื่องข้ีวัว เวลาลงไปไม่ได้ดู
ข้ีวัวอย่างเดียว คนแก่ที่มีปัญหาเขาเอาคณะอื่นลงไปด้วย ก็ดูหลายอย่างจากข้ีวัวอย่างเดียวกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้
หมู่บ้านน้ีได้รับรางวัลของประเทศไทยที่พัฒนาจากไม่มีอะไรไปสู่ความย่ังยืน แล้วเอาข้ีวัวมาเป็นพลังงานจนได้รับรางวัล
ของอาเซียน ไปรับรางวัลที่สิงคโปร์เลย คือไปเกาะอยู่และเกษตรก็เช่นเดียวกันจะเป็นในลักษณะแบบน้ี พูดตรงๆผมอยู่
เชียงใหม่เป็นอธิการบดี 10 ปีผมมาอยู่ที่น่ีผมรู้เลยว่าผมเป็นอธิการบดีคุมแล้ว แต่ก่อนที่เราหลงว่าต้องมีนักศึกษาเยอะๆ
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ต้องมีแคมปัสเยอะๆได้จบหลักสูตรนักศึกษาเท่าไหร่ ได้เงินเยอะเท่าไหร่ น่ันคือความย่ิงใหญ่ของอธิการบดี แต่ความจริง
แล้วคุณค่าจริงๆของการเป็นอธิการบดีอยู่ที่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
ถาม : น่ันแสดงว่าเดินถูกทางแล้วไม่จ าเป็นต้องเอางบประมาณท่ีข้ึนอยู่กับค่าเทอมของเด็ก 
ตอบ : น่ีคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ถ้าจะพูดเป็นภาษาเราเราอาจจะพูดว่าวันน้ีผมคิดว่าเงินนักศึกษาของเราไม่เยอะ 
นักศึกษาเรามีแค่หยิบเดียว เราเก็บแค่ 8,000 กว่าบาท ปีละ 10,000 กว่าหาได้ประมาณ 150 ล้านบาท แต่ถ้าหักอะไร
แล้ว 24% จัดสรรก็ประมาณใกล้ๆ 100 ล้านบาท แต่ทีน้ีรายได้เฉพาะปีที่แล้วเงินเราได้ 200 ล้าน 
พอเราท าตรงน้ี ท าไปท ามาเราก็ได้ข้อมูลตรงอื่น ด้วยเราก็ได้ของกระทรวงวิทย์เข้ามาท ามาจัดการวิทยาศาสตร์ให้กับเรา 
กระทรวงวิทย์ นวัตกรรมแห่งชาติเขาก็ท า...ให้กับเรา ธนาคารออมสินก็ลงมาท าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการ 
startup ต่างๆ ปรากฏว่าตามมาเยอะ กลายเป็นว่าพวกน้ีเข้ามา ศูนย์วิทยาศาสตร์กระทรวงวิทย์ต่างๆ แม้กระทั่ง
กระทรวงพัฒนาชุมชนเข้ามา ท ามันกลายเป็นชุมชน พอมีจุดเริ่มแล้วก็มีรายได้แต่สิ่งหน่ึงที่อยากจะฝากเตือนเรื่อง
การศึกษาน้ัน ไม่ได้จ าเป็นแค่การสอน เป็นอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัยที่สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์กับสังคม 
ถ้าเราเข้าใจการศึกษา เราไม่จ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตอย่างเดียว การที่เราสร้างองค์ความรู้ แล้วไปสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคม ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของอุดมศึกษาอย่างหน่ึง แต่ข้อส าคัญก็ต้องระวังด้วย เพราะหนีเรื่องการเรียนการสอนไม่พ้น 
อย่าไปหลงระเริงจนกระทั่งละเลยเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็ก เพราะอาจารย์ต้องท าวิจัยกับเด็กด้วยต้องบูรณาการ
ด้วยกัน แล้วอาจารย์ต้องดูเรื่องคุณภาพ ที่เราพูดกันน้ีเราพูดมิติเดียว แต่ในเชิงบริหารกลไกน้ันสมัยน้ีต้องไปด้วยกัน ต้อง
เข้มพอสมควรหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ า อันอื่นปล่อยได้เพราะว่าเป็นระบบเดียวแต่ตอนน้ีมี 2 ระบบการที่อาจารย์ออกไป
เรื่องการจัดตารางสอนของเด็กอะไรต่างๆนานา 
ถาม : ที่น่ีมีหน่วยงานกลางที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะใช่ไหมครับ อาจารย์เรียกว่าหน่วยงานบริหารการวิจัย 
ตอบ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ศูนย์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือพันธกิจสัมพันธ์ เราเรียกกันมานานเราต้ังกันมานาน
แล้ว เราใช้อยู่อาจจะไม่ตรงทีเดียว ศูนย์วิจัยจะดูเรื่องน้ีโดยเฉพาะสิ่งที่ผมจะท าต่อไปน้ีก็คือผมจะสร้างระบบ ท ายังไงให้
สกอ.การท าผลงานวิชาการก้าวหน้าด้านการรับใช้สังคม ซึ่งมันยังมีปัญหาและวันที่ 3-4-5 ผมเชิญท่านนะที่เราจะเป็นตัวแทน 
ท่านจะเจอทุกอย่างในวันน้ันกรกฎาคม 3 4 5 เดือนกรกฎาคมเป็นเรื่อง Social Engagement Thailand อันน้ันเราจะ
เชิญท้ังหมดทั้งต่างประเทศ เชิญจากสกอตแลนด์กับนิวซีแลนด์เข้ามาบรรยาย แล้วก็มีหมอประเวศมาเอาภาพรวมที่ผมให้
เชิงกว้างๆนะครับ เพราะว่าที่ผมพูด ผมพูดในฐานะตัวแทนของอุดมศึกษาเฉยๆ แต่รายละเอียดต่างๆให้ท่านคุยกับศูนย์วิจัย 
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ถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม  ( Focus Group Interview) 
เรื่อง การด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ และงานด้านการส่ือสารองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

ช่ือผู้ให้ข้อมูลนางสาวสนธยาพร พรจินดา 
นางจินตนา หัตถโกศล 
นายพิชิตชัย เจริญกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง ผู้อ านวยการและบุคลากรส านักยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือน และ 
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเปล่ียนแปลง กลุ่มงานภารกิจเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานท่ีสัมภาษณ์ ห้องประชุมส านักยุทธศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เวลาเริ่มต้น 10.00 น.เวลาส้ินสุด 12.0 น. รวม 120นาที 
 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นักวิจัย: มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน ส าหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง
ทางด้าน Academic ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการมาอย่างยาวนาน  แต่ขณะน้ีมีแนวคิดหน่ึงที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย
ให้ความส าคัญกับสังคมให้มากข้ึน เน้นแนวทางการท างานมหาวิทยาลัยกับสังคม หรือพันธกิจสัมพันธ์ (Social 
Engagement ) ข้ึน  จึงขอเรียนสอบถามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่าตรา
องค์กรของมหาวิทยาลัยอย่างไร  และท่านคิดว่าถ้าสาธารณะรับรู้การท างานด้านสังคมจะส่งผลให้กับตราองค์กรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไร    
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บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

9 
.10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ขอท าความเข้าใจก่อนนะ เรื่องที่ว่าขณะน้ีมีแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอันน้ีพ่ีเห็นต่างนะ จริง ๆ 
แล้วสถาบันอุดมศึกษาเกิดมาเพ่ือรับใช้สังคมกันอยู่แล้ว เพียงแต่การแสดงออกมันแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งจะแสดงออกไป
ทางไหน ทีน้ีในเรื่อง concept ตราองค์กรคือสร้างคุณค่าให้กับกับพระเก้ียวใช่หรือไม่ 
ผู้วิจัย : ใช่ครับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่องมือแนะน าว่า เวลาพูดคุยกับ Key Informance ต้องอธิบายให้เขา
ทราบว่าความหมายของเราเป็นแบบน้ี ความเป็นเรื่องของ Brand มาก ๆ มันก็เลยเป็นภาษาไทยว่าอย่างน้ี จริง ๆ แล้วก็
ศึกษาตัว Product ก่อนคือความเป็น Social Engagement ของมหาวิทยาลัย แล้วก็มาดูว่ามหาวิทยาลัยน้ีมีการสื่อสาร
การท า social engagement น้ีอย่างไร แล้วสิ่งที่สื่อสารไปน้ันมีอะไรบ้างที่ท าให้เกิดคุณค่าตราองค์กมันก็จะเป็นข้ันเป็น
ตอนกันไป   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อย่างแรกเลยคือ จริง ๆ กิจกรรมเพ่ือสังคมก็คือภารกิจหลักของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว สมัยก่อนจะ
เรียกว่า “บริการวิชาการ” บ้าง แต่ในช่วงหลัง ๆ จะมีค ามาเน้นว่าท าอย่างไรให้เกิด social กับ engagement ซึ่งของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะท าสิ่งเหล่าน้ี แต่ถ้าจะท าให้ชัดกับค าน้ีก็คือ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่อยู่ 3 พ้ืนที่
ใหญ่ ๆ แต่จะไม่เรียกว่าวิทยาเขต อย่างเช่นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน น้ันก็จะเป็นพ้ืนที่หน่ึงและเป็นกิจกรรมหน่ึงในการท างาน
ต่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการใหญ่ ก็คือโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ต่อมาคือในพ้ืนที่ของจังหวัด
สระบุรีและสีชัง ดังน้ันในพ้ืนที่ทั้ง 3 ก็เป็นพ้ืนที่ engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนชัดเจน จะมีการให้งบประมาณ มีรูปแบบของคณะกรรมการอ านวยการ ภายใต้โครงการ “CU Social 
Engagement” ถามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิ่งเหล่าน้ีไหม ค าตอบคือ มี และรูปแบบมีการท าเป็นกระบวนการ
แบบน้ี ทีน้ีในส่วนของพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครจะเป็นอีกบริบทหน่ึง ซึ่งจะดูจากพ้ืนที่รอบ ๆ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เช่น สามย่าน สวนหลวง เป็นต้น สิ่งหน่ึงที่ ณ ตอนน้ีที่ท ามากคือ การท างานผ่านทางส านักงานจัดการ
ทรัพย์สิน การดูแลผู้คนที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นลักษณะเมือง  ขอพูดถึงส่วนแรกคือศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ที่น่าน 
หน่วยงานหลักจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จะดูแลพ้ืนที่จังหวัดน่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน ก็จะมี
โครงการของอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมี project อะไรบ้างที่จะท ากับพ้ืนที่น้ีเช่น ด้านการศึกษาของทาง
คณะครุศาสตร์ก็จะลงพ้ืนที่ไปท ากิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพ้ืนที่ไปท ากิจกรรมกับทางจังหวัดในเรื่องของหมอก
ควันบ้าง และก็จะมีอีกหน่วยงานหน่ึงในจังหวัดน่านซึ่งจะเรียกว่า “ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร” ซึ่งบัณฑิตที่จบการ
ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร ต้องท างานเกี่ยวกับชุมชนทางด้านการเกษตร  ซึ่งจะสอนให้เด็กรู้ว่าไม่ใช่เป็นได้แค่สัตว
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

แพทย์ เด็กจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือไปใช้ในการพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้ มีความรู้ด้านพืชพันธ์ุ
ต่าง ๆ การแปรรูปอาหาร ในขณะเดียวกันระยะเวลา 2 ปีน้ันก็ได้มีการท างานร่วมกับชุมชน อาจารย์ก็ท างานร่วมกับ
ชุมชน กิจกรรมเหล่าน้ีถือว่าเป็น Engage ทั้งหมดเลย จนมาถึงส่วนกลางในช่วงปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2554 ก็มีโครงการ 
“บ้านน้ีมีสุข” อันน้ีเราเรียกเป็น OFOF (One Function One Faculty) ก็คือแต่ละคณะมีโปรเจกต์อะไรที่ท าลงไป โดย
ท าความร่วมมือภาคีเช่น สสส. ก็ให้งบเรามาพัฒนาด้วยกัน จากน้ันมาเราลงพ้ืนที่ไปที่สระบุรีเราเรียกเป็นโครงการ 
“สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ 2559 และหลังจากปี พ.ศ.2560 เราจะมาเรียกตัวเราเต็ม ๆ ที่คนอื่นๆ 
สื่อสารน่ันก็คือ “CU Social Engagement” น่ีคือภาพล าดับต่าง ๆ ของจุฬา ที่ท ามาในเชิงของส่วนกลาง แต่ในคณะ
ต่างๆ ก็ถือว่าเป็น engage เช่นวิศวกรรม ก็มีโครงการมายาวนานก็คือนิสิตก็จะต้องไปลงชุมชนไม่ว่าจะเป็นการออกค่าย
หรือสร้างอะไร อันน้ีจะบริบทโดยทั่วไปจะเป็นแบบน้ี โดยหลักการ engage เราก็จะมี 4 ข้อที่เราท าและยึดมั่นอยู่คือตรง
น้ี ไม่ว่าจะเป็น partnership การดู benefit การเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน เกิดผลกระทบที่จะต้องวัดผลและ
ประเมินได้ อันน้ีจะเป็น 4 ข้อหลัก ๆ ที่เรายึดในเวลาท่ีเราท ากิจกรรม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ (๒) : อันน้ีเป็น Engage ใหญ่ ที่ดูไว้ใช่ไหม  Engagement Thailand ที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ใช่น่ีก็เป็นอีกหน่ึงที่จุฬาฯ เคยเป็นเจ้าภาพ ก็จะเป็นหลักร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันเป็น CSR 
เพราะฉะน้ันตรงน้ีก็คือ ต้องยึดก่อนว่ามันท าเพ่ือชุมชน ชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วม เรามองเป็นหุ้นส่วน ไม่ได้มองว่าเราเอาแต่
ให้นะ แต่ภาพบริการวิชาการตรงน้ีจะตีความภาพซ้อน ๆ กัน เพราะบริการวิชาการคือเราอยากให้อะไรเราก็ไปให้ แต่น้ี
มันไม่ใช่ อันน้ีก็คือ สังคมเขาอยากได้อะไรด้วย มันก็ต้องถามหาความต้องการเขาเหล่าน้ันมาเป็นตัวต้ัง เราก็มาดูว่าใน  
Know How ที่เรามีอยู่น่ะคืออะไร 
(เสียงแทรก1) เราท าเราก็ได้นะ เราได้ในเรื่องของการได้ใช้องค์ความรู้ของเรา ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ก็ว่ากันไป 
ผู้วิจัย : จากข้อมูลนะครับ ทางศูนย์ยุทธศาสตร์ฯ จุฬา จะเป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารไปยังหน่วยงาน และคณะ 
เพ่ือที่จะด าเนินงานตามกรอบแนวคิดของ social engagement น้ีอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือลักษณะการสื่อสารเน่ืองจากว่า เวลาในการเกิดเน่ียมันต่างกัน เพราะฉะน้ันกิจกรรมอะไรที่เราจะ
สื่อสารลงไปเน่ีย ระยะแรกที่มันเกิดก็คือ ขอเริ่ม OFOF ต้ังแต่ปี 51 ถึง 54 ตรงน้ันคือได้ไปร่วมมือกับ สสส. อันน้ันก็เริ่มที่
จะโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมอย่างจริงจัง โดยการที่ศึกษาก็คือให้ทุกคณะซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 คณะ รวมสถาบัน
ด้วยก็ประมาณ 35 ทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเสนอโครงการเข้ามาแล้วมีคณะกรรมการกลั่นกรองและเราก็มีงบประมาณให้
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57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

ความส าคัญ เราก็เลยต้ังงบประมาณไว้รองรับเพ่ือให้เขามีเงินลงไปในสิ่งที่โครงการที่เราอนุมัติที่เริ่มต้ังแต่ปี 51 แล้วไล่ลง
มาก็มีพัฒนาการเปลี่ยนไปตามระยะเวลา จนมาถึงสุดท้ายก็คือ ณ ปัจจุบันที่เรียกว่า Social Engagement มาต้ังแต่ตอน
ปี 51 มีงบประมาณสนับสนุนมาตลอด การสื่อสารก็คือ ทุกส่วนงานที่เข้ามา เขามีองค์ความรู้ มีความช านาญไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะน้ันกิจกรรมที่เขาจะลงได้อย่างเช่น ถ้าเป็นทางสหเวช ก็จะเกี่ยวกับพวกสุขภาพทางด้าน office syndrome 
หรือดูแลอาหารอะไรก็ว่ากันไป ถ้าอย่างทางสังคมก็อาจจะเป็น ท่องเท่ียว หรืออะไรก็ตามตามความถนัด ครุศาสตร์ก็เป็น
ทางด้านครู เพราะฉะน้ัน คนเน่ียจะมีความหลากหลายของศาสตร์ การสื่อสารของเราก็คือ ทุกคนที่เข้ามาลงชุมชนตาม
ความถนัด สื่อสารดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีลงไปในชุมชน 
ผู้วิจัย : โดยมีหน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสนใจไหมก็พากันลงพ้ืนที่ด้วยกัน                                                                                                  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ประสานและกลั่นกรอง ไม่ใช่ว่าใครอยากได้อะไรแล้วลงไปเลย ซึ่งไม่ใช่ เราต้องดูก่อนว่าตามเงื่อนไขไหม 
เราจะมีเงื่อนไขว่ามันจะมีเงื่อนไขไหม มีตัววัด ท าแล้วได้อะไร มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ท ากับชุมชนตรงไหน มี 
theme ให้ลงมีอะไรให้ลง ไม่ใช่ว่าอยากท าเรื่องอะไรก็ท าเลยซึ่งมันก็ไม่ได้) 
ผู้วิจัย : แล้วเวลาที่ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่น้ี ทางส่วนกลางก าหนดไหมครับว่าพ้ืนที่น้ี เป็นก าหนดกลาง แล้วหน่วยงาน
คณะไหนที่สนที่จะลงพ้ืนที่น้ีก็ไปดูว่าตัวเองสามารถแก้ปัญหา 
ตอบ: ((เสียงแทรก1)ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานของจุฬาอยู่ก่อน แต่หน่วยงานอื่น ๆ ก็เป็นล าดับรองลงมา คือ
จุฬาฯ ไม่ได้เป็นวิทยาเขตอย่างที่พ่ีเขาบอก พ้ืนที่ที่อยู่ก็คืออย่างน่าน เรามีศูนย์เครือข่าย อย่างชลบุรีก็คือสีชังเรามี
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า สระบุรีเรามีพ้ืนที่อยู่เราเรียกศูนย์เครือข่ายดูแล ตรงไหนที่ชุมชนจุฬามีพ้ืนที่อยู่ เราจะให้
ความส าคัญว่าลงไปท างานตรงน้ีเป็นล าดับแรกก่อน เพราะฉะน้ันหน่วยงานเสนอมา เราจะบอก หน่วยงานอื่นเราไม่
รังเกียจนะ เพียงแต่ว่า priority ในการที่จะได้รับหรืออะไรก็ตาม มันจะอยู่ล าดับหลังพ้ืนที่ที่เรามีอยู่ก่อน 
ผู้วิจัย : ก็คือเอาศูนย์เครือข่ายที่เรามาอยู่เป็นตัวต้ังก่อน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เขาเรียกพ้ืนที่  (เสียงแทรก1) เพราะงบมันก็ไม่ได้มีมากมาย ปีนึงมีแค่ 10 กว่าล้าน เพราะฉะน้ันเวลาลง
ไปแต่ละโครงการเราก็ไม่ได้มีเงินทุ่มไปทั้งหมด อย่างกรุงเทพที่ท าเน่ีย ที่มันจะเด่นมาก ๆ  เลยก็คือ อุทยาน เพราะว่าตัว
อุทยานมันคืนก าไรให้สังคมมหาศาลเลยเพราะตรงน้ีเราเป็นที่ดินทอง ซึ่งตรงน้ีทรัพย์สินเป็นคนลงทุน เท่ากับว่า มันเป็น
การคืนผลประโยชน์ให้กับชุมชน ((เสียงแทรก2)แล้วชุมชนก็มีสถานที่ ไม่ว่าจะการออกก าลังกายหรือการพบปะสังสรรค์)
((เสียงแทรก1)มีดนตรีในสวน)((เสียงแทรก2)เพราะจริง ๆ มีองค์กรข้างนอกมาขอใช้อะไรประมาณน้ี 
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ผู้วิจัย : การบริหารงานก็จะเป็นการบริหารของทรัพย์สินดูแล 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ซึ่งตรงน้ีเป็นมูลค่าที่นับเป็นพันล้าน เพราะว่าการที่เอาท่ีดินใจกลางกรุงเทพมาท าสวนสาธารณะมันคืน
ให้ชุมชนเยอะมาก 
ผู้วิจัย : ทีน้ีในส่วนของ social engagement ในบริบทของภารกิจหลัก 4 ด้าน ของอุดมศึกษาคือ การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงวัฒนธรรม ทางหน่วยงานน้ีได้ขับเคลื่อนอย่างไรบ้างครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : (เสียงแทรก2) เวลาที่เราให้งบไป social ที่ไหนก็ตาม สิ่งหน่ึงคืออาจารย์จะน านิสิตไปด้วย อย่างเช่น
โครงการบางโครงการอาจารย์เขาต้องการไปท ากับชุมชนน้ี หรือแม้กระทั่งที่น่านเราไปท าโครงการหมูหลุม อาจารย์เอา
ความรู้เรื่องการผสมเทียมไป ขณะเดียวกันน้องสัตวแพทย์นิสิตเขาก็ไปฝึก ก็ได้โอกาสไปฝึกเพราะเขาลงพ้ืนที่  ได้ไปฝึก
ทักษะการผสมเทียม เพราะฉะน้ันจะได้เห็นเรื่องการจัดการฟาร์มในความหลากหลายของการจัดการไม่ว่าจะเป็นฟาร์มที่
ชาวบ้านดูแลเอง เราเรียกว่าฟาร์มท้ายบ้าน กับฟาร์มขนาดใหญ่ที่เวลานิสิตมาดูเปรียบเทียบได้ที่นครปฐม ทั้งหมดน้ีเรา
เรียกว่าเมื่อคุณพาไป เราก็ได้เรื่องการเรียนการสอน ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีไหม? มี อย่างที่น่านก็เป็นตัวอย่างนึง 
เพราะฉะน้ันคณะศิลปกรรมจะได้ทั้งการเรียนการสอน ขณะเดียวกันเป็นการธ ารงรักษาด้านศิลปะและด้านดนตรี จน
ผลงานของเขาออกมาเป็นรายวิชา คือความต่อเน่ืองเขามีและพัฒนาการมาจนอาจารย์ มีทั้งเกิดรายวิชาใหม่เป็นดนตรี
น่านศึกษา หรือมีการแต่งบทเพลง เพราะฉะน้ันบทเพลงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนก็จะใช้บทเพลงด้านดนตรีซึ่งเป็นท่วงท านองของ
ทางน่านล้านนา เพราะฉะน้ันมันก็จะเป็นการคงเอกลักษณ์ของล้านนาให้คงอยู่ พ่อครูแม่ครู ทุก ๆ อย่างจะได้รับการ
ถ่ายทอด อาจารย์ของเราท่ีเป็น ป.เอก ป.โท ก็จบด้วยกรณีศึกษาของที่น่าน ก็คือท่านได้ลงไปและฝังตัวเลยและก็ไปศึกษา 
เพราะฉะน้ันสิ่งเหล่าน้ี อาจารย์ที่พ่อครูแม่ครูสอน แม้กระทั่งพระที่น่านที่มีความรู้ทางด้านน้ีท่านก็สอนมา เพราะฉะน้ันที่
ถามว่าการท า my social ของเราเน่ียมันถูกแทรกเข้าไปอยู่ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในด้านการเรียนการสอน)
((เสียงแทรก1)คือเขาจะพาไปกับพร้อมศาสตร์ในตัวของเขาซึ่งอาจารย์ท างานเด่ียวไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาผู้ช่วยวิจัย
เอานิสิตลงไปช่วย) ((เสียงแทรก2)และก็อีกอันนึงแม้กระทั่งภารกิจด้านการวิจัย สิ่งที่ยังพูดเรื่องเหล่าน้ีเน่ีย มันได้มาค านึง
ที่ได้ลงพ้ืนที่ใน social เราจะไม่เอาวิจัยที่เป็นวิจัยจ๋า แต่น่ันก็คือวิจัยที่เป็นบริการได้เลยเกิดเป็นวิจัยบริการเวลาที่อยู่ใน 
social) 
ผู้วิจัย : แล้วด้วานวิจัยบริการกับวิจัยเชิงปฏิบัติการอันเดียวกันไหมครับ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก2)เชิงปฏิบัติการในความหมายวิจัยบริการของเราก็คือว่า เมื่ออาจารย์ท าโปรเจกต์วิจัยได้รับ
งบจากไม่ว่าจะศูนย์เครือข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ ขณะเดียวกันน้ันตัววิจัยตรงน้ี อาจารย์เขาต้องมีเป้าหมายคือตัวชุมชน 
ตัวเกษตรกร มาเป็นผู้ร่วมท างานกับเขา เพราะฉะน้ันพออาจารย์ท าเขาก็ท าการถ่ายทอดความรู้ เขาก็จะได้รู้ว่าน้ าเชื้อน้ี
เหมาะกับสัตว์แบบน้ี อาจารย์ก็ได้องค์ความรู้ตัวน้ันและในขณะเดียวกันเกษตรกรก็ได้เอาองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ท าจริง 
ฝึกจริง ซึ่งจะเรียกว่าวิจัยบริการน่ันคือการลงไปวิจัยลงไปสู้พ้ืนที่จะไม่ได้ท าเป็นดินเดียว ลงหานาโน ซึ่งอันน้ันจะเป็นของ
อาจารย์ แต่วิจัยอย่างน้ีต้องเป็นวิจัยที่พ้ืนที่น้ันท างานร่วมกันกับเราได้จะเป็นลักษณะน้ัน)((ผู้วิจัย)ซึ่งก็จะเหมือนกับ
ชาวบ้านเป็นนักวิจัยด้วย)เพราะเราก็จะ train เกษตรกรแบบน้ีในโครงการน้ี อย่างเช่นน้ าผสมเทียมของสุกร ชาวบ้าน
จะต้องท าได้ เพราะฉะน้ันใน social ที่เราลงไปก็จะต้องตอบพันธกิจของมหาลัย  
ผู้วิจัย : ขอทราบชื่ออาจารย์ที่ไปฝังตัวอยู่ที่น่ันหน่อยครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : รู้แค่ชื่อเล่นชื่ออาจารย์กอล์ฟ อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์) ((เสียงแทรก1)ซึ่งมีหลายคนไม่ได้มีแค่คนเดียว)
((ผู้วิจัย)อาจจะเอาเป็น case study ครับว่า ตัวอย่างของการบูรณาการของแต่ละที่ก็จะคล้าย ๆ กันโดยเสียบเข้าไปใน
รายวิชา แต่วิธีการเสียบของแต่ละอาจารย์อย่างกรณีน้ี ที่เสียบจนกลายเป็นปริญญาเอก 1 ฉบับ มีรูปแบบที่ต่างกับ มรอ. 
ที่เป็นอาจารย์พัฒนาชุมชน ซึ่งผมก็จะเห็นความแตกต่างของรายวิชาที่เข้าไป บางวิชาจะเห็นเลยว่ามันสร้างองค์ความรู้
ใหม่จริง ๆ อย่างกรณีที่บอกว่ามีดนตรีเฉพาะท้องถ่ินด้วย น่านศึกษาเน่ียเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่ แค่เอาวิชาเดิมที่เรามีอยู่ 
มันกลายเป็นสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการที่เราไปลงพ้ืนที่ถึงได้สิ่งน้ีมา) ((เสียงแทรก2)แต่อาจารย์ท่านน้ีไม่ได้ลงไปใน
รายวิชา แต่หมายถึงท่านอยู่ในการลงพ้ืนที่ แล้วท่านก็เลยเห็นในพ้ืนที่น้ันเช่นกลองปูจาเน่ียมันค่อย ๆ สลายหายไป ท่านก็
เลยต้องศึกษาในกลองแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นท านองตีแบบเชียงใหม่ กลองแบบล้านนาที่น่านเขาตีกันอย่างไรด้วยท่อนไม้ 
แล้วท่านจะท าอย่างไรเลยไปสร้างโจทย์ ไปท าโจทย์ จนท่านใช้ท าเป็น thesis ก็เลยมีวิชาเอกของท่าน) ((ผู้วิจัย)ก็เลยต้อง
สร้างกลองให้ยั่งยืนให้อยู่ต่อไปและเก็บองค์ความรู้ไว้ว่าต้องเป็นแบบน้ี เอกลักษณ์แบบน้ียังไงแล้วก็ศึกษา) ((เสียงแทรก2)
แล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องตีจนเป็น อันน้ีคือการถ่ายทอดจากพ้ืนที่มาอยู่ในตัวท่าน) ((ผู้วิจัย)คือความงดงามอย่างนึงที่เรา
สร้างคนที่ไป engage ก็คือไปมีส่วนร่วมกับชุมชนจริง ๆ) ((เสียงแทรก2)แม้กระทั่งศิลปะถ้าไปดูที่น่าน จะเห็นจากน่านที่
เกิดมาก่อนยาวนานที่จุฬาลงพ้ืนที่ที่น่านลงแบบเงียบ ๆ ของเราเน่ีย เราก็สร้างนักดนตรี สร้างแม้กระทั่งเยาวชนเรา
เรียกว่าโครงการ “บ่มเพาะยุวศิลปินน่าน” ก็คือเอาเยาวชนมาฝึกต้ังแต่การตียันจับมือตีขิมให้เขาเป็นและให้เป็นครูดนตรี
ด้วย แต่ครูคณะศิลปกรรมเรารณรงค์ไป ลงไปท าค่าย ปีนึงไปอยู่กัน 7 วันและก็สอนเด็ก ผลผลิตอย่างนึงจากนักเรียน
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เวลาท่ีเขาไปแข่งประกวดได้เข้ารอบไม่ลึก แต่หลังจากท่ีเขามาเข้าค่ายน้ีแบบต่อเน่ือง เขาสามารถชนะได้เป็นระดับจังหวัด 
ระดับภาค แต่ทั้งหมดไม่ได้เกิดในปีเดียว และหน่ึงในน้ันได้รับรู้ว่า น้องได้กลับมาเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็คือ
เหมือนกับบ่มเพาะเค้าจนเกิดจิตวิญญาณในตัวเขา) ((ผู้วิจัย)เพ่ือเป็นการสื่อสารชื่อเสียงของเราว่าสุดท้ายเราก็ไปให้
ความรู้เขาจนเขารักในตัวเราแล้วมาเป็นนิสิตของเรา) ((เสียงแทรก2)ที่สาขาชีววิทยาก็มีค่ายแบบต่อเน่ือง ก็มีมาเข้าท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์ เพราะสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดไป ก็คงมีอีกประมาณแบบน้ี เขาก็รู้จักจุฬามากข้ึน ในมุมมองของคณะต่าง ๆ)  
ผู้วิจัย : พอจะทราบไหมครับว่าท าไมจุฬาถึงเลือกน่าน สีชัง สระบุรี  
ผู้ให้สัมภาษณ์: (เสียงแทรก2)  แต่ละพ้ืนที่มันมีการเกิดไม่เหมือนกัน น่านเกิดด้วยมติ ครม. ต้ังแต่ปี 38 สมัยน้ันทางมติ 
ครม. บอกว่ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยต้องไปสร้างวิทยาเขต) ((เสียงแทรก1)ภายใต้ที่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะ
เข้าถึงชุมชน ณ พ้ืนที่ ๆ เราไปอยู่ เพราะฉะน้ันที่น่านเน่ีย เราไปอยู่ด้วยมติหรืออะไรก็แล้วแต่) ((เสียงแทรก2)ทางจุฬาได้
เข้าไปอยู่น่าน ศรีษะเกษ ตรัง ตามมติ ครม. แต่ศรีษะเกษกับตรังชะลอตัวไปก็เลยเหลือน่าน เพราะฉะน้ันพ้ืนที่น่านเลย
กลายเป็นพ้ืนที่ยาวนานมาต้ังแต่ปี 38 จนถึงปัจจุบันที่จุฬาฯ ฝังรากลึกอยู่กับพ้ืนที่ แต่เราไม่ได้หยุดเราก็ ท าของเรามา
เรื่อย ๆ แต่ในขณะที่พ้ืนที่สระบุรีมันไม่ใช่) ((เสียงแทรก1)สระบุรีคือพ้ืนที่ที่อาจารย์คนหน่ึงได้บริจาคและเราก็คิดที่จะท า
ตรงน้ันเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ต้ังพวกโรงงานพวก Lab อะไรไว้ตรงน้ัน แต่การไปต้ังอยู่ตรงน้ัน เราก็ไม่ได้
ละทิ้งชุมชน เพราะฉะน้ันเราไปอยู่ตรงน้ันปุ๊บ มันก็จะมี project ที่เริ่มลงไปก็จะมี “สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง” เพราะฉะน้ัน
ในบริบทน้ีจะต่างกับของน่าน ตรงน้ีเขาจะเอาการศึกษาเข้า อย่างอาจารย์อยู่ก็จะไปที่โรงเรียนแก่งคอยเข้าไปช่วย ความ
ต้องการของตรงน้ันก็คือไปช่วยในมุมของเรื่อง O-Net สิ่งที่โรงเรียนกับชุมชน happy ก็คือลูกเขาคะแนนดีข้ึนซึ่งท าให้
เห็นภาพ ตรงน้ีเลยเอาการศึกษาไปลง หลัง ๆ เรามีเรื่องขยะบ้างและก็ไปสอนให้ชุมชนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากนักวิจัย
ในจุดน้ัน ตอนน้ีก็เรื่องฝุ่นที่ก าลังท าอยู่กับตัวจังหวัด เพราะฉะน้ันลักษณะการเข้าแต่ละที่น้ันไม่เหมือนกัน สีชังจะเน้น
เรื่องเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ก็จะมีสถาบันวิจัย ทรัพยากรทางน้ าอยู่ คือจะเห็นว่าถ้าพ้ืนที่ไหน มีลักษณะต่างกันแบบ
ไหน กิจกรรมก็จะต่างกันไป ทรัพยากรน้ าจะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ เพราะว่าตรงน้ันชุมชนเขาจะเป็นทางทะเลเราก็จะ
โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมหน้าที่และก็วิจัยเกี่ยวกับปะการังว่าเลี้ยงยังไงให้โต อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปะการัง ที่ศาสตร์ทางด้าน
ทรัพยากรทางน้ าถนัดและก็สถาบันภาษาก็ลงไปช่วยเรื่องว่านักท่องเที่ยวลงเยอะ เขาก็จะเอาเรื่องการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน) ((เสียงแทรก2)ที่ที่ชาวบ้านจะสามารถสื่อสารได้กับนักท่องเท่ียว) 
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153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
619 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

ผู้วิจัย : ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ ขอถามว่าท าไมจุฬาถึงเลือกเป็นน่าน สีชัง สระบุรี ถึงแม้เป็นเรื่องมติของ ครม. 
ที่ท าวิทยาเขต ท าไมถึงเลือกน่านครับ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : พ่ีตอบไปแล้วไง 
ผู้วิจัย : ใช่ครับที่ตอบคือท าเพ่ือน่าน แต่อยากทราบว่าท าไมต้องเป็นน่าน ท าไมไม่เป็นเชียงราย? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็เพราะว่าพ้ืนที่ มีตึกอยู่ที่น่ัน มันเป็นนโยบาย เป็นมติ ครม. และมีศูนย์การเรียนรู้ของน่านอยู่ 
ผู้วิจัย : ก็คือน่าน ศรีษะเกษ ตรัง น่านคือเขาให้ไปต้ังที่น่าน (เสียงแทรก2)ท าไมถึงเลือกที่น่า นในขณะน้ัน คือ
มหาวิทยาลัยก็จะมีมุมมอง ที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังก็คือจุฬาจะมองว่า ในพ้ืนที่โซนภาคเหนือในจังหวัดไหน เราก็มองว่าท่ีน่านน่ี
แหละ ตอนน้ันยังไม่มีใครเลือกที่น่าน และโดยพ้ืนที่ของที่น่านในเวลาท่ีเราลงไปเลือกเน่ีย ต้องบอกว่า ชุมชนเขาค่อนข้าง
รู้จัก เขาบอกว่าจุฬามาสิเขายินดีสนับสนุน เพราะฉะน้ันไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่น่านหรืออะไรก็ตาม มันต้องมีการเจรจากัน
ไม่ใช่อยู่ ๆ คุณจิ้มไปแต่พ้ืนที่ที่หมายตา ต้องมีการพูดคุยกัน น่าน สีชัง สระบุรี ไม่เหมือนกัน ((เสียงแทรก1)ก็เลยบอกว่า
น่านเป็นอีกแบบ สระบุรีเป็นอีกแบบ) ((เสียงแทรก2)สระบุรีเริ่มต้นด้วยพ้ืนที่ที่สมาคมนิสิตเก่าเขาให้พื้นที่มาและมันก็เป็น
พ้ืนที่ป่า และพอเราเห็นชอบว่า พ้ืนที่ตรงน้ีน่าจะเป็น lab เราก็เอา lab ไปลงพอเราเอาตรงไปลง สิ่งหน่ึงก็คือ การที่เรา
ไปลงเหมือนไปอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้าน เราก็เริ่มท ากิจกรรมชุมชน สีชังมันมีทรัพยากรทางน้ า มีหน่วยงานของเราอยู่ที่น่ัน 
ก็คือเหมือนสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต) ((เสียงแทรก1)เขาอยู่ตรงตรงน้ันพอเขาอยู่ตรงน้ันบนเกาะ 
เราก็มองว่าการที่อยู่บนเกาะมันก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน ถ้าอยู่แบบไม่มีตัวตนมันก็ไม่ใช่เพราะฉะน้ันตรงน้ีเวลา
ร่วมกับชุมชนมันก็จะเกลี่ยไปทางที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า เขาจะเอาองค์ความรู้เขา เข้าไปกับชุมชนอย่างไร มันก็อ
เลยออกมาเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปะการัง เพราะตรงน้ันเป็นถ่ินที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูได้ และก็ถ่ายทอดให้ชุมชน
เพราะว่าเยาวชนจะต้องเป็นคนช่วยกันว่าปะการังจะอยู่ยังไงก็ว่ากันไปตามตรงน้ัน) ((เสียงแทรก2)แต่ละอันมีจุดเกิดไม่
เหมือนกัน คือเราไปต้ังถ่ินฐานอยู่ตรงไหนเราต้องไปช่วยอยู่ตรงน้ัน 
ผู้วิจัย : ก็เลยย้อนถามไปว่าท าไมไปต้ังที่ตรงน้ัน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : (เสียงแทรก1)มันก็จะมีที่มาไม่เหมือนกันอีก 
ผู้วิจัย : ก็เลยบอกว่า การ engage ของแต่ละที่แต่ละ keyword ที่ผมได้บอกไปว่า ถ้ามีการ survey ทุกชุมชนต้องให้
ความร่วมมือด้วยเราถึงอยากจะไปต้ัง แต่กรณีสีชังเหมือนจะมีสถาบันอยู่แล้ว 
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177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

  194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : เรามีหน่วยของเราอยู่แล้ว ((เสียงแทรก1)สระบุรีก็เป็นพ้ืนที่บริการ และก็ได้งบแผ่นดินมา สร้างเป็นพวก
ครุภัณฑ์) ((ผู้วิจัย)concept ต่อไปอย่างที่พวกพ่ีบอกพอเราไปดูแล้ว พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เน่ีย ชุมชนต้องการอะไรแล้วเราก็ 
push ตามท่ีเราต้องการ) ((เสียงแทรก1)แต่อย่างกรุงเทพก็ไม่ได้ละเลยนะ นอกจากตรงที่เป็นอุทยาน 100 ปีแล้วเน่ีย เขา
ก็จะมีเรื่องของบ้านสุขภาพและก็มีโครงการที่เขาไปท า(สีลม สามย่าน สวนหลวง) ล่าสุดมีข้ึนมาอีกเขตนึงซึ่งจ าไม่ได้ว่า
เขตไหน แต่ว่าคณะแพทย์ได้ลงพ้ืนที่ไปช่วยเก่ียวกับเรื่องของเด็กติดเชื้อ) 
ผู้วิจัย : อันน้ีคือทางชุมชนเขาขอมาใช่ไหมครับหรือว่าเราลงไป surveyพ้ืนที่แล้วเจอ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : (เสียงแทรก3)เน่ืองจากทางคณะแพทย์ ได้มีการ contact มีการด าเนินงานด้านน้ีอยู่ระยะนึงแล้วและ
เขามองเห็นว่า มันเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ และก็จุฬาสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือพัฒนาในส่วนน้ีได้เพราะว่า เน่ืองจาก
เป็นเหมือนกิจกรรมที่เขาได้ร่วมกับมูลนิธิ ก็จะมีคนมาช่วยในมูลนิธิเป็นเหมือนอาสาสมัครซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญในการที่จะช่วย screen เบื้องต้นทางจุฬาคณะแพทย์ได้ลงไปด าเนินการระยะนึงแล้ว เขาก็มองว่า น่าจะลงไป
ช่วยได้มากข้ึน ได้ช่วยคนเหล่าน้ีที่เข้ามาเป็นอาสาในการที่จะพัฒนา skill ด้านน้ีในการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วให้แพทย์
หรือว่าให้สาธารณสุขทีเขาดูแลมาจัดการในการดูแลตรงน้ี)((เสียงแทรก1)กลุ่มคนตรงน้ีคือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการที่จะ
พบแพทย์ในสิ่งที่รัฐบาลได้มอบไว้ให้ เพราะว่าเป็นกลุ่มคนอีกแบบ ซึ่งทางคณะแพทย์ก็มีองค์ความรู้เขาก็ไปท าแล้ วก็
พบว่า กลุ่มคนตรงน้ีอาจจะถูกละทิ้งไป เขาเลยเอาตรงน้ีเข้าไปช่วยเหลือซึ่งปีน้ีก็เริ่มเป็นปีแรก ซึ่งการท างานเราจะไม่ท า
เด่ียว เวลาไปท าเขาจะไปจับมือหรือปาร์ต้ีร่วม) ((เสียงแทรก2))เราจะร่วมมือไปด้วยกัน ((เสียงแทรก3)ร่วมมือและช่วย
สนับสนุนในองค์ความรู้ในความเชี่ยวชาญเราก็เอาไปช่วยเสริมให้งานเขาดีข้ึน) 
ผู้วิจัย : แล้วในส่วนของกลไกการด าเนินงานของ social engagement นอกจาก จุฬาฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานน้ีเป็น
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน แล้วทางมหาวิทยาลัยได้ support อะไรกับหน่วยงานน้ีบ้างครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อันที่หน่ึงเลยก็คือตัวงบประมาณ เพราะฉะน้ันในเชิงที่หน่ึงเรื่องนโยบายด้วยซึ่งทางมหาลัยก็จะให้
ทิศทางเราว่านโยบายแบบน้ีนะเราจะเดินอย่างน้ี อันที่สองคืองบประมาณ ส่วนการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ น้ัน
มหาลัยก็ให้เรา ok อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงไปในพ้ืนที่น้ัน มหาลัยก็จะพยายามสื่อสารไปให้หรือขอความร่วมมือกับ
คณบดีต่าง ๆ  
ผู้วิจัย : หมายถึงว่าทางหน่วยงานหลักเราเป็นคนสื่อสารไปยังคณะเองหรือว่าทางนโยบายสั่งมาเลย 



225
 

 

 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก2)ทั้งสองทาง  ((เสียงแทรก1) ทีมงานเราต้ังเป็นสายงาน เรามีอัตราก าลังรองรับในการ
ท างานด้านน้ีโดยเฉพาะ ก็เท่ากับว่ามหาลัยให้ความส าคัญในเรื่องของอัตราก าลัง ถือเป็นภารกิจหน่ึงในส านักยุทธศาสตร์ 
เป็นงาน ๆ หน่ึง ก็ต้ังชื่อไปเลยว่างานพันธกิจเพ่ือสังคมมีหน่วยงานดูแล 
ผู้วิจัย : มีเจ้าหน้าท่ีที่สื่อสารงานพันธกิจสัมพันธ์ไหมครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)ชื่อตรง ๆ ไม่มี เพราะว่าเรามีศูนย์สื่อสารองค์กรที่เรารับผิดชอบในการที่จะเอาข่าวสารไป
ลงอยู่แล้ว ตรงน้ันเราจะมีการส่งต่อข้อมูลให้ ทุกวันน้ีเขาก็ลง CU Around คือหน่วยงานน้ันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การสื่อสารทุกเรื่องราวของมหาลัยให้กับประชามคมทั้งภายในและภายนอกรับทราบ เราก็มีหน้าที่ส่งสาร เขาก็มีหน้าที่
ปรับปรุง แปลงสารให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภค 
ผู้วิจัย : แสดงว่ามีหน้าท่ีคนนึงเป็นส่งสารให้ศูนย์สื่อสารองค์กร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ยังไม่ไม่ใช้ค าว่าเจ้าหน้าที่ เพราะว่างานน้ีอยู่ภายใต้ภารกิจในฝ่ายน้ี เวลาท างานปุ๊บมันก็เป็นแค่ภาระ
งานนึงในส่วนของเขา ไม่ได้มอบหมายให้กับคนใดคนนึงเป็นภาระงาน 
ผู้วิจัย : ของทุกคนที่ท างาน ถ้างานเกิดข้ึนต้องท าเปเปอร์ข่าวให้กับทางฝ่าย) ((เสียงแทรก1)ไม่ได้ถึงขนาดเปเปอร์ข่าวค่ะ 
มันข้ึนอยู่กับว่างานน้ีมีรูปแบบไหน เช่นนิเทศจัดงานแบบน้ี มี theme งาน และก็จะมอบหมายงานดูหน้างานเอา แล้วเขา
ก็จะท า แล้วแต่ว่าใครเป็นแม่งานใครรับผิดชอบตรงไหน ข่าวควรจะออกมาเป็นแบบน้ีไม่ได้ผ่านแค่ศูนย์สื่อสารองค์กร
อย่างเดียว มันก็จะมีคณะกรรมการและอื่น ๆ ดูแลกันไปมันก็จะออกมาเป็นเล่ม ๆ เป็นงาน เป็นกิจกรรมหรือเป็นอะไรก็
แล้วแต่ สุดท้ายเราก็บอกว่าต้องมีการดีลกับศูนย์สื่อสารว่าต้องการสื่อแบบไหน ท าแบบไหน) ((เสียงแทรก2)คือเราสร้าง
วัตถุดิบให้เขาในมุมองของการสื่อสาร) ((เสียงแทรก1)แต่มันก็ไม่ส าเร็จรูปนะ ) ((เสียงแทรก2)คือเราจะมีวัตถุดิบภายใต้
กิจกรรมของเรา พอเสร็จปุ๊บเราก็จะให้เห็นว่าอันน้ี ต้องเราอยากเผยแพร่ให้กับคนหมู่ประชาคมทั้งภายในภายนอกรับรู้ 
ซึ่งเขาจะส่งผ่านโดยการท าเป็นหนังสือโดย CU Around ซึ่งเป็นเอกสารภายใน หรือจะเป็น website หรือจะเป็น 
channel ของเขา เป็น Line อันน้ีเป็นของสื่อสารองค์กรที่เขาจะช่วยเราในการเผยแพร่ตรงน้ัน เพราะฉะน้ันการสร้างแบ
รนด์ที่พูดมาน้ันเน่ียมันก็คือว่า เราเป็นฝั่งทางคนท ากิจกรรม เป็นตัวสร้างผลผลิตในเชิง engage แต่คนที่จะไปช่วยสร้าง
ไปกระตุ้นและเผยแพร่ได้ มันไปผ่านอีกหน่วยงานนึงด้วยก็คือท างานร่วมกับสื่อสารองค์กรซึ่งเขาก็เป็น PR ให้เรา) 
ผู้วิจัย : แล้วถ้าอย่างที่ผ่านมา พอเขามาเป็น PR ให้เราเองเน่ียเราได้ Brand ของ Social engagement เพ่ิมข้ึนไหมครับ 
หรือว่าเราควรจะมี PR ของเราเอง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ((เสียงแทรก1)เราไม่ได้มีความถนัดตรงน้ันเท่าไหร่) ((เสียงแทรก2)คือการมี PR เน่ีย ต้องเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่อยู่ ๆ ใครสักคนจะมาเป็น PR เพราะต้องมีความรู้ทางด้านนิเทศ ในมุมมองพ่ีสมมุติว่าถ้าเรามีสื่อสาร
องค์กรที่เข้มแข็งอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันเราไม่น่าที่จะต้องลงทุนกับตรงน้ีอีก แต่เรามาให้ความส าคัญกับการสร้างกิจกรรม
และการท าตรงน้ีให้แม่นและดีกว่าในเชิงตรงน้ัน) 
ผูว้ิจัย : แล้วที่มาสื่อสารให้กับเรา เราพอใจไหมครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)ระยะหลังก็คือ 1-2 ปีให้หลังในวาระน้ีแหละ คือ แรก ๆ อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่) ((เสียง
แทรก2) อันที่ผ่านมาก็คือเขาก็สื่อสารให้ แต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้วยมันไม่ได้มีความหลากหลายหรือลูกเล่นให้
เขาเล่นได้มากเหมือนปัจจุบัน ความน่าสนใจอาจจะยังมีไม่มากเท่าไหร่ มันอาจจะเป็นแค่เอกสาร สลีปเท่าน้ัน แต่ว่าใน
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น social หรืออื่น ๆ มีความน่าต่ืนเต้นน่าสนใจซึ่งมันมีมากข้ึน อันนึงที่ถามว่าการเผยแพร่น้ีมีอะไรไหม 
เพราะว่าอย่างที่น้องรู้ท า engagement พ่ีว่าการท าแบบน้ีไม่ทราบว่าน้องได้เล่าหรือยังว่าเครือข่ายนึงที่เราท าอยู่มาเป็น
จุฬา เรารับเป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่มภาคกลางก็คือ “AUNHUN” มันก็จะเป็นอีกเครือข่ายนึงที่จุฬาท าพ่ีเลยมองว่าตรงน้ัน
ก็เป็นการ engage เหมือนกันแต่ไปเน้นทางด้านสุขภาพ เพราะฉะน้ันถ้าเราย่ิงท าสิ่งเหล่าน้ี มันก็เท่ากับเรากระจาย 
แบรนด์ 
ผู้วิจัย : ค่ายกิจกรรมเป็นตัวสร้างความรู้ให้คนรู้จัก social engagement ของ CU ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก2) เหมือนเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเรา ว่าจุฬาให้ความสนใจเรื่องน้ีและจุฬาก็ท าอย่างน้ีอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจัง) ((เสียงแทรก1)แต่ engage ของเรามีอยู่ 2 แบบนะ คือengage ในและ engage นอก ซึ่งengage
นอกท่ีก าลังพูดกันมาต้ังแต่ต้นคือสังคมชุมชน แต่ engage ในก็คือประชาคมจุฬาซึ่งตอนน้ีก็ก าลังท าอยู่ มันจะมาเชื่อมกับ
ค าว่า “AUNHUN” เพราะเรามองว่าการที่เราจะสร้างตรงน้ีให้กับคนของเรา มันก็คือดูแลสุขภาพกายใจทั้งหลาย ก็มี
โครงการกิจกรรมหลาย ๆ อันมา run อยู่กับประชาคม ใช้ค าว่าประชาคมจุฬาภายใน ไม่ใช่มีแค่ชุมชนสังคม เพราะฉะน้ัน
เราจะแบ่ง Chart ว่าภายในท ากับตรงน้ี ภายนอกก็ท ากับตรงน้ีไปท ากับชุมชนสังคม)                                                                                                                                 
ผู้วิจัย : และในส่วนของประชาคมจุฬา ได้มีการสื่อสารกิจกรรมเพ่ือสุขภาพกาย ใจ ด้วยวิธีการอะไรบ้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)ก็จะยกตัวอย่างเป็นโครงการ สุขภาพจิตของบุคลากร เพราะมองว่าถ้าจิตใจดีก็จะท างาน 
เพราะฉะน้ันตรงน้ีก็จะมีศูนย์สุขภาวะจิต ซึ่งบุคลากรสามารถที่จะติดต่อนัดคุยปัญหาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเราท าร่วมกับคณะ
จิตวิทยา) 
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ผู้วิจัย : บุคลากรจะทราบได้อย่างไรว่ามีหน่วยงานน้ี 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)เขามีการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางหน่วยเขาประชาสัมพันธ์ออกไปและผ่านศูนย์สื่อสาร
องค์กรเขาก็ช่วยโปรยให้) ((เสียงแทรก3)ก็ผ่านทั้งศูนย์สื่อสารองค์กร มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แจกตามหน่วยงานต่าง ๆ 
มีการแจ้งเรื่องไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจุฬาท้ังหมดและก็มีการลงสื่อ social media ต่าง ๆ เช่น facebook Line 
ในส่วนของการที่เขามี contact เป็น group line บางส่วนของคณะจิตวิทยา ก็คือเราจะเผยแพร่ทุกช่องทางเพ่ือให้
บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนน้ีที่เราสร้างข้ึน 
ผู้วิจัย : ทุกโครงการก็จะมีสื่อเฉพาะ support กับเขาด้วย 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : (เสียงแทรก3)ก็คือสื่อหลัก ๆ ของเราก็จะเป็นทางด้านศูนย์สื่อสารองค์กรที่พูดไป และก็เป็น facebook 
Lineของมหาลัย ส่วนถ้าเป็นตัวโครงการที่คณะที่รับผิดชอบก็มีช่องทางอื่นที่เขาจะประชาสัมพันธ์เพ่ือที่จะเปิดกว้าง) 
((เสียงแทรก2)ท าคู่ขนานกันไป)((ผู้วิจัย)สื่อสารองค์กรก็จะเป็นภาพรวม public ไป ขอโครงการเองก็จะเจาะกลุ่มว่าน่าจะ
เป็นนักศึกษากลุ่มน้ี เจ้าหน้าที่กลุ่มน้ี) ((เสียงแทรก3) เราจะมีรถโดยสารทั้งมหาลัย ก็จะมีไปติดด้วย) ((เสียงแทรก1)
เพราะว่าจริง ๆ นิสิตเองเขามีศูนย์สุขภาวะบริการด้านน้ีอยู่แล้ว แต่มันไม่เพียงพอเพราะอย่างที่รู้กันว่าสุขภาพของเด็ก
ค่อนข้างเครียด เพราะฉะน้ันตรงน้ีเราก็จะเสริมตรงน้ีเข้ามาก็คือ มามองว่าจิตใจมันเป็นเรื่องส าคัญ และก็มีเรื่องของการ
ส ารวจ อันน้ีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องผลการส ารวจว่าเป็นยังไง และจะเอาผลการส ารวจออกมาท าอะไรได้บ้าง เพราะเรื่อง
ในองค์กรมันก็มีทุกท่ี แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าของเราดีไหม เราก็ต้องดูและและให้ความสนใจไม่ได้ละเลย และตอนน้ีมีเรื่อง 
zero traffic เรื่องการขับข่ีปลอดภัยในรั้วมหาลัย เพราะว่าอันน้ีก็มองว่าเป็นเบื้องต้น ชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าเป็นโครงการ
ประเภทน้ีก็จะเห็นว่า มันจะเป็นอะไรที่จะช่วยเสริมให้กับบุคลากรว่าถ้ามาอยู่องค์กรน้ี องค์กรน้ีจะดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่
เฉพาะแค่ว่าเรื่องค่าตอบแทนอย่างเดียว มันมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่มันต้องมีสิ่งพวกน้ีมาเสริม) 
ผู้วิจัย : ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ มีนโยบาย มีงบประมาณ และมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)ก็มีหน่วยงานหรือองค์กรมารองรับ มีสายงานองค์กรรองรับอย่างชัดเจน เอาง่าย ๆ คือ
ไม่ใช่งานฝาก) ((เสียงแทรก2)เมื่อก่อนองค์กรไม่มี แต่มันอยู่ภายใต้กิจกรรมหน่ึงในฝ่ายเขา แต่ตอนน้ีมันมีเป็นกลุ่มพันธกิจ
ที่ยกข้ึนมา) ((เสียงแทรก1)มีคนมาขับเคลื่อนโดยตรง) ((เสียงแทรก2)ขอเสริมนิดนึง การสื่อสารของเราสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น
อะไรเขาก็แบ่งพ้ืนที่ให้เราอยู่ ไม่ใช่ว่ามีกิจกรรมอยู่แล้วถึงเผยแพร่ เขาก็แสวงหาว่านอกจากตรงหน่วยเราแล้ว ในความ
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เป็น academic ที่เป็นอิสระ แต่ในคณะเองเขาก็มี engage ของเขาเองได้ เพราะฉะน้ันเองในสื่อสารองค์กรที่เห็นในยุค
ตรงน้ี เขาก็จะมีหน้านึงที่ให้อยู่แล้วคือจุฬากับสังคม)  
ผู้วิจัย : อย่างกรณีภาระต่าง ๆ ของการท า social engagement ก็จะการแยกเป็นอีกส่วนหน่ึงเหมือนกัน ของเราก็มี
ส่วนกลางเหมือนกันหรือว่าบูรณาการเหมือนกัน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1) คือลักษณะการท ามันมีหลากหลาย อันไหนตรงกลางที่เราท าอยู่ คือของเขาส่วนใหญ่จะ
เน้นบริการวิชาการในงบที่เขาดูแลอยู่ แต่ท าส่วนกลางท าและจะมาร่วมด้วยเน่ีย เขาก็จะมีการย่ืนข้อเสนอโครงการมาตา
มรอบเวลา ใครจะร่วมท ากับเราเขาก็จะเสนอโครงการซึ่งเรามีคณะกรรมการดูแลให้ท าเป็นระบบก็ให้ท าไปตามน้ัน แต่ใน 
part นึงที่เขามีก าลังของเขาอย่างเช่นคณะพยาบาลจะไปจัดออกงานเขาก็ไปของเขา ซึ่งไม่เกี่ยวกับกับทางเรา แต่มันก็จะ
มีอีกแบบนึงเช่นคณะทันตแพทย์เขาก็จะมาร่วมกับเราพวกท าฟันก็ออกพ้ืนที่ ออกหน่วยงานจะมาร่วมกับส่วนกลางก็จะมี
ปาร์ต้ีจะมีทั้งเภสัช ทันตแพทย์ สหเวช ก็คือเป็นเป็นลักษณะของกึ่งบริการวิชาการ เป็นการจัดเพ่ือที่จะให้ชุมชน คืน
ผลประโยชน์ในด้านสุขภาพให้กับชุมชน อันน้ีก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งเขาก็จะมาร่วมกับส่วนกลางคล้าย ๆ ออกค่ายและก็ไป
ท าด้วยกัน) 
ผู้วิจัย : งั้นแสดงว่าในส่วนของตัวศูนย์น่ีจะติดต่อกับคณะเก่ียวกับการให้ยื่นข้อเสนอ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก1)อันน้ันคือ project หน่ึงและก็มีประเภท top down เป็นอีกแบบนึง ลักษณะย่ืนข้อเสนอ
เป็นแบบนึง ลักษณะ top down ที่เวลาเกิดปัญหาก็เป็นอีกแบบนึง อย่างจิตวิทยาเรื่องสุขภาพจิต เป็นลักษณะ top 
down ส่วนกลางเห็นมันเป็นปัญหาที่ต้องดูแล อันน้ีเราก็จะ charge โดยการที่ตรงเข้ามาท ากิจกรรมน้ีเลย) 
ถาม : แล้วถ้ากรณีของการเสนอโครงการใครเป็นคนก าหนดว่าปีน้ีเราอยากท าเรื่องอะไรของ social engagement 
ตอบ : ((เสียงแทรก1)เรามี theme คณะกรรมการดูแล) ((เสียงแทรก3)เราจะมีคณะกรรมการอ านวยการและก็
คณะกรรมการด าเนินงาน CU social engagement ในการช่วยดูแลในส่วนของการอ านวยการก็จะเป็นหลักในส่วนการ
วางทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายของแต่ละปีโยที่ได้ข้อมูลสนับสนุนจากเรา ผลการ าเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไง ที่ตอนน้ี
ทิศทางของจังหวัดหรือของโลกด าเนินการอย่างไรและเราจะสามารถเข้าไป involve ได้ไหม เขาก็จะไปวางแผนดู เราจะ
อาจจะมีคงทั้ง theme เดิมของปีที่ผ่านมาที่มันยังมีเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน เราก็จะน ามาประยุกต์เป็นนโยบายออกมา 
ส่วนกรรมการด าเนินงานก็มีหน้าที่รับในส่วนของที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ไปผลักดัน ขับเคลื่อนให้งานเกิดผลผลิตออกมาได้
จริง โดยการก าหนดเป็น theme ว่าถ้าใครหรือ คณะใครอยากท าก็ต้องก าหนดเป็น theme น้ี เราจะให้ priority เป็น
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ล าดับแรก ๆ ที่เราจะสนับสนุนก่อน แต่ในส่วนของประเด็นปัญหาเรื่องอื่นที่หน่วยงานเสนอเข้ามาซึ่งเรามีในส่วนของ  
budged ที่เหลืออยู่หลังจากที่สนับสนุน priority หลักแล้ว)((ผู้วิจัย)ส่วนของข้อเสนอ priority เราสื่อสารโดยที่จะมี
หนังสือแจ้งไปที่ทุกคณะ) ((เสียงแทรก3)ใช่ เรามีเอกสารแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงาน เรามีแขวนข้ึน website ของส านัก 
และเราก็มีการให้ข้อมูลทางสื่อสารองค์กรเช่นกัน มีการประชาสัมพันธ์ว่า มีเปิดข้อเสนอโครงการช่วงน้ีแล้วนะ ถ้า
หน่วยงานไหนสนใจให้เข้ามาย่ืนมาน าเสนอ)((ผู้วิจัย)น่ีแสดงว่าศูนย์สื่อสารก็ได้ก๊อปข้อมูลจากศูนย์น้ีค่อนข้างเยอะมาก) 
((เสียงแทรก1)เราพ่ึงเขา คือเราจะท าอะไรเราก็จะผ่านช่องเขา) ((เสียงแทรก3)เพราะด้วยจุฬาเป็นองค์กรใหญ่ ก็มี
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แต่เขาดูภาพรวมจากหลาย ๆ  งานมาก เราก็ให้ content ไปปริมาณนึงที่เขาจะไป
เผยแพร่ส่วนถ้าใครต้องการ detail หรือข้อมูลค่อนข้างละเอียดเขาก็จะมาที่หน่วยงานเรา)((ผู้วิจัย)ถ้าเขาบอกว่าประเด็น
สื่อสารน้ีแหละเอาไปเผยแพร่ เขาก็จะย้อนกลับมาหาเราว่าเรามีข้อมูลที่เพ่ิมเติม เขาก็ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะไป) 
ถาม : แล้วที่ผ่านมาเคยมีหน่วยงานสื่อสารข้อมูลองค์กรมาขอข้อมูลเพ่ิมเติมไหมครับ 
ตอบ : ((เสียงแทรก3)มีครับ) 
ถาม : แล้วมีพาสื่อ ads media พวก Thai PBS หรือว่าหน่วยงานเข้ามาไหม 
ตอบ : ((เสียงแทรก1)เข้ามาค่ะ อย่างเวลาเราจัดงานเน่ีย เขาจะมีหน้าท่ีหานักข่าวมาช่วยท าข่าวให้ แต่อย่าลืมว่าหน้าข่าว
มันก็ข้ึนอยู่กับว่าเส้นสายและเงินทอง มันก็ดูน้ าหนักข่าว ดูอะไรหลาย ๆ อย่าง เขาก็จะเป็นคนช่วยกระตุ้นให้) 
ผู้วิจัย : ทางมหาวิทยาลัยใช้การสื่อสารซึ่งมีหลายด้าน แต่ผมขอสอบถามเรื่อง social engagement ว่า CU ได้สื่อสาร
ความเป็น social engagement ของ CU อย่างไรบ้างตอบ: ((เสียงแทรก4)ในส่วนของ part สื่อสารองค์กร ของจุฬาจะมี
ฝ่ายที่ท า engagement โดยตรงถือว่าเป็นพันธกิจ แต่จริง ๆ พันธกิจของเราจะแบ่งเป็น 4 ด้านที่ดูจากของมหาลัย แต่ใน
ส่วนของ engagement เน่ียมา boom มาก ๆ คือในยุคของอธิการท่านน้ี ในส่วนของงานสื่อสาร จะมี operation อยู่ 3 
ทางเช่นไปจัดกิจกรรมกับกรมต่างจังหวัด หรือเข้าไปในชุมชนทั้งในระดับในตัวเมืองหรือในระดับต่างจังหวัด แต่นทีน้ีใน
ส่วนของงานประชาสัมพันธ์มันเป็นเหมือน part นึงที่เราเข้าไปขยายผล engagement ให้คนรับรู้มากข้ึน แต่ในการขยาย
ผลของเราเน่ืองจากเราเป็นสื่อสารเราจึงมีการท า branding องค์กรเหมือนกัน ก่อนหน้าน้ีจะได้ยินค าว่า “จุฬาฯเสาหลัก
ของแผ่นดิน” ใช่ไหม รุ่นน้ีจะไม่เอาเพราะว่า Pilar หรือเสาหลักเน่ียมันค่อยข้างอยู่กับที่ ทีน้ีเขามีการถกเถียงกันเป็นปี ๆ 
กว่าจะหาข้อสรุปได้ว่าเราจะเป็นอะไร ส่วนเรื่อง concept branding ของจุฬาในยุคน้ีออกมาแล้วก็คือ “Solution for 
society”)((ผู้วิจัย)อันน้ียังไม่ท าเอกสารเผยแพร่ใช่ไหมครับ) ((เสียงแทรก4)ยังค่ะ มันยังอยู่ในตัว meeting กันอยู่แต่ว่าใน
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ระดับผู้บริหารเขาตกตะกอนแล้ว และเอาค าน้ีเพราะว่า เราท า focus group มาต้ังแต่ปีที่แล้วท าทั้งในส่วนของศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ ผู้บริหาร พนักงานและนักเรียนด้วยก็ท าข้ึนมาเราก็มีการปรับ) ((ผู้วิจัย)เดินผ่านเมื่อกี้ค าว่า
ทรัพย์สินเขาใช้ค าว่า maximize value to the society) ((เสียงแทรก4)ใช่ค่ะ เป็นค าใกล้เคียงกันคือว่า จริง ๆ ของ
อธิการคนก่อนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเคยมาบอกว่า เราเป็นเสาหลักของแผ่นดิน สมมุติว่าสังคมมีปัญหา จุฬามีค าตอบ อันน้ัน
เป็น concept ของยุคที่แล้ว แต่เราไม่ได้ใส่เข้าปในสโลแกนของมหาลัยชัด ๆ เราแค่แบบเป็นที่พ่ึงอะไรประมาณน้ีค่ะ แต่
ว่ายุคน้ีเราได้ตกตะกอนจากทุก ๆ  ภาคส่วนของจุฬาแล้วเป็น “Solutions for society” พอเรามี brand ตรงกลางแล้ว 
ในส่วนที่เป็นของคณะต่าง ๆ เช่นคณะนิติศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ น้ีมีท า the success)((ผู้วิจัย)คือทุกคนก็จะปรับ) ((เสียง
แทรก4)ใช่ค่ะจะมีปรับข้ึนมาตาม solution ตัวแม่) 
ผู้วิจัย : แล้ว solutions for society ได้มีความหายตายตัวไหมครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ((เสียงแทรก4)คืออันน้ียังไม่เขียนเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นอะไร อย่างตัว solutions เป็นเหมือน key 
message หลัก เราก็จะมีเหมือนตัว sup ที่ว่าท าไมเราถึงจะเป็น solutions ได้ในด้านไหนในการสื่อสาร เขาก็จะแบ่งเป็น 
4 ด้านหรือก็คือมี 4s ก็จะมี smart ในระดับของ brand DNA และก็จะมี solutions, sharing, social value เหมือนกับ
ว่าเก่งด้วย แก้ปัญหาสังคมและก็มีการแบ่งปันความรู้ให้สังคมและก็จะมีการสร้างคุณค่าให้หับสังคมประมาณน้ีค่ะ อันน้ีก็
จะเป็น DNA ที่เราสกัดออกมาแล้ว แล้วเราจะท าการโปรโมทในทุก ๆ งานให้มี concept ตามน้ีให้เข้ากับ solutions for 
society บางคนเขาจะเรียกเหมือน tag line และชื่อมหาลัยต่อ ทีน้ีในส่วนของสื่อสารองค์กรก่อนที่เราจะมีตัว solutions 
for society เน่ีย จริง ๆ เราก็ไม่นึกว่ามันจะมาตกผลึกที่ตรงน้ี แต่ก่อนหน้าน้ีต้ังแต่อธิการคนน้ีเข้ามาก็มีรองอธิการที่
เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง เขาก็จะมีพันธกิจคือ ดูแล สื่อสารบริการสังคมและก็พันธกิจสากล ท่านก ากับดูแลงานเรื่อง
ด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล)((ผู้วิจัย)สเมื่อก่อนจะมีแค่รองอธิการฝ่ายสื่อสารองค์กรก็มีการเปลี่ยน?) ((เสียง
แทรก4)ไม่ค่ะเพราะเมื่อก่อนไม่เคยมีการก่อน พึงมาต้ังในยุคน้ีครั้งแรกที่จะมีรองสื่อสารโดยตรง เมื่อก่อนจะเป็นแค่ผู้ช่วย)
((ผู้วิจัย)งั้นแสดงว่าจะไม่ได้สื่อสารทั่วไป จะสื่อสารเน้นหนักทางด้านทาง social เป็นหลัก) ((เสียงแทรก4)ใช่ค่ะ เน้นหนัก
ในเรื่องงานบริการสังคมคืออะไรที่จุฬาท าให้สงัคมก็จะท าออกมา)((ผู้วิจัย)และด้านอื่น ๆ ล่ะครับ) ((เสียงแทรก4)อันน้ันจะ
ไม่ได้เน้นมาก)((ผู้วิจัย)คือเราจะไม่เน้นเรื่องแล้วเพราะเราเปลี่ยนมา solution น้ีแล้ว) ((เสียงแทรก4)ใช่ เพราะต้ังแต่แรก
เราปักธงที่ว่าเราท าอะไรบริการเพ่ือสังคมบ้างต้ังแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วต้ังแต่ยุคแรกที่อาจารย์บัณฑิตเข้ามา เขาก็อาเป็นว่า 
เราจะบริการอะไรเพ่ือสังคม)((ผู้วิจัย)ถือว่าเป็นที่แรกที่มีรองเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กร) ((เสียงแทรก4)จริง ๆ แล้วตัว
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ภาระหน้าท่ีเน่ียมีมาก่อนแล้วต้ังแต่ต้นว่าจะท า ก็คือเหมือนยุคน้ีเขาจะเน้นเรื่อง การท าอะไรเพ่ือสังคม ประมาณน้ีค่ะเขา
ก็ได้มีรองท่านน้ีข้ึน คือเมื่อก่อนไม่เคยมีรองด้านน้ีโดยตรงเป็นครั้งแรกของมหาลัย จริง ๆ เขาก็ท างานด้านแบบสื่อสาร
บริการสังคมอยู่แล้วเช่น ท ารายการ คือท าเพ่ือไม่ใช่แบบสร้างภาพว่าจุฬาได้รางวัลอะไรบ้างแต่ว่า ท ารายการที่จะไข
ปัญหาให้สังคม ในระดับ engagement)((ผู้วิจัย)จริง ๆ ผมมีเอกสารอยู่ผมสามารถไปดูเพ่ิมเตมได้ไหม) ((เสียงแทรก4)ได้
ค่ะ ถ้าอย่างชื่อภาษไทยก็คืออันที่บอกไปใช่ไหมคะ ถ้าดูชื่อภาษาอังกฤษมันจะชัดมากก็คือ social outreach กับ global 
engagement ก็จะชัดเลยว่าก็ท าเกี่ยวกับ outreach ออกไปสู่สังคมประมาณน้ี อย่างปีแรกที่อาจารย์มา เวลาท่ีในการท า
การสื่อสาร เน่ืองจากเราเป็นสังคมมหาลัยอยู่ในเมือง เวลาท่ีเขาจะจับกระแสอะไรข้ึนมาเพ่ือไขปัญหาให้สังคมกับพันธกิจ
สัมพันธ์ เขาก็จะดูว่าคนเขาเสพสื่ออะไรกัน ส่วนใหญ่จะมาจาก social media ทีน้ีก็จะมีข่าวลวงข่าวเท็จเยอะ ก็เลยไป
จับกระแสว่าข่าวต่าง ๆ ที่เป็นข่าวลวงข่าวจริงเน่ีย มันมีอไรที่จริงหรือไม่จริงเขาก็ ไประดมพลทั้งมหาลัยกับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญท ารายการชื่อ social “fake of faq”)((ผู้วิจัย)อันน้ีเกิดข้ึนก็เป็นส่วนหน่ึงของงานพันธกิจศึกษา ที่เห็นว่า
ปัญหาสังคมตอนน้ีเกิดข้ึนในเรื่องของสื่อ social อันน้ีเป็นตัวองค์ท าเอง) ((เสียงแทรก4)องค์กรท าเองครั้งแรก คิด  
project เองครั้งแรกและก็รวมคนจากท้ังมหาลัย อาจารย์ทั้งหลายออกมาท าและก็นอกจากน้ีอาจารย์เขาก็ท าอีกรายการ
นึงซึ่งท าออกทีวีเลย รายการชื่อ “CU on the road” เพราะเขามองว่าแบบสังคมตอนน้ีคือต้องเหมือนมีการติดต่อสื่อสาร
ด้วยภาษอังกฤษเยอะข้ึนแต่ว่าเด็กไทยมีความอ่อนในเรื่องภาษา เขาก็ไปได้ไอเดียมาจากแหล่งรายการ “Shell quiz” 
แล้วได้ไปคุยกับคนที่เคยออกรายการว่าท ารายการออกมายังไงให้เด็กได้ฝึกภาษด้วยเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้สังคม ก็ไป
ท าราย “CU on the road” แล้วก็ได้ไป engage กับศิษย์เก่าต่างจังหวัดด้วย และก็ไปหาเด็กนักเรียนก็คือส่งจดหมาย
เชิญให้มาร่วมการแข่งขัน เขาเรียกว่า “Quiz tolding English” ก็คือแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษและแบ่งเป็นทีม ๆ 
ระดับมัธยมปลายแข่งทั่วประเทศ อันน้ีก็ออกอากาศทางช่องวัน31 ตอนน้ีท ามา 2 season แล้ว และใน season ที่ 3 น้ี
เพ่ิงประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไหม ซึ่งปีแรกที่เราจัดเราได้ลงไปภูมิภาค ก็เป็นการ  
engagement เพ่ือเผยแพร่ความรู้ แล้วก็ออกในทีวี ใน social media แต่ปีที่ 2 เปลี่ยนรูปแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดมาท่ี
กรุงเทพฯ และมาแข่งในจุฬา แล้วในปีที่ 3 ก็จะปรับรูปแบบอีกคือเช่นปีที่ 2 มีปรับเปลี่ยนค าถามที่ไม่ใช่แค่ฟังแต่
ภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว ปีน้ีจะปรับอีกอาจจะไป on the road ที่ต่างจังหวัดอีกครั้งนึง แต่ว่าเราจะท าเป็นเหมือน 
“CU on the road 4.0” ก็คือในตอนน้ีมีเกมส์ที่เล่นใน facebook ได้คุย ๆ กันจนเกือบตกลงได้แล้วว่าจะท าเหมือนกับ
ว่า เราจะไปบันทึกเทปกาแข่งขันในแต่ละที่ แต่ว่าเวลา on air ผู้ชมทางบ้านจะสามารถร่วมทายค าถามกับเราได้ด้วยผ่าน
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ทาง facebook แบบ real-time เล่นแจกของรางวัล)((ผู้วิจัย)แบบ inner active ระหว่างคนในสตูฯและคนที่ดูรายการ 
และก็เชค rating ว่าเราเข้าถึงตรงไหนได้บ้าง อันน้ีล่าสุดของปีที่ 3 ก าลังคุยกับคนท าอยู่ซึ่งระบบต้องบินไปเชื่อมระบบที่
อินโดนิเซียและมีคนท าสัญญาณส่งกลับมาอีกทีเพ่ือให้มัน on air พร้อมกัน และก็ต้ังแต่ปีแรกที่อาจารย์มา ก็มีท าเรื่อง
ของ engagement อันน้ีเป็นพวกในระดับ social ก็จะมีท ารายการ “รู้ลึกกับจุฬาฯ” อันน้ีจะอยู่ในหนังสือพิมพ์)((ผู้วิจัย)
หนังสือของจุฬาทางกองท าเองใช่ไหมครับ) ((เสียงแทรก4)ใช่ค่ะ)((ผู้วิจัย)น่ีเป็นที่แรกจรง ๆ นะครับที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
มาท ากิจกรรม social engagement เองแบบจริงจัง เพราะที่อ่ืนจะมีฝ่าย social engagement แต่ไม่ท าสื่อสร) ((เสียง
แทรก4)ของเราจะท า social engagement จริง ๆ เพ่ือไขปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาสังคม อันน้ีเป็นในระดับสังคมเมืองแล้ว
ออกไปทั่วประเทศ แต่ในระดับรากหญ้าเราก็มีหน่วยเฉพาะที่เข้าไปท าประมาณนึง เน่ืองจากคนต่างจังหวัดบางทีอาจจะ
ไม่ได้เสพสื่อแบบเรา เราก็กลัวจะตกข่าว เรามีศูนย์อยู่ที่น่าน สระบุรี สีชัง นครปฐม เราก็ให้นักเรียนเข้าไป engage กับ
ชาวบ้านก็จะรู้สึกใกล้ชิดกว่าที่จะดูในสื่อ อย่าง “รู้ลึกกับจุฬาฯ” เน่ีย จริง ๆทุก ๆ อันที่เล่ามาเมื่อสักครู่ เป็นกลยุทธ์ใน
การสื่อสารของอาจารย์เลยว่า ออกทุก platform เลยเช่นถ้าออกในทีวี มันก็จะมาออกใน social media ของจุฬาด้วย
เช่น youtube เราก็จะโปรโมทผ่าน facebook ของมหาลัย นอกจากน้ีมันก็ยังมีไปในพวก Line โปรโมทให้คนเข้ามาดูใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ อันน้ีจะเป็นในตัวของ “CU on the road” แต่ส่วน “รู้ลึกเรื่องจุฬา” จะออกในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 
และมาออกอีกท่ีที่เว็บไซด์จุฬาและเว็บไซด์ของ คอม ชัด ลึก ด้วย) 
ถาม : ท าไมเลือก คม ชัด ลึก ครับ 
ตอบ : ((เสียงแทรก4)คือ คม ชัด ลึก จะเป็น position แบบให้ความรู้ ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แบบหนักไปทางดาราหรือว่า
ฟุตบอล อันน้ีจะเป็นเหมือนแบบวิพากย์วิจารณ์ให้ความรู้ และก็จะมีในส่วนของ @Line ด้วย คือเราจะวางแพลนไว้ทุก ๆ 
หน่วย เช่น social media เราก็จะวางแพลนไว้ว่าวันจันทร์จะทักทายเชิญชวนการท างาน อังคารจะให้ความรู้)((ผู้วิจัย)ยิง 
Line เข้าไปในสมาชิกของเรา) ((เสียงแทรก4)ใช่ ซึ่ง คม ชัด ลึก จะอยู่ในวันอังคารและก็เป็นความรู้แบบเชิงลึก ส่วนวัน
พุธก็จะเป็นความรู้แบบทั่วไป วันพฤหัสจะเป็นขายของเช่น คอร์สออนไลน์ วันศุกร์จะเป็นเรื่องเบา ๆ ผ่อนคลาย สามารถ
ไปดูใน Line@จุฬาก็ได้ เน่ืองจากเข้ามาเสพ Line เยอะ หลัก ๆ คือเราจะท ารายการเดิมออกทุก platform อย่าง “รู้ลึก
เรื่องจุฬา” ก็จะออกท าเป็นหนังสือด้วย หลักคือท าบริการสื่อสารเพ่ือสังคม ท าทุก platform ทั้งแบบ online, on 
ground ถ้าติดตาม facebook หรือเว็บไซต์ของจุฬาเราก็จะท าเกี่ยวกับ เวทีจุฬาเสวนาด้วยซึ่งอันน้ีจะเป็นการไขปัญหา
ให้กับสังคมในช่วงน้ันที่เขาก าลังมีปัญหา มาพูดมาให้ความรู้ก็จะมีท าด้วย Infographic ด้วย อย่างเร็ว ๆ น้ีปีน้ีเราก็
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ประชุมกันท ารายการพฤติกรรมสัตว์ เน่ืองจากมหาลัยเราเป็นที่แรกที่มีสัตวแพทย์ที่ดูแลเรื่องน้ีโดยตรง เราเลยคิ ดว่า 
ตลาดตรงน้ียังไม่มีคนพูดเรื่องพฤติกรรมสัตว์มาก่อน เลยคิดว่าถ้าเรามีตรงน้ีแล้วจะเป็นการฝึกเจ้าของอยู่ร่วมกันกับสัตว์
ซึ่งไม่ใช่แค่ฝึกแค่สัตว์อย่างเดียว แต่จริง ๆ จ านวนคนท างานมีเท่าเดิมแต่งานเยอะมากข้ึน ในศูนย์สื่อสารจะมีเป็น 2 ทีม)
((ผู้วิจัย)เหมือนทีม event ที่มีทีมเป็น engagement อีกทีมนึงจะเป็น diary ทั่วไป) ((เสียงแทรก4)ใช่ค่ะ คิดเองด้วย 
order ด้วย และมีงานประจ า sup อยู่) 
ถาม : แล้วงานของทีมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่ท าเรื่อง social engagement ใครเป็นคนมีหน้าท่ีรับมาสื่อสารครับ  
ตอบ : ((เสียงแทรก4)อันน้ีแล้วแต่ case นะคะ เพราะว่ายุทธศาสตร์ท า engagement มีหลายแบบ เราต้องดูในระดับว่า 
ความส าเร็จของงาน engagement ที่เราลงไปอย่างเช่นที่น่านมันส าเร็จไปในระดับไหน มัน solicit ขนาดว่ามาท าสื่อสาร
ได้ขนาดไหน เพราะว่าบางทีเราสื่อสารไปแล้วรู้สึกว่า เราท าแล้วส าเร็จแบบน้ี แต่ว่าในระดับของคนที่บริโภคข่าวจากเรา
จะมีค าพูดข้ึนมา “มันคืออะไร?” ซึ่งจะมีค าน้ีเกิดข้ึน อย่างสระบุรีเราลงทุนไปเยอะแล้วได้เรียกชาวบ้านมา engage ใน
ระดับโรงเรียน แต่ว่าไปมาแล้วยังรู้สึกยังไม่ solicit พอมาขายต่อได้เพราะว่าโรงเรียนที่เชิญมาจริง ๆ เราเหมือนแบบ
อยากจะเป็น hub ที่จะให้เด็กที่อยู่ในสระบุรี)((ผู้วิจัย)เราอยากจะบอกเสมือนนักสื่อสาร มาบอกกับสาธารณะ) ((เสียง
แทรก4)ใช่ค่ะ มันยังไม่แข็งพอที่จะออกมาเผยแพร่ ฉะน้ันระดับในการที่จะให้น้ าหนักกับสื่อหรือเงินที่จะลงไปในการท า
สื่อเรื่องน้ีจะต่างกัน และไปกับทีมด้วย โดยทีมสื่อสารองค์จะมีทีมสารนิเทศ และกลุ่มภารกิจสื่อสารเพ่ือนานาชาติ ภายใต้ 
CICC คืออาจารย์ก็จะให้ทุกคนลองท าว่าท าได้แค่ไหน ก็จะท าในเรื่องยุทธศาตร์ให้กับอาจารย์มากหน่อยเพราะทีมน้ีจะ
เคลื่อนได้เร็วและดูว่ามีประเด็นพอไหม เพราะว่าอย่างคนที่เขาท า engagement เขาก็จะรู้สึกว่างานเขามันใช่มันโดนมัน
ทุ่มเท แต่ในแง่ของการสื่อสารเราจะมองในแบบใด สมมุติเน้ืองานเกิดที่สระบุรีแน่นอนว่าเขาส่งข่าวให้เราและ
ประชาสัมพันธ์ว่าเราไปจัดงานที่ น่ี อันน้ีเราก็จัดให้และมีทีมสารนิเทศเขียนข้ึน เราก็จะเลือกบางอันมาแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ และเราก็ข้ึนเว็บไซด์ให้คนอื่นรู้ว่ามี แต่ว่าในระดับของการท าให้มัน implement เข้าเชิงลึกให้เงินเข้าไป
อะไรแบบน้ี มันต้องดูและพิจารณาว่าสิ่งน้ีมันกระทบกับคนรอบข้างแค่ไหนแล้วระดับความส าเร็จมันมีแค่ไหนเพ่ือที่จะ
เผยแพร่ไป ไม่งั้นเราพูดไปก็จะเหมือนแบบกลวง ๆ)((ผู้วิจัย)ค าว่ากลวงในที่น้ีคือไม่คุ้มกับการท าสื่อด้วย) ((เสียงแทรก4)ใช่
ค่ะ อย่างเช่นที่สระบุรี เรามีการให้ความรู้แถวน้ัน แล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าเหมืองหิน ปูนเยอะ คือเรามีการไปต้ังวัด
ค่าว่าอากาศดี ไม่ดี หรือว่าการให้ความรู้การท านมแปรรูปแต่สิ่งเหล่าน้ีมันเพ่ิงเริ่มต้น ฉะน้ันมันยังไม่ได้เห็นแบบผลจาก
ชาวบ้านมาก ๆ พอที่จะเอามาท าเป็น story ในการสื่อสาร ทีน้ีพอไปดูงานที่น่ีมาแล้วพบว่ายังเอามาสื่อสารได้ไม่มาก ทีน้ี
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427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 

เราไปดูที่น่านว่ามีอะไรที่มันส าเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างซึ่งจริง ๆ แล้วจุฬามีศูนย์มีศูนย์แบบน้ีนานแล้วแต่ว่า บางเรื่องเรา
รู้อยู่แล้วว่ามันมี เราก็ไปดูแล้ว update ว่ามันท าส าเร็จได้แค่ไหน เวลาเอามาสื่อสารเราท าจากภาคกลางเราแผ่ออกไป
ทาง social ซึ่งมันไม่ได้จ ากัดแค่น่านเท่าน้ัน เพราะว่ามันรู้กันทั้งประเทศ)((ผู้วิจัย)ความรู้เน่ียมันจะไปต่อยอดที่อื่นได้ต่อ) 
((เสียงแทรก4)ใช่ค่ะก็จะรู้กันทั้งประเทศ ที่น้ีก็ไปดูมาแล้วดูเรื่อง location ด้วย อันน้ีจะเป็นเหมือน engagementในการ
สร้างภาพลักษณ์ เพราะว่า engage อย่างเดียวไม่มีผล จากน้ันเราจะเอา solutions for society มาร้อยกันกับ 
branding ให้เป็นรูปธรรม แต่การที่จะสื่อสารกับคนใน social media สมัยน้ีมันจะแบบท่อ ๆ ว่า อ๋อ เป็นงานวิจัย
วิชาการซึ่งคนจะไม่จ า เราก็ต้องยอมใช้เวลานิดนึงในการท าเป็น story ก็จะเป็น engage แบบ branding ผสมกัน) 
ถาม : นักสื่อสาร social engagement ในความคิดเห็นของคุณ...ควรมี character ยังไงมีคุณสมบัติยังไงครับ 
ตอบ : ((เสียงแทรก4)จริง ๆ ต้องคิดวิเคราะห์ได้ประมาณนึงว่า ต้องมองออกว่าสังคมตอนน้ีเขาต้องการเรื่องอะไร ไม่งั้น
เราจะท าได้แค่เป็นแค่ช่องทาง ไม่ได้เป็นคนก าหนดสารหรือ agenda ให้คนในสังคม shape ไปด้านไหน เพราะว่าเวลา
เราสื่อสารเรื่อง brand ของมหาลัยมันคือการบอกว่าชั้นคืออะไรโดยที่สังคมก็ต้องยอมรับด้วยว่าฉันคือสิ่งน้ันจริง ๆ ฉะน้ัน
เราจะท าเหมือนเป็นแค่โทรโข่งเฉย ๆ ไม่ได้แต่เราต้องคิดก่อนที่จะพูด) 
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ถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม  ( Focus Group Interview) 
เรื่อง การด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ และงานด้านการส่ือสารองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 

ช่ือผู้ให้ข้อมูลนายประพันธ์ ดวงเพ็ชร์   
นางสาวสุชาดา เพ็ชรขาวเขียว  

นางสาวสุพิชชา บุญชู  
นางสาวสุรีรัตน์ หลีมานัน 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีงานกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ ห้องประชุมงานกิจการเพื่อสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เวลาเริ่มต้น 15.00 น.เวลาส้ินสุด 16.30 น. รวม 1.30 นาที  

 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ผู้วิจัย อันน้ีเมื่อเช้าสัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยมาตะกี้สัมภาษณ์ท่านรองเนอะก็จะมีบางส่วนที่จะขอข้อมูลรายละเอียดเพราะว่า
ท่านจะคุยในส่วนของท่านกว้างๆนะครับ อันน้ีเบื้องต้นนะครับอยากสอบผู้ วิจัยว่า อันน้ีแชร์ต่อได้เลยนะครับ 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานกิจการเพ่ือสังคมยังไงบ้างครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ยังไงที่เรียกว่าความส าคัญ 
ผู้วิจัย คือมีระบบการสนับสนุนยังไงบ้างหรือประกาศเป็นนโยบายเลยว่าทุกคณะต้องท างี้ละหน่วยงานเราเน่ียพอต้องข้ึน
มาแล้วให้การสนับสนุนยังไงบ้างเช่นมีก าลังพลมีแผนมีอะไร 
ผู้ให้ข้อมูล ก็มหาวิทยาลัยได้เป็นได้มีการก าหนดนโยบายออกมาคือนโยบายจะมาจากท่านผู้บริหารจากท่านอธิการบดี
และผู้บริหารการละกันในการก าหนดนโยบายมาว่าจะต้องท าอย่างไรจะมุ่งเป้าไปทางไหนครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่
นโยบายก็จะออกมาเป็นตามเอกสารชุดน้ี ก็ในปี 63 มีทั้งหมด 20 ข้อ ก็จะมีการก าหนดใหญ่ๆแบบน้ีครับ 
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.10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

ผู้วิจัย และมีการส่งเสริมให้เรายังไงครับ 
ผู้ให้ข้อมูล การส่งเสริมก็คือถ้าอาจารย์ในหน่วยงานตามคณะเน่ียถ้าเป็นสายหน่วยงานวิชาการสามารถน ามาวิจัยเก่ียวกับ
การรับใช้สังคมและน าไปขอต่ าแหน่งทางวิชาการได้อันน้ีคือแรงจูงใจในการเข้ามาท าและก็ช่วยพลักดันใ นเรื่องของ
งบประมาณ งบประมาณก็คือเขียนขอเข้ามาแต่ขอให้เป็นตามเลทตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้ 
รับแต่ต้องตามนโยบายด้วยนะครับใน20ข้อ 
ผู้วิจัย ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ของกิจการเพ่ือสังคมในงบในส่วนน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ครับ ตามคณะถ้าหน่วยงานไหนที่ก าลังพลไม่พอสามารถมาขอจากส่วนกลางได้ด้านก าลังคน  
ผู้วิจัย 20 ข้อน้ีเน่ียนะครับ ถ้าส่งเข้ามาแล้วมีกระบวนการยังไงบ้างครับที่จะส่งเสริมให้เขา ถ้าเกิดไม่ครบข้ึนมาเราจะ 
support เขายังไงบ้างหรือไง 
ผู้ให้ข้อมูล เราจะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบโครงการก่อนครับว่ามีครบตามจ านวนที่เราก าหนดหรือเปล่าเราจะมี
การเปิดโอกาสให้แก้ไขเหนือรอบ คือส่งเข้ามาปุ๊บถ้าไม่ครบจะตีกลับไปว่าขาดข้อไหนบ้างครับผมแล้วก็ไปเติมมาให้ครบ
ว่าแต่เราจะ Comment ว่ามันขาดอะไรบ้างก็ต้องไปหามาให้ครบถ้าไม่ครบเราก็จะตีตก 
ผู้วิจัย แล้วก่อนหน้าท่ีเขาจะส่งเข้ามามีกระบวนการท าความเข้าใจกับ 20 ข้อน้ียังไงบ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล จะมีการจัดประชุมจัดชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแล้วก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนของจังหวัด
เพราะว่าของมหาลัยเราท าพร้อมกับทางจังหวัดด้วยคือจังหวัดสระแก้วเป็นหลักก็คือทุกโครงการจะต้องบรรจุอยู่ในแผน
ของจังหวัดน้ีแต่ว่าอาจจะขยายไปที่แม่สอดที่จังหวัดตากแล้วก็มีนาแห้วที่เลยแล้วก็มีแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้วิจัย แสดงว่าเราก็จะโฟกัสกลุ่มพ้ืนที่ตรงน้ีเป็นหลักทั้งน้ันถ้าอาจารย์อยากผู้วิจัยก็ต้องไปแล้วถ้าอาจารย์บางคณะที่ไม่ได้
ผู้ให้ข้อมูลโจทย์ของ 3 สิ่งที่เราก าหนดไว้เขาอยากจะท าเพ่ือสังคมเหมือนกันได้ไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล อันน้ีท าได้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกิจการเพ่ือสังคมเป็น 
งบประมาณแผ่นดินจะต้องท าตามท่ีมหาลัยก าหนดเท่าน้ันก็คือท าใน 2 พ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกกับจังหวัดสระแก้วแต่ถ้า
เกิดว่าเป็นงบรายได้ของคณะเองเขาก็ท าได้แต่ว่าเขาจะท าพ้ืนที่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าเรื่องทุกเรื่องต้องมาผ่านที่ส่วนงามกิจการ
เพ่ือสังคม 
ผู้วิจัย โอเคเห็นกลไกละที่น้ีในส่วนน้ีคือส่วนของภายนอกที่น่ีกลับมาที่หน่วยงานของเราครับมหาลัยสนับสนุนอะไรบ้าง
ครับให้เราสามารถท างานได้โฟร์ทุกอย่างเลย 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

ผู้ให้ข้อมูล อาจจะเป็นเรื่องข้อมูลของพ้ืนที่อะไรแบบน้ีเพราะว่าคือเราก็จะมีนักพัฒนาชุมชนแล้วจะมีโอกาสให้เราได้ลงไป
ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจะไปเก็บข้อมูลกับชุมชนโดยตรง 
ผู้วิจัย เพราะดูเหมือนตรงน้ีจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลในการลงที่พ้ืนที่ 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ครับ 
ผู้วิจัย  แล้วมีศูนย์ใดบ้างตรงน้ีมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะไหมครับถ้าผมหรือคณะอื่นๆอยากขอข้อมูลเกี่ยวกับสระแก้วขอ
ข้อมูลแบบน้ีจะต้องมาเอาท่ีน่ีมีเจ้าหน้าท่ีดูแลโดยเฉพาะเลยผู้ให้ข้อมูลได้หมดว่าสระแก้วมีกลุ่มภาคีกี่กลุ่มบ้างมีไหมครับ  
ผู้ให้ข้อมูล คือเหมือนเราก าลังเริ่มคือเหมือนว่าก าลังเริ่มต้นก็คือจะเป็นกลุ่มของงานที่จะมีไปลงพ้ืนที่ในแต่ละบริบท
เหมือนในแต่ละปีคือเราจะพยายามเน้นความต้องการของชุมชนหรือว่าของดีของเด่นหรือว่าจุดไหนที่ควรจะไปพัฒนา
อะไรต่อแบบน้ีอต่คือทุกปีมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะมีทีมนักพัฒนาชุมชนที่จะลงไปอาจจะแบบลงไป
ท าดครงการร่วมด้วยแล้วอาจจะเก็บข้อมูลกลับมาเป็นสรุปผลแล้วก็จะได้ข้อมูลแต่ละด้านก็จะมีด้านเศรษฐกิจสังคมแต่
ต่างกันไปข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภาคีอก็มีอย่างเช่นพวกผู้น าชุมชนผู้ใหญ่บ้านและมีเบอร์โทรติดต่อและในส่วนน้ีก็จะท า
เป็นส่วนกลางคือ 
ถ้าอาจารย์คนไหนต้องการติดต่อสอบผู้วิจัยกับเราได้แล้วก็มีเบอร์ให้สามารถติดต่อได้ 
ผู้วิจัย อย่างชุมชนสัมพันธ์ปัญหาในงานมีเยอะไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่บางทีก าหนดเวลาที่เราลงไปมันจะต้องสัมพันธ์เหมือนกับว่าอย่างบางทีในชุมชนเขา
อาจจะไม่สะดวกในช่วงที่จะอย่างเหมือนกับเราก็เป็นวันท างานบางที่ลงไปอ่ะเราก็ต้องเหมือนกันหาวันเวลาท่ีเขาพร้อมจะ
แบบเหมือนจะมีเวลาว่างคุยกับเราบางทีมันอาจจะมีติดขัดในเรื่องก็อาจจะต้องมีการประสานงานกัน 
ผู้วิจัย แล้วผู้บริหารได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเข้าใจเคสแบบน้ีบางไหมครับท าให้งานเราสมูทข้ึนเช่นให้เราไปท าเสาร์
อาทิตย์แทนบางเพราะว่าชาวบ้านว่างเสาร์อาทิตย์ 
ผู้ให้ข้อมูล จะพูดในส่วนเฉพาะกิจการเพ่ือสังคมทางท่านรองจะส่วนใหญ่จะให้ไปช่วงวันหยุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นงาน
รับใช้สงัคมกค็ือพยายามให้เราเสียสละในส่วนน้ีแต่โดยส่วนมากแล้วบางทีชาวบ้านหรือชุมชนเขาก็อยากให้เราไปวัน
ธรรมดาเพราะว่าอย่างบางทีวันหยุดหรือวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดที่เขามีกิจกรรมในแต่ละครอบครัวแต่ดู
ที่ว่าอาจจะเกรงใจหรือเวลาท่ีเราลงไปเขาอาจจะพยายามที่จะหาเวลาเพ่ือที่จะมาเข้ากลุ่มเราแต่ด้วยความท่ีมันอาจจะไม่
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

ตรงกับเหมือนกับมาด้วยหน้าท่ีของเขาท่ีเขาต้องมาหรืออะไรอย่างน้ีค่ะบางครั้งมันก็เลยอาจจะไม่ได้ความต้องการที่
แท้จริงมากนัก 
ผู้วิจัย ในส่วนน้ีผมขอสอบผู้วิจัยการท างานของฝ่ายกิจการเพ่ือสังคมครับว่ามีน้ีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมแล้วก็องคก์ร
ระดับผู้บริหารได้เข้ามาช่วยแก้ไขเพ่ือให้งานมันรันไปได้ไหมเพราะว่าในส่วนน้ีเหมือนเป็นส่วนแรกที่บุกเบิกเข้าชุมชนก่อน
เสร็จแล้วถ้าได้โจทย์มาแล้วก็จะมากลับมาท่ีมหาลัยใช่ไหมครับเพราะว่ามหาลัยเน่ียหน่วยงานไหนบ้างที่ไปผู้ให้ข้อมูล 
โจทย์น้ีได้บ้างทางเจ้าหน้าทุกคนก็จะเป็นผู้ประสานงานเสร็จแล้วก็พากลุ่มอาจารย์ไปลงชุมชนอันน้ีพูดถูกไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล อาจารย์จะได้ข้อมูลจากส่วนสวัสดิการเพ่ือสังคมและก็อาจารย์ที่สนใจก็จะขอติดต่อประสานงานเพ่ือขอเบอร์
ชุมชนอันเน้ียแล้วไปอีกรอบเพ่ือไปเซอร์เวย์ 
ผู้วิจัย โดยที่เราไม่ต้อง 
ผู้ให้ข้อมูล ใชค่รับ 
ผู้วิจัย แต่อาจารย์จะได้ข้อมูลว่าติดต่อใครที่อยู่ใกล้ๆปัญหาเบื้องต้นและวิธีการคอนวีเนียนให้อาจารย์พอเราไปแล้วเรา
เซอร์เวย์แล้วเราเจอปัญหาเราจะกลับมาConvenientให้อาจารย์ไงเพ่ือให้อาจารย์กลับไปหาไปแก้โจทย์ปัญหาให้กับ
สังคม 
ผู้ให้ข้อมูล คือปกติแล้วเราได้ข้อมูลมาเราต้องไปเสนอผู้บริหารก่อนและผู้บริหารจะไปประชุมกันอาจจะเป็นเหมือนที่เป็น
เหมือนข้อมูลจากท่ีประชุมก็คือทางผู้บริหารก็จะไปแจง้ในหน่วยงานของตัวเองอีกทีหน่ึงก็คือจะดิวผ่านทางผู้บริหารหรือ
ผ่านทางคณะของหน่วยงานอีกทีนึง 
ผู้วิจัย ระบบข้ึนไปท่านรองก็จะไปแจ้งในที่ประชุมแล้วก็ยิงตรงไปหาอาจารย์แล้วเราก็ไม่จ าเป็นต้องว่ิงไปหาเอง 
ผู้ให้ข้อมูล ยกเว้นจะมีที่ปัญหามันเร่งด่วนจริงๆหรืออาจจะเป็นความต้องการของชุมชนที่อาจจะแจ้งเรง่ด่วนหรือยังเวลา
บางทีนักพัฒนาหรือใครที่เข้าไปท าโครงการแล้วอาจจะไปเสนอแนวทางกลับทางเช่าบ้านหรือชุมชนแจ้งเรามาว่าอยากให้
ท าเรื่องน้ีเราก็จะกลับมาแจ้งให้กับผูบ้ริหารท่านรองแล้วก็มาประชุมหน่วยงานหรือคณะที่ตรงกับด้านน้ีหรืออยากได้ที่มี
องค์ความรู้ตรงน้ีพอดีที่จะลงเข้าไปช่วยก็จะเหมือนไปปรึกษาแล้วแจ้งกับทางคณะว่าจะสามารถท าอะไรได้บ้าง 
ผู้วิจัย แล้วผู้วิจัยความคิดเห็นว่าจะมีช่องทางอื่นไหมที่เราจะสื่อสารความต้องการของชุมชนให้กับสมาคมในมศวได้รู้ 
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82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
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ผู้ให้ข้อมูล ตอนน้ีเรามีในการน าปัญหาต่างๆของชุมชนข้ึนเว็บไซต์สวัสดิการเพ่ือสังคมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปทาง
เอกสารท าบันทึกข้อความให้เขียนโครงการเสนอเข้ามาเพ่ือจัดท าโครงการก็ 2ทางส่วนทางที่  3 พจนีย์เ หมือนเป็น
กรุ๊ปไลน์ของผู้บริหารก็จะแจ้งไปในน้ันด้วย  
ผู้วิจัย ที่น้ีเราอันน้ีคือภายในแล้วภายนอกละมาหาเรามีหน่วยงานน้ีคือกิจการเพ่ือสังคมท ายังไงให้ประชาคมภายนอกหรือ
สังคมหรือสาธารณะรู้จักหน่วยงานของเรา 
ผู้ให้ข้อมูล เราจะมีมีที่เป็นภาคีเครือข่ายที่แบบว่าเราจะมีภาคีเครือข่ายแล้วก็เหมือนกับเหมือนเป็นผู้น าชุมชนคือเราจะ
ประสานผ่านเขาก่อนเวลามีงานไปออกบูธเวลามีงานมีกิจกรรมเหรือมีตลาดนัดคุณธรรมหรือตลาดนัดความสุขเราก็จะมี
ออกบูธส่วนใหญ่เราก็จะมีศูนย์คุณธรรมคู่กรณีที่หัวใจอาสาท่ีเราจะท างานร่วมกันอยู่แล้วและก็จะมีไปประชุมอยู่เรื่อยๆที่
แบบมีงานเดินว่ิงถึงอะไรที่เขาตัวเหมือนเป็นภาคีเครือข่ายเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขา 
ผู้วิจัย อันน้ีคือส่วนที่เราจะสร้างการรับรู้นะครับว่ามศวมีกิจการเพ่ือสังคมน้ีและคิดว่ามีความจ าเป็นไหมครับที่เราจะต้อง
มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเรา 
ผู้ให้ข้อมูล หมายถึงประชาสัมพันธ์ภายนอก 
ผู้วิจัย ไม่ครับคือหน่วยงานของเราคิดว่าจ าเป็นไหมครับพ่ีให้ทุกคนรู้ว่ามศวมีหน่วย 
กิจการเพ่ือสังคม 
ผู้ให้ข้อมูล จ าเป็นครับคือเหมือนมหาลัยเราคือการรับใช้สังคมมันอยู่ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเลย เป็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 เราเลยต้องท ายังไงคนข้างนอกก็ต้องรู้จักต้องมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันแน่นอน 
ผู้วิจัย เราคิดว่ามันจ าเป็นแล้วเราคิดว่าตอนเน้ียสังคมภายนอสาธารณะรู้หรือยังว่ามีเรา 
ผู้ให้ข้อมูล รู้ 
ผู้วิจัย ท าไมคิดว่ารู้ 
ผู้ให้ข้อมูล คือรู้อยู่ในระดับหน่ึงอาจจะแค่ในพ้ืนที่แค่อย่างชุมชนชุมชนโดยรอบในมหาวิทยาลัยพ่ีประสานนิดเดียวเอง
หรือจังหวัดนครนายกจังหวัดสระแก้วอันน้ีรู้อยู่แล้ว 
ผู้วิจัย แสดงว่าในพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานเราต้ังแล้วภาพรวมของประเทศไทยล่ะครับแล้วภาพรวมของสาธารณะ 
ผู้ให้ข้อมูล แต่ถ้าในภาพรวมของประเทศ 
ผู้วิจัย ใช่คิดถึงมศวคิดถึงการรับใช้สังคมเพราะว่าเราเป็นมหาลัยรับช้สังคม 
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ผู้ให้ข้อมูล อาจจะมาเป็นภาพรวมใหญ่ๆเพราะเป็นมหาลัยรับใช้สังคมแต่อาจจะไม่เจาะจงเพราะว่าเหมือนตอนน้ีหลายๆ
มหาลัยเขาจะให้ความส าคัญกับเรื่องน้ีก็เลยอาจจะมองว่าคือเราอาจจะไม่อาจจะเป็นที่สุดของเรื่องน้ีแต่ว่าตอนน้ีทุกมหา
ลัยให้ความส าคัญกับเรื่องน้ีหมด 
ผู้วิจัย ใช่  
ผู้ให้ข้อมูล อาจจะไม่ได้มองว่าพอรับใช้สังคมผลของมศวอาจจะไม่ถึงขนาดน้ัน มันติด 
ด้วยที่ข้อจ ากัดของ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัดมันอาจจะติดคือถ้าเป็นนอกพ้ืนที่พ้ืนที่ที่นอกเหนือจากอนาเขตของเราที่เรา
อาจจะไม่สามารถท าได้ 
ผู้วิจัย แล้วเราเอาเคสของ Area based ของเราไปบอกกับสังคมทั่วไปรู้ได้ไหมครับว่าเราไปท าอะไรดีมา 
ผู้ให้ข้อมูล เรามีการน าเสนอไปออกบูธอย่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเราก็มีการเอาของบูทการออกโครงการ
ของเราไปโชว์ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆดูและคนที่สนใจก็จะเข้ามาสอบผู้วิจัยตลอด 
ผู้วิจัย ครับผมพอดีผมศึกษาในส่วนของคุณค่าทางองค์กรครับว่าคิดถึงมหาลัย 4 แห่งน้ีคิดถึงการท าหน้าท่ีรับใช้สังคมและ
ก็เลยจะมาดูว่าเขาสื่อสารตัวเขาเองให้คนรู้ไหมเพราะว่าถ้าสื่อสารได้นักแสดงว่าเกิดการรับรู้ละว่าคุณค่าของการมีมหาลัย  
4 แห่งน้ีมันผู้ให้ข้อมูลสนองสังคมก็เลยเริ่มจากหน่ึงคือหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ตัวเองไหม 2 มหาลัยประชาสัมพันธ์
ความเป็น Social engagement ของตัวเองระดับไหนก็เลยเป็นที่มาของค าผู้วิจัยและความคิดเห็นเพราะบางที่ก็จะผู้ให้
ข้อมูลคนละแนวแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคือส่วนน้ีน่าจะเป็นกิจกรรมที่สื่อสารกับกลุ่มภาคีที่ได้คือกลุ่มภาคีที่มาร่วมและรู้
แล้วว่ามหาลัยท าหน้าท่ีอะไร 2 คือพ้ืนที่ที่ไปท าชาวบ้านก็จะบอกต่อคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกมันมีพ้ืนที่ขายที่นะที่สามารถ
น าเคสหรือเอางานของมศวที่ไปท ากับสระแก้วแล้วเอาไปบูรณาการกับของตัวเองได้ถ้าเขารู้ว่าเราเราเคยท างานด้านน้ี
สุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูล มีแต่ก็มีมาดูงานจะมาดูในพ้ืนที่ของเราได้แล้วก็ตอนน้ีทางมหาวิทยาลัยก็ได้ไปท างานร่วมกับเขตภูมิภาค 5 
จังหวัดภาคตะวันออกเขตเขตจังหวัด 5 จังหวัดภาคตะวันออก 
ผู้วิจัย อย่างกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่ามาดูงานจากเขารู้ได้ยังไงว่าต้องมาดูงานที่น่ี 
ผู้ให้ข้อมูล รู้จากการที่เราไปออกบูธคือเหมือนมีการออกบูธแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์บางที่เข้ามาดูงานบางที
เขาผู้วิจัยว่าจะดูได้ยังไงเราก็บอกว่าให้เขา Search ใน Google แล้วมันข้ึนอะไรเน่ียเรามีเขาก็จะติดต่อ 
ผู้วิจัย ที่น้ีคนที่บริหารเว็บไซต์ตัวน้ีในการให้ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์เน่ียครับคือใคร 
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ผู้ให้ข้อมูล คือตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีเป็นคนให้ข้อมูลที่คนเริ่มรู้เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราเป็น
เจ้าภาพ Engagement Thailand แล้วก็ 2 ปีที่แล้วเราลงไปเข้าร่วมกับEngagement ของจุฬาฯเป็นเจ้าภาพและปีน้ีเรา
เป็นเจ้าภาพเองคนก็เลยเริ่มรู้เยอะเพราะเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็น าโครงการบริการวิชาการเกือบทั้งหมดที่เราท ามาจาก
แสดงโชว์แล้วก็เชิญคนภายนอกท้ังนอกประเทศและในประเทศไทยเข้าร่วม 
ผู้วิจัย เมื่อกี้น้องบอกว่ามหาลัยทุกมหาลัยตอนน้ีก็เน้นเรื่องสังคมที่น่ีด้วยความที่ทุกคนเน้นเราอยากจะเน้นสังคม
เหมือนกันแต่เราก็ต้องโผล่ข้ึนมาให้เด่นกว่าเขาอ่ะครับคิดว่าในฐานะคนท างานเราคิดว่ามศวมีอะไรเด่นในเรื่องของการ
ท างานเพ่ือสังคม 
ผู้ให้ข้อมูล อย่างถ้าตอนน้ีเราอาจจะไม่ได้เหมือนสนับสนุนแค่แบบว่าจะไปลงชุมชนแต่เราพยายามจะผลักดันในส่วนของ
ทั้งบุคลากรและก็นิสิตให้มีจิตส านึกในการที่จะไปรับใช้สังคมเพราะว่ามันก็จะต่อยอดไป 
ผู้วิจัย แสดงว่าลักษณะเด่นมหาลัยเพ่ือสังคมที่น่ีคือจิตส านึก 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ จิตสาธารณะและจิตอาสาเพราะเราก็จะมีโครงการที่เหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตเหมือนรับ
สมัครนิสิตที่เข้ามาในปีหน่ึงแล้วก็มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยของเราเองใบสมัครเพ่ือเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ
ไปลงชุมชนจริงๆได้เข้าถึงวิถีชีวิตพอกลับมาเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจที่แบบจะท าโครงการอย่างเช่นบุคลากรก็จะไปท า
โครงการต่อยอดกันไปอย่างน้ีนิสิตเองก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวเน่ืองว่าท่ีจะสามารถไปช่วยในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
แล้วก็จะเก่ียวโยงต่อเน่ืองกันไป 
ผู้วิจัย สอดคล้องกับที่ท่านลองพูดเลยว่ามี 3 โครงการส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียน กลยุทธ์ 3 อันน้ีท ายังไง
เขาถึงอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา  
ผู้ให้ข้อมูล เขาเป็นปากต่อปากเพราะว่าอยากตอนน้ีก าลังจะมีการรับสมัครตอนน้ีน้องสมัครเข้ามากันเยอะมาก Social ก็
มีส่วน ในช่วงแรกๆที่เริ่มจัดผมกลางคนจะเข้าน้อยมากอาจจะมีค าผู้วิจัยค่ายเป็นยังไงท าอะไรยังเพราะข้ึนชื่อว่าไป
สระแก้วทุกคนก็เลยมองว่าเป็นพ้ืนที่ที่ต้องไม่มีอะไรแน่เลย แต่พอรุ่นแรกก็จะกลายเป็นรุ่นพ่ีก็จะไปบอกต่อว่าโครงการน้ี
มันดีไง ก็เหมือนปากต่อปากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องบอกว่ากิจกรรมน้ีมันดีมากๆเลยนะแล้วก็มีการตัดต่อวีดีโอลงยูทูปวีดีทัศน์แล้ว
พอมาหลังๆมาเป็นรุ่นน้องใหม่ๆก็จะมีการรีวิวมีการแบบสร้าง IG สร้างแฮชแท็กก็เลยจะเป็นที่รู้จักมากข้ึนแล้วตอนน้ีก็
กลายมาเป็นล้นหลาม  
ผูว้ิจัย เมื่อกี้ท่านรองบอกว่าเราสามารถ Convince ผู้ปกครองได้ด้วย 
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ผู้ให้ข้อมูล ใช่  
ผู้วิจัย แล้วอย่างกรณีผู้ปกครองละครับจะท ายังไงให้น้องที่สนใจเองแล้วผู้ปกครองให้น้องไป  
ผู้ให้ข้อมูล มีผู้ปกครองมาบอกว่าอยากให้น้องไปมาก คืออันน้ีในใบผู้ให้ข้อมูลรับต้องมีการเซ็นยินยอมด้วยถ้าผู้ปกครองถ้า
ผู้ปกครองไม่เซ็นมาเราก็จะไม่ให้ไป 
ผู้วิจัย แล้ววิธีการสื่อสารผู้ปกครองครับ 
ผู้ให้ข้อมูล มีก็มีบ้างที่โทรมาผู้วิจัยเราก็จะบอกว่าท่านผู้ปกครองถ้ากิดว่ายังไงก็ไปดูรีวิวใน YouTube ก่อนก็ได้ว่าลักษณะ
กิจกรรมเน่ียมันเป็นยังไงครับและตัวในตัวโบชัวร์เราที่ส่งไปเป็นแบบผู้ให้ข้อมูลรับฃจะมีรูปภาพคร่าวคร่าวบางครั้ง
ผู้ปกครองโทรมาอยากให้ลูกไปจังเลยค่ะต้องท ายังไง โทรมาก่อนนิสิตอีกรุ่น 
ผู้วิจัย เพราะว่ามีนิสิตก็จะได้ข้อมูลมาจากพ่ีแล้วก็ Video ที่มาตัดต่อแล้วก็มีการรีวิวแล้วก็พูดกันส่วนของผู้ปกครองก็จะ
เป็นโทรศัพท์เข้ามาสอบผู้วิจัยเราก็ให้ข้อมูลไปดู YouTube แล้วก็ดูโบชัวร์นิดนึงแล้วคิดว่ากิจกรรม 3 อันเน่ียมันจะสร้าง
ชื่อเสียงให้กับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ปกครองในฐานะผู้ครองนะครับอย่างไรบ้างครับ 
ผู้ให้ข้อมูล เหมือนกับว่าพอผลจากกิจกรรมที่นิสิตได้เข้าร่วม ผู้ปกครองบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเด็กมีการ
ติดตามติดตามผลต่างๆจากการสอบผู้วิจัยผู้ปกครอง แล้วผู้ปกครองก็จะบอกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะหรืออาจจะแบบว่า
ได้เจอเพ่ือนกล้าแสดงออกมาข้ึนพฤติกรรมของลูกเขาเปลี่ยนไป 
ผู้วิจัย feedback จากผู้ปกครองน้ีล่ะครับมันเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เรารู้สึกว่างานน้ีได้สร้างชื่อเสียงด้านรับสังคมให้กับมศว
ไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ไม่เท่าไหร่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างว่าให้เขาแบบ
อยากจะท าสิ่งน้ีเพ่ือสังคมนะเพราะว่าอย่างน้อยอาจให้เขามีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการกระท าเป็น
สิ่งที่ดี 
ผู้วิจัย แล้วในส่วนของคณะต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับในส่วน 
ของอนุญาตกลับไปเรื่องการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคมครับเราถือข้อมูลไว้เยอะมากที่ท างานตรงน้ีข้อมูลตรงน้ีส่วน
ใหญ่เราไปท่าทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็รายงานประจ าปีแล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล หมายถึงว่าการเผยแพร่ใช่ไหม  
ผู้วิจัย ใช่ครับ  



243
 

 

 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

   194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 

ผู้ให้ข้อมูล หมายถึงว่าเฉพาะในมหาลัย 
ผู้วิจัย หมายถึงว่าสังคมภายนอกครับคือนอกจากสมมุติว่าเราท าเยอะเราได้สื่อสารการท าแต่ละอันน้ีผ่านช่องทางไหนบ้าง
นอกจากเล่นน้ีกับหน้าเว็บไซต์ 
ผู้ให้ข้อมูล เรามีส่งเล่มน้ีออกไปข้างนอกแล้วก็มีการลงไปออกบูธด้วย 
ผู้วิจัย แต่ทีน้ีมันดูเหมือนงานเยอะมากเลยว่าในแต่ละช่วงเน่ียเราจะลงไปออกบูธทีเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ก็ด้วยความที่มันมี
เยอะแล้วมันต่อเน่ือง 
ผู้ให้ข้อมูล บางทีเราไม่ได้เอาลงไปทั้งเล่มเรา Pop Up ไป อันน้ีจะเอาไปต้ังโชว์ในงานด้วย 
ผู้วิจัย แล้วทีน้ีมันคือเหมือนมีงานทุกเดือนเรามีความต่อเน่ืองในการสื่อสารแบบไม่ต้องรอประชุมวิชาการปีนึงแค่ครั้งนึง
หรือว่าออกบูธทีละ 2 ครั้ง มันมีช่องทางอื่นอีกไหม 
ผู้ให้ข้อมูล เรามีการประชาสัมพันธ์โดยข้ึนหน้าเพจ facebook 
ผู้วิจัย เพจอย่างเดียวเลยหรอครับ 
ผู้ให้ข้อมูล มีเป็นเว็บไซต์กับเพจใน Facebook 
ผู้วิจัย แล้วคิดว่าน่าจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับในความคิดเห็นของคนท างาน 
ผู้ให้ข้อมูล เมื่อก่อนเคยมีหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอันน้ีเราท าอะไรกันมาแต่ 
ช่วงน้ีเขาประหยัดงบอย่างเมื่อก่อนโครงการค่ายเขาก็จะเอาไปลงหน้าใหญ่เลยหน้าหน่ึงแล้วก็จะมีแตกตามแต่ว่าช่วงน้ีก็
อาจจะไม่ได้มีผู้วิจัย ท่ีน่ีคุณค่าของานกิจการเพ่ือสังคมของมศวในความคิดของบุคลากรที่ท างานด้านน้ีคิดว่ามีอะไรบ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล มันดูเป็นค าผู้วิจัย 
ผู้วิจัย ค าผู้วิจัยกดดัน 
ผู้ให้ข้อมูล คุณค่าคือ 
ผู้วิจัย เด๋ียวผมให้อีเมลไว้ ไม่ใช่อะไรคือถ้าผู้ให้ข้อมูลได้จะได้ค างามๆไปโค้ดเพราะว่าคุณค่าพอเวลาที่มันเกิดจาก
คนท างานเน่ียมันถูกสื่อสารไปยังคนทั่วไปเน่ียเขาจะเห็นในมิติของเราว่างานน้ีมาท าให้เรามีคุณค่าในตัวเองยังไงถูกไหม
ครับแล้วงานน้ีมันท าให้มหาลัยไม่มีคุณค่ายังไงต่อสังคมก็จะส่งต่อไปที่น้ีเราสื่อสาร คุณค่าตรงน้ีให้สังคมรับรู้ความรู้สึกที่ดี
ต่อมหาลัยเราก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงจริงๆเรามีชื่อเสียงหลายด้านนะครับแต่ชื่อเสียงรับใช้สังคมเน่ียมันสะท้อนจาก
คุณค่าถ้ามาเห็นคุณค่าของการท างานตรงน้ีมุมมองของเราคืออะไรผมก็จะเอาไปสั่งเค้าเฉยๆครับผมก็จะเอาไปแกะค าพูด
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ของแต่ละคนผู้วิจัยว่าแต่ละคนมีคุณค่ายังไงบ้างแล้วมันจะเกิดค าผู้วิจัยพอนึกถึงมศวก็นึกถึงคุณค่าคิดถึงมหาลัยรับใช้
สังคมเพราะ 123 อะไรประมาณน้ีอ่ะครับ  
ผู้ให้ข้อมูล คุณค่าอาจจะเหมือนอย่างน้อยบุคลากรของเราก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้แบบเหมือนเครื่องจักรเป็นฟันเฟืองที่
คอยขับเคลื่อนเพ่ือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองให้ชุมชนมีความสุขจากการที่เราน าองค์ความรู้ไปให้หรือการน าองค์ความรู้ทาง
วิชาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆไปให้เขาแล้วให้เขาจุดประกายเหมือนท าให้เขามีความคิดคิดใหม่ๆข้ึนมาสามารถน าไปต่อ 
ยอดจากเราได้หรือบางทีก็อาจจะมีแล้วแต่เราก็เข้าไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดหรือที่เขาต้องการ 
ผู้วิจัย น่ีคือคุณค่าของงานกิจการเพ่ือสังคมมศวคือไปสร้างแรงบันดาลใจไปเติมเต็มไปต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมให้เขามี
ชีวิตที่มีความสุขมากย่ิงข้ึนOk ครับ Concept ประมาณน้ีนะครับ ที่น้ีมีงานหลายส่วนเลยอ่ะครับเลยต้องขอเอกสาร
ประกอบเพราะท่านพูดถึงมันบอกว่าหน่วยงานของหน่วยงานน้ีมีภารกิจ 3 อย่างคืออะไรครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ภารกิจ 3 อย่าง อันหน่ึงจะเป็นการสร้างเครือข่ายคือเรามีเครือข่าย 3 ระดับคือเป็นระดับประเทศระดับพ้ืนที่
แล้วก็ระดับชุมชน ชุมชนค่ะอาจจะเป็นเครือข่ายเช่นศูนย์คุณธรรม สสส อะไรพวกน้ีส่วนระดับประเทศระดับมหาลัย
ระดับมหาลัยก็คือเราจะมีคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมแล้วก็มีหลักสูตรเพ่ือสังคมก็คือเราจะมีการอบรมคือผู้สนใจภายนอก
ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ธรรมดาแล้วก็มีหลักสูตรน้ีให้นิสิตอยู่แล้วส่วนระดับประเทศก็จะเป็นเรื่องของ engagement  
แล้วก็เป็นเรื่องเก่ียวกับจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้วิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจิตอาสา 
ผูใ้ห้ข้อมูล ใช่ แล้วก็อันแรกจะเป็นเรื่องคือเหมือนโครงการทุกโครงการเราต้องให้เกิดผลกระทบกับทั้ง 3 ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือมันต้องมีผลกระทบและมี Impact กลับมาแต่จ าหัวข้อไม่ได้แต่จ าได้ว่ามี 3 อัน 
ผู้วิจัย ใช่ครับอันน้ีมันเป็นการ Recheck กัน อันน้ีขอโทษไม่ได้จับผิดนะกระบวนการวิจัยคือมันจะเป็น 4 กลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูล มีอะไรบ้างที่หนูพูดไม่ตรง 
ผู้วิจัย ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับเพราะในส่วนของวิธีการสื่อสารบอกได้เลยว่าต้องไปสังเคราะห์ต่อว่าวิธีคิดของผู้บริหารมันจะ
มีวิธีน้ีมันจะเกิดอะไรข้ึนแล้วการท างานก็จะเป็นแบบน้ีครับ หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์กับการบริการวิชาการต่างกันยังไงครับ 
ผู้ให้ข้อมูล หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ 
ผู้วิจัย คือมหาลัยมีภารกิจ 4 ด้านใช่ไหมครับการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและก็ (เสียงไม่ชัด) การบริการ
วิชาการแตกต่างจากชุมชนสัมพันธ์ยังไง 
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ผู้ให้ข้อมูล หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์อาจจะแบบเหมือนได้ลงพ้ืนที่เหมือนเขาถึงชุมชนจริงๆได้เหมือนกับว่าคลุกคลีกับ
ชาวบ้านเหมือนแบบใช้ใจเข้าไปคือเราจะท ายังไงให้เราได้ข้อมูลที่มันเป็นจริงที่สุดที่เหมือนกับว่าเขาใช้ใจคุยกับเราก็
เหมือนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ก็มีพวกนักพัฒนาชุมชนที่เขาจะลงไปชุมชนโดยที่ไปเหมือนไปเป็นลูกเป็นหลาน 
ผู้วิจัย แสดงว่าคณะที่บริการงานวิชาการไม่ได้เข้าไปแบบน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล คือมันเป็นการลงพ้ืนที่ของอาจารย์มันก็จะมีอาจารย์บางส่วนที่อย่างแบบที่เขาเรียกว่าไม่ถอดตัวเองคือลงไปใน
ฐานะที่เป็นอาจารย์คือชาวบ้านเขาก็จะมีความรู้สึกอาจจะมาเน่ียเขาจะได้อะไรจากเราเหมือนแบบบางท่านก็อาจจะยังไม่
ถอดหัวโขนลง คือถ้าอย่างเราเน่ียก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าเป็นลูกเป็นหลานมากกว่าเขาจะกล้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่
จะเป็นอาจารย์เหมือนกับคนในครอบครัวคุยกับญาติมากกว่า 
ผู้วิจัย ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานกิจกรรมเพ่ือสังคมเราท าให้อาจารย์เปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือที่จะเข้าชุมชนยังไง 
ผู้ให้ข้อมูล ก็จริงๆเราอาจจะไปบอกอาจารย์ไม่ได้โดยตรงคือบางทีเราอาจจะไปคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เขาเป็นแบบน้ี
แบบน้ีอาจารย์เขาก็แบบเด๋ียวจะลงไปคุยในพ้ืนที่เองคืออาจารย์เขาจะมีพฤติกรรมสังเกตอาการของชาวบ้านคือเหมือนลง
รอบแรกเน่ียเขาไม่ให้อะไรอยู่แล้วเพราะมาในฐานะดรอาจารย์อะไรประมาณน้ีพอเหมือนอาจารย์เขาลงไปในพ้ืนที่บ่อยๆ
ก็จะเริ่มรู้แล้วเพราะเขาก็จะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านเอง 
ผู้วิจัย อันน้ีเป็นกันเยอะเพราะหลายๆครั้งแยกไม่ออกระหว่างบริการวิชาการกับบริการวิชาการเพ่ือสังคมก็เลยบอกว่า
หน่วยงานน้ีต้องท างานหนักงานที่จะเปลี่ยน My set ของผู้บริหารของอาจารย์บางคนที่น้ีอย่าท่ีบอกก็ต้องให้เขามาสัมผัส 
ที่น้ีเรามีกลไกอะไรไหมครับอย่างที่บอกให้และมีกลไกอย่างอื่นอีกไหมที่จะบอกเขาว่าต้องอย่างน้ีนะเราท าแบบน้ีนะเราได้
ความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล เรามีการถอดบทเรียนมีข้ันตอนในการลงชุมชนว่าควรจะลงยังไงควรจะฟังคิดอะไรอย่างน้ีโดยโครงการเริ่มต้น
อันน้ีเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสสส มาเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้วต่อมาทางมศวก็น ามาท าเองโดยการน าอาจารย์ที่
เป็นหัวหน้าโครงการและลงชุมชนได้แบบไม่มีปัญหามาเป็นผู้ให้ความรู้ว่าเขามีวิธีการยังไงแล้วก็มีการแชร์ลิงค์กัน เพ่ือเป็น
การถอดบทเรียนร่วมกัน 
ผู้วิจัย มศวท าเองที่เป็นหน่วยงานไหนหรอครับ 
ผู้ให้ข้อมูล เป็นส่วนหน่วยงานกิจการเพ่ือสังคมว่าเราจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ีมามาเป็นวิทยากร
ให้ 
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ผู้วิจัย แสดงว่ารู้ว่ามีปัญหาในตรงน้ีมีคนที่จะให้ข้อมูลในตรงน้ีแล้วผลจากการ 
กิจกรรมน้ันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ก็คืออันดับแรกเลยอาจารย์ที่ลงไปเหมือนไปละลายพฤติกรรมเขาคือเห็นชัด
หรือว่าคือตอนไปในวันแรกๆเขาก็จะท าตัวไม่ถูก อย่างเช่นยกตัวอย่างโครงการหน่ึงการประกวดชุดรีไซเคิล ตัวอาจารย์เอ
ที่เป็นเจ้าของโครงการก็น าชุดรีไซเคิลมาใส่ร่วมกับชาวบ้าน 
ผู้วิจัย ใส่เป็นต้นแบบให้เลยไม่ต้องเขินแล้วมีอะไรอีกไหมครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมละลายพฤติกรรมมันมีผลต่อการ
เข้าชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ก็คือเหมือนเราไปอบรมประมาณ 4 วัน 3 คืน คือเราจะเห็นอาจารย์วันแรกกับวันสุดท้ายตอนกลับเน่ีย
พฤติกรรมของอาจารย์เปลี่ยนไปคือว่าปกติไม่ได้นะคือแบบปกติกิจกรรมเราถ้าเป็นอบรมระดับอาจารย์เน่ียปกติก็น่ังโต๊ะดู
แต่กิจกรรมของเราคือจะให้น่ังปูผ้าแล้วก็น่ังกับพ้ืนจะน่ังจะนอนอะไรก็ได้ พ่อมาวันแรกก็ดูเหมือนว่าจะท าไม่ได้แต่พอวัน
ต่อเขาท าได้เราก็ต้องท าตามแล้วค่อยๆปรับให้เข้ากับคนอื่นตัว 
ผู้วิจัย แสดงว่ามีปรับตัวให้เข้ากับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีท าให้เขาสามารถเข้ามาท างานกับชุมชนได้ง่ายข้ึน คณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคมกลับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยต่างกันยังไงครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ถ้าเป็นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเขาก็จะมี 2 สาขา มีภูมิสังคมจะอยู่ที่สระแก้วแล้วก็จะมีภูมิวัฒนธรรมอยู่ที่แม่
สอดก็เขาจะเน้นเรื่องท้องถ่ินคล้ายๆกับบัณฑิตคืนถ่ินคือจะรับเหมือนกับนิสิตที่เขามีภูมิล าเนาอยู่ที่ชายขอบอย่างที่
สระแก้วพอปี 1 ปี 2 เขาก็จะไปเรียนที่องครักษ์เหมือนกันแต่พอมาปี 3 อยากจะเชื่อกูมิสังคมก็จะกลับไปอยู่สระแก้วซึ่ง
เหมือนภูมิล าเนาเขาจะอยู่ที่น่ันแล้วก็ภูมิวัฒนธรรมจะเป็นเงินที่แม่สอดก็คือก็อาจจะมีทั้งเรียนในส่วนมีการสอนกสิกรรม
คือเป็นวิชาที่เรียนที่เน้นวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านเช่นอยากเรียนภาษาเขมรหรืออยากแม่สอดก็เรียนภาษาพม่าเพ่ือที่จะให้
กลับไปท างานในชุมชน ในส่วนของบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมเหมือนจะเน้นเป็นธุรกิจตามชื่อคิดที่เน้นธุรกิจแต่เหมือนท าคืน
เพ่ือสังคมด้วย 
ผู้วิจัย ไม่ทับไลน์กัน แล้วทางทั้ง 3 ท่านคิดว่าท าไมมศวต้องมีทั้ง 2 คณะน้ี  
ผู้ให้ข้อมูล ถ้าเป็นบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมว่าน่าจะเป็นเพ่ือที่มาผู้ให้ข้อมูลโจทย์คือเราเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือมันก็ต้อง
พัฒนาให้มันพัฒนาเทคโนโลยีแบบให้มันทันสมัยคืออันน้ันมันก็แบบเหมือนอิงสังคมแล้วก็เหมือนในสังคมเมืองมากกว่าแต่
คือของทางโพธิจะเป็นแนวชาวบ้านเน้นชุมชนวิถีชีวิตลงมือท าจริงแล้วก็อยู่กับชุมชนต้องเข้าไปในป่าต้องอยู่กับชุมชน 
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ผู้วิจัย น่ีคือสาเหตุที่ต้องมี 2 อันน้ี ทั้ง 3 ท่านคิดว่าการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมจะสร้างคุณค่าให้กับมหาลัยด้วย
แนวทางอะไรบ้างเพราะว่าชื่อวิจัยผมคือการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าตราองค์กรของมหาวิทยาลัยด้วย
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ผมก็เลยจะมองคุณค่าตลอดเลยว่าเราจะสื่อสารคุณค่าสื่อสารคุณค่าจากตัวมหาลัยเพ่ือเป็นสื่อสาร
น้ันผมจะผู้วิจัยว่าตัวเองเห็นค่าตัวเองแล้วที่บอกมาว่าเห็นแล้วนะทีน้ีเราจะสื่อสารคุณค่าตัวเน้ียไปยังสังคมยังไงนอกจาก
ออกบูธน้ันคือหน้าท่ีนะครับของหน่วยงานในฐานะเราเป็นมศวเราเห็นคนน้ีแล้วเราก็จะได้สัมผัสมันแล้วเรามองในฐานะที่
เราเป็นมศวหน่ึงในความเป็นมาของมศวเราจะสื่อสารเขายังไงดีคือความคิดเห็นเลยครับไม่ต้องอิงกับความจริงเพราะว่า
มันไม่มีหรือว่ามีอยู่อะไรคือควรจะมีอะไรบ้างที่จะสื่อสารให้เขารู้ว่าเราอ่ะมีคุณค่าทางด้านรับใช้สังคมเพราะว่าผมอ่ะ 
ผู้ให้ข้อมูล แค่ท าให้เห็น 
ผู้วิจัย และท าให้เห็นแล้วท ายังไงให้เขาเห็นเราท าจริงแต่เขาไม่เห็นแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงแล้วถ้าเขารู้แต่เขาไม่ซึ้งท ายังไงให้
เขาซึ้งคือมันเป็น Step ของการโฆษณาทีน้ีผมก็เลย Inside เรื่อยๆเรียกว่าท าไม 
ผู้ให้ข้อมูล ว่าท าไมเขาเห็นจะอินไหมแล้วเขาจะซึ้งไหม 
ผู้วิจัย ใช่ก็เมื่อมันอินปุ๊บในความรู้สึกของคนท างานที่ได้ท าชุมชนก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มศวเข้ามาท าคือมันจะก็เป็นวนลูปแต่
ช่วงการสื่อสารบางช่วง เช่นเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ลองหาถ้าส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นคน walk in เข้าไปว่าเขาท า 
CSR เรื่องน้ีแต่ทีน้ีถ้าเราอยู่เฉยๆบ้างเขาก็จะเดินมาหาเราเพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของเราและให้เขา walk in เข้ามาหา
เราอันน้ีคือความหมายของผมคือเพราะเขารู้ว่ามีเราและเขาอยากเชื่อมั่นไม่ใช่เขาอยากให้เขาเชื่อมั่นว่าเราจะท าได้เขา
เลยเดินเข้ามาแต่ของอาจารย์ชาญวิทย์เปล่าอาจารย์บอกว่าผมจะดูว่าเวลาถึงเวลาเขาจะเดินเข้ามาหาเราเพราะว่าเขา
รู้จักชื่อเสียงและเห็นคุณค่าของเราทีน่ีผมเลยจะผู้วิจัยว่าเราจะท ายังไงให้คุณค่าน้ีมันไปถึงไหนแล้วกลุ่มที่เรามองไม่เห็นว่า
มีกลุ่มไหนบ้างแหละแต่ถ้าเราได้ให้กับสาธารณะทั้งหมดภาคเอกชน NGO และคิดถึงเราคิดถึงสระแก้วต้องคิดถึงมศว
คิดถึงนครนายกต้องคิดถึงมศวคิดถึงหนองแสง 
ผู้ให้ข้อมูล ถ้าตอนน้ีเป็นพ้ืนที่ของตรงน้ันคนน้ันเขาก็คิดถึง 
ผู้วิจัย คือคนในพ้ืนที่คิดถึงนะครับแต่สาธารณะ 
ผู้ให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์คืออาจจะต้องแบบอีกระดับนึงคือมันไม่กว้างพอคือ 
ด้วยความท่ีมันเป็นหน่วยงานของรัฐการประชาสัมพันธ์ไปข้างนอกมันจะยากเพราะ 
อาจจะประชาสัมพันธ์แค่ตามคนรู้จักหรือคนในพ้ืนที่ 
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298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

ผู้วิจัย ท าไมคิดว่ายากท าไมถึงนึกว่าการเป็นหน่วยงานรัฐแล้ว PR จะยากครับ 
ผู้ให้ข้อมูล คือเราก็ไม่มีงบประมาณที่จะไปให้กับนักข่าวประชาสัมพันธ์ให้อะไรอย่างน้ี ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะท าเราต้องไป
ติดต่อกับ PR SAWOO ที่ส่งข้อมูลที่เราจะต้องตาม PR ออกไปเพ่ือไปจ้างให้นักข่าว PR อย่างเช่นเหมือนกับเราท าข่าว
หรือโฆษณามหาลัยแต่ที่จริงก็อยากให้ท าแบบน้ันแต่มันติดด้วยงบประมาณถ้าเราก็เป็นหน่วยงานก ากับของรัฐและมี
งบประมาณแผ่นดินแผ่นดินอยู่น่ีแหละเรื่องอย่างที่บอกมันจะมีลูกจ้างท าโฆษณานุ้นน้ันน่ีหรือจ้างประชาสัมพันธ์แต่เรา
ไม่ได้มีงบตรงน้ัน นอกจากพ่ีคนที่เขาจะมาท าอาสาเขาก็จะติดต่อกลับมาเองอาจจะด้วยความที่เป็น Social เขาจะขอมา
อ่านมาขอคลิปไปแล้วเขาก็จะไปลงในรายการเขาซึ่งมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเป็นแค่บางเรื่อง 
ผู้วิจัย อย่างรายการคนค้นฅนและก็มีคนมันส์ใจอาสา น่ีแหละคือสาเหตุที่ผมผู้วิจัยท ายังไงให้มันมี 2 3 4 ในความคิดเห็น
เฉยๆท าไม 2 อันน้ีถึงรู้แล้วมาท าของเราแล้วมันก็ย่ิงท าให้เรารู้จักแต่ถ้าเราเพ่ิมไป 2 คนน้ีมี 3 4 5 มันก็ท าให้ความสุขมาก
ข้ึนเพราะว่าเขาอาจจะรู้ข้อมูลละเอียดข้ึนเขาก็เดินไปดูต้นแบบเพ่ือที่จะท ากับชุมชนเขาบ้างเราก็ไม่เหน่ือยมากเพราะว่า
เราไม่ต้องลงหมายถึงว่าเราก็ดูแลเฉพาะในพ้ืน 2 อันก็หนักแล้วเนาะจริงประเทศไทยมี  77 จังหวัดท าไมโชคดีจังเลย
นครนายกกับสระแก้วหรือน่านโชคดี แล้วท าไมที่อ่ืนผมมองเห็นว่าผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไปดูแลหมดนะแต่เรามีก าลังอยู่
แค่น้ีแต่ถ้าเรามีต้นแบบที่เราท าไว้แล้วคุณมาขอโมเดลไปด้วยการที่รับรู้ว่าเราจะท าอย่างน้ีครับมีความเห็นว่านอกจากท า
สื่อแล้วเน่ียใจของคนท างานเองเน่ียอย่างที่บอกก็คือจริงๆก็อยากจะมีงบแต่ถ้าไม่มีงบ 
เลยท ายังไงให้มีคนมันใจอาสาหรือคนค้นฅนน้ีเป็นกระบอกเสียงให้เราอีก 
ผู้ให้ข้อมูล มันติดด้วยนโยบายเราด้วย 
ผู้วิจัย ยังไงครับติดนโยบาย 
ผู้ให้ข้อมูล คือจริงๆมีหลายพ้ืนที่ต้องการให้เราออกไปท านอกเขตพ้ืนที่แต่ว่าด้วยนโยบายของเราคือมันต้องท าใน
นครนายกกับสระแก้วถ้าตามงบประมาณ 
ผู้วิจัย อันน้ีไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วทาง2 ที่น้ีเราท าแล้วท ายังไงให้เขารู้ว่าเราไปท า 2 ที่มีให้มันดีมันดียังไงแล้วเราก็บอก
เขาว่าเราได้ท าอะไรให้เขาไม่ได้มันไม่ได้ให้ไปท าหลายที่นะครับเพราะปัญหาที่บอกมา 
ผู้ให้ข้อมูล ประเด็นคือคนนอกเขาก็รู้ว่าเราท าแต่เขาอยากให้เราออกไปแต่เราก็ไม่ได้แค่น้ันเองคือสมมุติว่าถ้ามีคนรู้จักเรา
แค่ 1 2 แต่อยากได้เป็น 1 2 3 4 5 ท ายังไง 
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323 
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325 
326 
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340 
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ผู้วิจัย อันน้ีเข้าใจว่าพอเขารุ้แล้วเขาก็อยากให้เราไปท าที่ที่อ่ืนมาท าที่เราบ้างแต่ที่น่ีมันติดที่ว่าเราไปไม่ได้แต่คุณเอางานที่
เราท าน้ีไปถอดไปปรับในพ้ืนที่คุณแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเขาต้องไปหาข้อมูลการท าต้นแบบน้ีมาจากที่ไหนอ๋ออยาก
อันน้ีท าไว้ที่น่านนะแล้วเอาความส าเร็จน้ีไปใช้กับเขาบ้างถึงแม้เราจะไม่ได้มาแต่เขาก็จะมีข้อมูลอันน้ี ในพ้ืนที่เขาด้วย
ความสุขก็ตายออกไปด้วยความเร่งจากหน่วยงานอื่นๆโดยที่ไม่ใช่มศวแต่มศวเป็นต้นแบบในการสร้าง Push model 
ให้กับที่อื่น 
ผู้ให้ข้อมูล น่าจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่พ่ึงมาศึกษาดูงาน มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นวงกว้างก็จะเหมือนเป็นการบอกต่อมหาลัย
ในส่วนใหญ่การที่คนนอกรู้คือเราเหมือนคนในมหาลัยไม่ได้บอกต่อเองแต่จะเป็นชาวบ้านที่ชุมชนที่เข้าไปพูดต่อสิว่ามีอันน้ี
อันน้ีนะและเหมือนชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้เราอย่างเช่นไปประชุมข้างนอกไปเจออาจารย์จากมหาลัยน้ีแล้วเขาสนใจ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุน้ันเขาก็เลยนัดแนะกันคุยมันคุยภายในอะไรอย่างน้ีว่าอยากจะพาผู้สูงอายุเข้ามาศึกษาดูงาน 
ผู้วิจัย น่ีคือสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับ เมื่อกี้ก็เลยผู้วิจัยว่าในกรณีที่ตัดเงื่อนไขออกไปน้องคนน้ีก็เลยบอกว่าต้องมีงบในการใช้
สร้างสื่อไปซื้อสื่อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับถ้าเราตัดเรื่องงบทิ้ง 
ผู้ให้ข้อมูล คือมันบังคับไม่ได้ 
ผู้วิจัย ใช่ครับมันบังคับไม่ได้แต่ทีน้ีถ้าเรารู้สึกว่างานผมก าลังมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีนะแต่ท าไมมันไม่ได้ผลผมจะสื่อ
อะไรดีแต่ผมคิดเองไม่ได้ผมไม่ได้เจอหน้างานเหมือนกับทางเจ้าหน้าท่ีที่ลงไปจริงๆแล้วที่เห็นแล้วมุมมองของภาพที่เกิดใน
ชุมชนเน่ียมันสะท้อนผลงานมากเลยการเขียนสารคดีเชิงข่าวการเขียนไรงี้หรือมีContentดีๆการประกวดภาพชุมชน
ความส าเร็จหน้าเล็กน้ีแล้วมองจากประกวดสมมุตินะครับเราก็ความสุขเพราะเราธีมมีความสุขแล้วก็การประกวดนะทุก
คนอยากจะต้องความสุขของที่น่านต้องไปเย่ียมชมที่น่านไปที่หนองแสง สุดท้ายเขาก็จะเห็นความสุขที่เกิดข้ึนเพราะมศว
ไปท าให้แล้วเขาก็ถ่ายภาพออกมาสุดท้ายมันก็คือกระจายอกก 
ผู้ให้ข้อมูล อย่างตอนไหนกิจกรรมพวกน้ีคือเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้มันหลายช่องทางมากกว่าน้ีแต่อย่างที่บอกมัน
จ ากัดเรื่องงบประมาณเพราะว่าสมมุติว่าอย่างที่บอกเช่นจัดการประกวดเราเป็นหลักงบประมาณก็ต้องมาจากเราถูกไหม
คือเรื่องงบประมาณมันข้างยากเพราะมันเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
ผู้วิจัย เมื่อกี้เห็นคุยกับอาจารย์คือเราทีมโปรดักชั่นนะครับจากเอกชนที่น้ีจะเป็นทีมผลิตงานเพ่ือสังคมเหมือนเขาก็มี 
product ที่จะผลิตสินค้าไอที Marketing กับ PR เพ่ือท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักถ้ารอทีมน้ีเป็นทีมผลิตสินค้าในการสร้าง
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กิจกรรมสร้างผลงานชุมชนข้ึนมามามันก็มีทีม PR ที่ท าให้ผลงานน้ีเป็นที่รู้จักในความหมายคือเราเองให้เป็นคนถนัดใน
การท าชุมชนมากกว่าแต่ตรงเน้ีย PR เน่ียถ้า ถ้าเราอยากจะให้มีความคิดเห็นของเราอยากให้มันมีอะไรบ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล ไม่ถนัดในเรื่องน้ี 
ผู้วิจัย พูดไปเลยไม่ถนัดคือคีย์งานของผมงานผม 
ผู้ให้ข้อมูล มันไม่ถนัด 
ผู้วิจัย ไม่ถนัดเพราะ 
ผู้ให้ข้อมูล ไม่ถนัดเรื่อง PR โดยปกติเราจะเป็นเรื่องการปฏิบัติมากกว่าเราไม่ได้มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในสาขาทางด้าน
การประชาสัมพันธ์โครงการการบริการวิชาการอะไรพวกน้ี อยากอันน้ีก็เพ่ิงได้เริ่มท าเหมือนอย่างเราไปลงชุมชนเราคิด
อย่างเดียวเราไปท าเพ่ือให้ชุมชนแต่เราไม่ได้คิดว่าเราต้องท าให้ทุกคนส่วนมากรับรู้ก็ได้แค่ในพ้ืนที่พ้ืนที่แล้วก็จบไม่ได้นึก
ถึงเรื่อง PR ว่าเราจะต้องท าอะไร 
ผู้วิจัย ไม่อันน้ีคือการแชร์ มาต่อกันเลยไม่ได้สนใจที่จะท าเพราะว่าเขาท าเพ่ือพ้ืนที่ 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ เราก็เลยไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าเราจ าเป็นที่จะต้อง 
ผู้วิจัย แต่เมื่อกี้ผู้ให้ข้อมูลว่าไม่คือตรงมากคือตรงกันทุกคน 
ผู้ให้ข้อมูล แต่ทางส่วนเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆคือตอนน้ีเราก็ได้พนักงานใหม่มามาช่วยในการ PR และเราก็ก าลังจะพยายาม
ท าวีดีโอประชาสัมพันธ์โดยผ่านทาง facebook หรืออาจจะส่งให้ทาง PR ของมหาลัย 
ผู้วิจัย คือมันมีมอหน่ึงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่ได้มีมุมมองในทางด้านการสื่อสารเราไปเห็นแบบในจังหวะที่ภาพมันจะฟ้อง
ถ้ามีตันักสื่อสารเองนักสื่อสารเองก็ไม่ได้มีเวลาท่ีจะฝังตัวอยู่ในชุมชนซึ่งมันมีข้ออะไรบางๆที่น าไปสู่อะไรบางอย่าง อย่าง
วิจัยพรมน้ีหลักสูตรนิเทศศาสตร์จะต้องสร้างนักสื่อสารกิจการเพ่ือสังคมเม่ือมีนักสื่อสารเพ่ือสังคมข้ึนมาละเพราะว่าขนาด
บริหารธุรกิจหรือบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมไม่มีงานน้ีเกิดข้ึนมามันก็จะไปผู้ให้ข้อมูลโจทย์ว่ามีนักเทศน์ศาสตร์นักนิเทศศาสตร์
เพ่ือสังคมเกิดข้ึน เพ่ือที่จะมา search งานของหน่วยงานน้ีว่าหน่วยงานสื่อสารองค์กรเองขาก็ไม่ได้เน้นทางด้านสังคม เขา
ก็ยังมองไม่ออกว่าวิธีการที่นักสื่อสารนิเทศก์นะครับจะเข้าไปเอาข้อมูลกับสังคมมันไม่ใช่เราก็ออกเพราะบางทีมันจะต้องมี
อะไรบางอย่างที่นักพัฒนาสังคมเน่ียเขาเข้าไปท า ก็เลยแชร์ความคิดเห็นว่านักพัฒนาสังคมอยากได้อะไรจาก
นักวิทยาศาสตร์ 
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ผู้ให้ข้อมูล เพราะอยากอันน้ีตอนน้ีคล้ายๆเหมือนกับว่าเราก็เหมือนยืมมือกับโซเชียลหรือว่าใครที่เขาจะไปแชร์ช่วย
ประชาสัมพันธ์เราแต่เราอาจจะไม่ได้แบบไปกระจายกันเอง 
ผู้วิจัย ก็เลยถ้าเป็นมุมน้ีท าไมเราไม่ถูกเผยแพร่นะ ถ้ามีนักสือสารข้ึนมาอยากให้ท ากับกลุ่มน้ีนะอยากให้ท ายังความถนัด
ตรงน้ีในส่วนที่เราไม่ถนัดอย่างน้อยเราก็ได้มุมมองในการเล่าเรื่องไม่ใช่แบบน้ีแล้วเราก็รักกันแบบตรงๆ ถ้ามีนักสื่อสารเขา
ก็จะเล่าแบบมีอารมณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล แต่ถ้าในส่วนของเราก็อาจจะได้แบบถ่ายรูปเข้าไปร่วม 
ผู้วิจัย ใช่ อย่างน้ันก็ต้องเปลี่ยนโจทย์สิว่าให้นักนิเทศสื่อสารอะไรเก่ียวกับคุณค่าของงานเพ่ือสังคม 
ผู้ให้ข้อมูล อยากให้เขาเล่าเรื่องของเรา คืออยากให้เขามาสร้างสตอรี่ในส่วนงานบริการเพ่ือสังคมของเราให้มันดูน่าสนใจ 
คือทางเราสื่อสารไม่ถูกสื่อสารไม่เก่งไม่ได้ชอบไม่ได้เก่งขนาดน้ันก็คืออาจจะได้แค่ลงรูปโพสต์คลิปอะไรแค่น้ันข้ึนจริงๆมัน
มีมากกว่าน้ันในภาพของเราภาพนึงอ่ะมันมีมากกว่าแค่ที่เราลงอยากให้เขามาถ่ายทุกอย่างในภาพอคือหน่วยงานเราเคย
คุยกันแล้วว่าเราอยากท าเป็นอนิเมชั่นที่เป็นตัวการ์ตูนเพ่ือที่จะให้เด็กเข้าถึงกลุ่มเด็กเข้าใจง่ายแต่ว่าเราคิดได้แค่คิดคือเรา
ไม่มีคนเชี่ยวชาญในด้านน้ี แล้วมีเบื้องต้นเราเพ่ิงจะอบรมบุคลากรเราเองเพ่ือให้มาสอนเราตัดต่อวีดีโอโดยใช้สมาร์ทโฟนอ
ย่างกรณีที่เราไปลงชุมชนอาจจะได้เวลาเวลาที่เราลงไปอาจจะท าให้เราได้แค่นิดเดียวแค่พอรู้แต่ไม่อาจจะไปท าถึงที่แบบ
จะกล้าประชาสัมพันธ์ออกไป 
ผู้วิจัย ในส่วนอนิเมชั่นท าไมคิดถึงเด็กครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ก็คือเราอยากปลูกฝังให้เด็กรู้ต้ังแต่ต้นเลยครับว่าการท าเพ่ือสังคมมันมีคุณค่ามาก 
ผู้วิจัย แล้วท าไมต้องปลูกฝังครับ มันเกิดอะไรข้ึนหรือเขาไม่สนใจ 
ผู้ให้ข้อมูล ถ้าตามตรงก็ถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการท าเพ่ือสังคมมากเท่าไหร่จะเป็นการ
ท าเพ่ือส่วนตัวซะมากกว่า 
ผู้วิจัย แล้วท าไมละครับ 
ผู้ให้ข้อมูล ก็เลยอยากจะให้เขาไปปลูกฝังต้ังแต่เด็กว่าการปลูกฝังให้เขาเหมือนเราสร้างภาพการ์ตูนเพ่ือให้เขาเป็น
จิตส านึก เมื่อโตข้ึนมาเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือนะเราต้องท าอะไรโดยที่ไม่หวังผลแก่ตัวเราเองก็เลยที่ว่าจะอยากได้
เป็นอนิเมชั่นท่ีเป็นตัวการ์ตูนที่ว่าเด็กสามารถดูและเข้าใจได้และคุณตาเหมือนดู Tom and Jerry ประมาณน้ัน 
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ผู้วิจัย แสดงว่าเห็นปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับสังคมไทยดังน้ันอยากจะปลูกฝังเด็กด้วยงานของเราให้เห็นคุณค่าของการท างาน
สังคมแล้วก็ให้เขารู้ว่ามันก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ 
ผู้ให้ข้อมูล ก็ยังมีอีกมุมนึงคือเหมือนกับอย่างง่ายๆอย่างเด็กโรงเรียนจะเห็นเราคือเราก็อยู่ตรงน้ีก็จะมีโรงเรียนสาธิตกับ
เด็กที่เราไปลงพ้ืนที่จริงๆคือแบบสังคมมันต่างกันแล้วพฤติกรรมเด็กก็ต่างกันคือแบบมันเหมือนแค่ไปโครงการอบรมมีขนม
มีกิจกรรมแบบตัดกระดาษเหมือนลงไปแค่รถจอด เขาก็ดีใจเด็กก็ดีใจซึ่งแค่น้ันก็โอเคแล้วส าหรับเรา เด็กก็เหมือนแบบแค่
มีคนไปหาเขาอ่ะเขาโอเคแล้ว แต่ถ้าแบบเหมือนเด็กในเมืองเขาก็จะมีอยู่แล้ว 
ผู้วิจัย ทีน้ีผลลัพธ์กลับมาที่ว่ามันมีโครงการ 4 ค่ายที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เด็กที่ไปเข้าค่ายท าไมไม่ให้เขาประกวด
ภาพถ่ายในการเข้าค่ายความประทับใจเขียนเป็นสตอรี่ลงมา 
ผู้ให้ข้อมูล เรามีการท าเป็นถ่ายรูปและท าเป็นแฮชแท็ก Facebook แล้วก็เอามาลงเป็นความประทับใจอาจจะจบแค่ใน
ค่ายหรืออาจจะลงใน Facebook ได้เป็นแบบเป็นสตอรี่อาจจะเหมือนแบบการประกวดภาพถ่ายแล้วเราก็จะมาประกาศ
วันสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะลงรูปแล้วติดแฮชแท็กแล้วเราก็ประกวดโดยเราจะนับจากยอดกดไลค์เราก็มีการมอบรางวัลให้
ในค่ายเท่าน้ัน 
ผู้วิจัย แล้วเอายอดคนที่กดไลค์ 3 อันดับแรกมาท าอะไรต่อไหม 
ผู้ให้ข้อมูล ยังไม่ได้เริ่มท า  
ผู้วิจัย ก็ยังอยู่ในกลุ่มคนที่กดไลค์คนที่ไปค่าย แล้วคนที่ก าลังถึงว่าอยากจะไปก็ไม่ได้แรงบันดาลใจในตรงน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล อาจจะเห็นหรือเป็นเพ่ือนกันใน Facebook แล้วเห็นในรูปภาพอะไรประมาณน้ัน 
ผู้วิจัย คือก าลังเห็นหลายๆอย่างที่ก าลังท าที่บอกว่าอยากให้วิทยาศาสตร์ท าอะไรหรือว่าอยากให้การสื่อสารจริงๆแล้วอ่ะ
ที่แชร์ครับเพราะว่าการที่เด็กมันจะเอาเด็กนิเทศศาสตร์มาท าแค่มีนิเทศศาสตร์ก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเอาเด็กสังคมเองก็ท า
แบบน้ีไม่ได้ก็ต้องท าสื่อเป็นคือตอนน้ีมันเป็นมัลติทาสก์มากเลย อย่างเด็กนิเทศศาสตร์จะมาท า เพ่ือสังคมต้องท ายังไงก็
ต้องกลับมาผู้วิจัยคนที่อยากใช้บัณฑิตว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ดังน้ันเขาตัดต่อเองไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องรู้ 
Story ของชุมชนยังไงบ้างหรือเด็กที่ลงไปเองเน่ียจะเป็นเด็กคณะอะไรก็ตามแล้วแต่เน่ียเขาก็มีมุมมองที่เกี่ยวกับค าว่าเอื้อ
อารีย์ จิตสาธารณะความงดงามของชีวิตที่เกิดข้ึนจากการที่ลงไปท ากิจกรรมและสะท้อนออกมาให้เราเห็นแล้วก็ผล
สะท้อนเน่ียมันสะท้อนให้กับกลุ่มคนหลายๆคนที่ไม่ได้ไปแล้วทีน้ีเราจะสร้างช่องทางอย่างไรบ้างอย่างที่บอกการประกวด
อาจจะต้องขอสปอนเซอร์ขอภาคีขออะไรที่มันจะมาผลักดันก็เลยว่าอันน้ีเหน่ือยในการที่ต้องท าในชุมชนแต่ถ้าท าเองเน่ีย
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มันจะ Cover ไม่หมดเพราะเรามีก าลังแค่ตรงน้ีแต่เราจะสร้างเครือข่ายให้มันมีจิตเหมือนเราอ่ะในฐานะที่เราเป็นมหา
ลัยอ่ะครับ ว่ามีหน่วยงานเราข้ึนมาเน่ียแล้วจะผลักหน่วยงานเราให้มีข้ึนเยอะยังไงบ้างอันน้ีคืองานผมเองก็คือก็เลยเอา
ผลักข้ึนให้มหาลัยเน่ียมาอะไรเน่ียไม่ใช่ไม่เพียงพอกับปัญหาที่มันเกิดข้ึนจริงๆดังน้ันชุมชนประชาชนทุกคนต้องลุกข้ึนมา
เองด้วยจะเอาต้นแบบจากไหนก็เอาต้นแบบจากมหาลัยที่เขาเคยไปท าให้ชุมชนน้ีนะก็จะเข้าก็จะสื่อสารแบบน้ีมานะมันก็
จะเริ่มกระจายฉันมากข้ึน รบกวนขอชื่อจะได้ไม่รบกวนเวลาชื่อต าแหน่งงาน และการรับความผิดชอบ 
ผู้ให้ข้อมูล ตอนน้ีมหาลัยเขาจะมีคณะนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสารสังคมเขาก็จะมีการท าพวกน้ีแล้วในคณะเขามีการลง
ชุมชนและก็จะน าเด็กกลุ่ม 
ผู้วิจัย ลืมผู้วิจัยไปคณะต้องเป็นสาธารณะที่เด่นมากในเรื่องน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล เพราะว่าพออาจารย์ลงโครงการมันบูรณาการกับการเรียนการสอน เด็กก็คือเหมือนไปถ่ายท าวีดีทัศน์ท าเป็น 
Story แล้วก็น ามาแชร์ แชร์น่ีก็ก็เหมือนแชร์ได้แค่เพ่ือนในเฟสในไอจี 
ผู้วิจัย เน่ียแล้วเราเราลงต้นทุนท ากับเขาเยอะมากแต่พอเวลาแชร์น่ีก็เป็นอีกส่วนหน่ึงพอเวลาเด็กท าดีมากแต่ท าไม
ช่องทางที่ไปมันได้แค่เน้ียหรือมีช่องทางอื่นนะช่องทาง YouTube ท ายังไงให้คนมีอันน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล ทางเราเคยไปคุยกับวิทยาลัยนวัตกรรมจริงๆอยากได้เด็กเข้ามาท าแต่ในช่วงระยะเวลาของงานกับระยะเวลา
การลงชุมชนมันไม่ Match กันก็เลยท าไม่ได้ 
ผู้วิจัย แต่เด็กจะได้ต่อยอดมากเลยนะที่น่ีมี Data อยู่แล้วเด็กจะได้เอามาลงเครื่องมือได้เลยแต่วิธีการเอาเครื่องมือมาลง
หรือวิธีเอาข้อมูลเน่ียมันคือกันต้องเรียนรู้กันจริงๆอย่างที่บอกหลายอย่างมันไม่ Match กันก็เลยผู้วิจัยว่ากลไกลทั้งทีต้อง
เพ่ือปรับยังมีที่นึงอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ 
ผู้ให้ข้อมูล พ่ีเหมือนเด็กเขาก็ท าเหมือนกับอย่างนวัตกรรมเหมือนกับที่นครนายก 
เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เขาก็ไปท าไปพัฒนาพันธมิตรที่วัดแล้วก็มีการท าวีดีทัศน์ 
ก็แบบที่น่ีเขาต้องเปิดแล้วจะมีคนมาดูงานก็เลยจะเป็นเด็กที่จะลงไปท า 
ผู้วิจัย ก็นะดูงานมันก็เหน่ือยกับการพูดหลายๆทีดูคลิปนิดนึงก่อนได้ครับ ขออีเมล์ด้วยได้ไหมครับเด๋ียวผมจะอาจจะส่งค า
ผู้วิจัยถ้าผมไปถอดเทปแล้วผมขอข้อมูลเพ่ิมเติมนะครับอาจจะรบกวนนิดนึง 
ผู้ให้ข้อมูล ส่งมาทีเดียวก็ได้นะครับเมล์เดียว 
ผูว้ิจัย แล้วก็มาเพ่ือผู้ให้ข้อมูลหรอ 
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ผู้ให้ข้อมูล ใช่ครับ ok ครับ 
ผู้วิจัย ขอบคุณมากครับที่ระลึกให้ข้อมูลเวลานะครับขอบคุณครับทุกคนเลยนะครับอันน้ีเป็นผ้าครามของแท้ผมเป็น
อาจารย์ที่มหาสารคาม 
ผู้ให้ข้อมูล เคยไปดูกันอยู่ที่สารคามท่ีศูนย์ผู้สูงอายุดีมาก 
ผู้วิจัย ก็ยังไงก็ต้องรับฟังคนอื่นจะได้น าไปพัฒนา 
ผู้ให้ข้อมูล ใช่ พอดีมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนอธิการบดีเรื่องน้ีก็คือหยุดเลยและจะให้อาจารย์ท าวิจัยตีพิมพ์มีอาจารย์ก็หนาวย
งานสังคมมันไม่ค่อยมีที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ ประเด็นคือยางอุตรดิตถ์เขาชัดเจนมาก อธิการบดีเขาไม่
สนใจเรื่อง stop ask เลยมีg-kบอกชื่อเสียงเขาคือการยอมรับของชุมชนเขาอยู่ได้เพราะชุมชนเขาไม่สนใจชื่อเสียงทั้งสิ้น
ใครจะมาวัดเขาอยู่Landingไหนช่างเขา ทุกคนก็เลยแบบโอ้โหเพราะทุกคนก็ลงชุมชนกันหมดว่ามันค าพูดเขาดีกับเขาอยู่
ได้เพราะชุมชน เขาไม่อยู่ได้ด้วยแรงอะไรพวกน้ี แต่คณะมหาลัยบางคนก็ยังหลงมัวแต่ไปท า Score ask แต่ทุกจุฬาดีนะ
เขาบอกว่าเขาจะเอาทุกวันเลยคือตอนน้ีเขามีส านักยุทธศาสตร์และเขาก็เร่งหน้าที่ของทุกอย่างได้บอก ขามี KPI ของ
อาจารย์ครับถ้าอาจารย์คนไหนท าเรื่องเกี่ยวกับสังคมให้ 1 แต้มแล้วถ้างานน้ันถูกสื่อสารไปยังช่องทางอะไรก็แล้วแต่เขา
จะมี 1 2 3 4 ฝ่ายสื่อสารเป็นคน Approve ว่าใช่ตรวจสอบแล้วมีคะแนนพุ่งไปให้อาจารย์คนน้ันลูกค้าก่อนคนน้ันคือ
ระบบมันบอกให้ส่งเสริมให้งานหน้าน้ีมันเดินไปกับด้านอื่นด้วยนะเพราะแะน้ันอาจารย์คนน้ีจะได้มีแรงสู้กับคนที่ตีพิมพ์คน
ที่ตีพิมพ์ไปอยู่แต่ห้องแลปอยู่ห้องอะไรเน่ียมันก็จะได้คะแนนตลอดเลย แล้วเขาก็ตีข้ึนมาว่าสังคมเขาก็ให้คะแนนดังน้ัน
หน่วยงานที่ท างานยุทธศาสตร์เขาไม่เหน่ือยมากเพราะอาจารย์เองต้องท าหน้าท่ีสื่อสารให้กับสังคม น่ีเขาบอกไม่สร้างภาพ
นะมันมีการบริการวิชาการอย่างนึงที่เราจะให้กับชุมชนในชุมชนหลายๆชุมชนเน่ียเราเข้าไปไม่ถึงเราต้องเอาต้นแบบที่เรา
ท าน่ีแหละไปสื่อสารให้คนอื่นดูถ้าอยากได้เน่ียก็มาดูงานเพราะว่าชุมชนที่เขาบอกอ่ะคือเขาเอาความต้องการของคนใน
ชุมชนเน่ียจะเป็นกระบอกเสียงไม่ต้องเดินไปหาจุฬาเวลาเดินแบบชุมชนชุมชนเขามีผู้น าที่จะสอนให้กับชุมชนอื่นมาดูงาน
ได้เลยน่ีคือค าพูดที่แชร์กันโดยสร้างชุมชนให้ผูกพันแล้วก็ผูกพันกับความเป็นชุมชนเขาแล้วก็รักและพัฒนาเพราะใครมาดู
งานปุ๊บเขาก็บอกได้เลยต้องท า 1 2 3 4 5 นะจุฬาบอกก็ไม่ต้องว่ิงไปทุกท่ีเลยเน่ียแต่ปัญหามันเยอะถ้ามองจริงๆปัญหามัน
เยอะมากก็เลยไม่ได้ว่าจุฬาจะไม่สามารถเข้าไปในแต่ละพ้ืนที่แต่ด้วยความที่เป็นหน่วยงานน้ีเขามีหลักคิดเขาก็แบบน้ีนะ
อะไรเน้ียฝ่ายสื่อสารองค์กรบอกว่าจะให้ไปท าเป็นสื่อสารในเรื่องของ Social engagement ก็ไม่ได้เพราะเขามีหลายหน้า
มากขอต้องสื่อสารในด้านน้ีด้านน้ีด้านน้ี ดังน้ันด้านน้ีเป็นส่วนหน่ึงอย่างน้ันหน่วยงานของเขาเองก็ต้องอาศัยตัวเองด้วยไป
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แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

476 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 

เหมือนกับ 1 คณะซึ่งทุกคณะต้องท าหน้าท่ี PR ตัวเองเหมือนกันดังน้ันวิธีก็โยนกลับไปฝ่ายยุทธศาสตร์ว่ายูจะมารอให้ฝ่าย
สื่อสารองค์กรเป็นคนท าหน้าท่ี PR เดียวก็ไม่ได้อันน้ีคือข้อมูลแชร์ก็เลยเก็บข้อมูลมาเด๋ียวเสร็จ 
ผู้ให้ข้อมูล แล้วได้อะไรจากพวกหนูแชร์ 
ผู้วิจัย ได้ครับได้เยอะแต่อย่างที่บอกครับเด๋ียวอาจารย์สมปรารถนาเสร็จแล้วเด๋ียวกลับมาใช้กันอีกจริงๆแล้วไปทุกที่ทุก
คนก็บอกว่ามันจริงนะบางทีมันต้องมีการสื่อสารให้มากข้ึนแต่สื่อสารในความหมายเราคือไม่ได้สื่อสารเพ่ือสร้างภาพแต่เรา
สื่อสารเพ่ือขยายความร่วมมือขยายของงานเพ่ือสังคมให้มันเยอะข้ึน 
ผู้ให้ข้อมูล ในความคิดเห็นก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาได้ลงไปรวมทั้งทางคนจัดเขาตกใจเหมือนกันที่ผู้ใหญ่บ้านคือเหมือน
ทุกคนให้ความสนใจกับการที่เรามีเยาวชนแลกเปลี่ยนไปแล้วทุกคนต่ืนเต้นกันมากอาการเหมือนกับคนกับแย้งกันว่าอยาก
ให้มาอยู่บ้านเราคือเขาก็อยากพรีเซ้นแล้วนายอ าเภอก็มาเองด้วยแล้วเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าเป็นส่วนหน่ึงเหมือนเขาจะ
ได้พรีเซ้นตัวเองแล้วก็เหมือนกับอาจารย์ก็พูดคร่าวๆว่าท ายังไงเพ่ือที่จะให้เขาเลือก มันเหมือนกับว่าจะเป็นการต่อยอด
ให้กับชุมชนด้วยที่จะเป็นที่รู้จักและพอเขากลับไปแล้วอ่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าท าให้เขารู้สึกว่าเออเน่ียเขามาอยู่กับเรา
แล้วแบบประทับใจแล้วเขาก็จะแบบอาจจะมีการส่งต่อ 
ผู้วิจัย อันน้ีคือที่ผู้วิจัยว่าท าไม A t y e ถึงเรื่องเราอันน้ีก็บอกว่าหน่ึงเพราะว่าตัวชุมชนเองและมีอะไรไหมครับ 
ผู้ให้ข้อมูล แล้วเหมือนกับเขาได้เข้ามาลงในพ้ืนที่แล้วก็ไปลองส ารวจด้วยจากท่ีก่อนหน้าน้ีค่ะเหมือนกับได้ไปดูตามท่ีต่างๆ
แล้วเขาน่าจะเห็นผล 
ผู้วิจัย ใช่เห็นบอกว่ามีหลายที่มีแต่ก็เลือกที่น่ีก็เลยว่า เคสเน่ียมศวเข้าไปท าอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองว่าเห็น
ไหมชุมชนที่เราเข้าไปเน่ียได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆที่มาดูงานทั้งๆที่มันมีหลายๆหน่วยงานที่  A t y e เขาเข้า
ไปส ารวจก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรพิเศษที่ท าเขาเข้าไปส ารวจกระบวนการของหน่วยงานน่ี เข้าไปท าให้เขาแล้วดีแล้วเขา
ก็รู้จัก พรีเซ้นตัวเองด้วยผมได้รู้สึกว่ามันต้องมี Factor อะไรบางอย่างที่เราเข้าไปท าแล้วให้มันเป็นต้นแบบหรือเปล่าถ้า
เราสามารถถอดมันออกมาได้อันน้ีมันจะกลายเป็นคุณค่าความส าเร็จของงานเราแล้วๆเพราะเราสามารถท าชุมชนน้ีให้
หน่วยงานอื่นยอมรับ ไม่เป็นไรครับครับผมแล้วก็ข้อมูลต้องน่ังคุยกันหน่อยไปด้วยกันผมว่าจริงๆนะ 
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ถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม  ( Focus Group Interview) 
เรื่อง การด าเนินงานและการส่ือสารการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นิสิตนักศึกษา ผู้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวพันธกิจสัมพันธ์ของของสถาบันอุดมศึกษา 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล  
นายธีรศักดิ์  อินทอง (หมิง) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ 

นางสาวศศิธร  สืบวงค์ดี (มายด์) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ 
นายพชร  นิตย์ธนสาร (บอส) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ 

นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาการวิจัยภาคสนาม (field research') ซึ่งเป็นวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาท่ีต้องเรียนในกลุ่มนักศึกษาสหกิจ 
ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ในพื้นท่ี ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

(หนึ่งในพื้นท่ียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
สถานท่ีสัมภาษณ์ งานบริหารวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ ม พ.ศ. 2562 
เวลาเริ่มต้น 14.30 น.เวลาส้ินสุด 15.30 น. รวม 60 นาที 

 

บรรทัดที่ ค าสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ 
แนวคิด/
งานวิจัย 

ข้อวิพากษ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นักวิจัย : ที่ผ่านมาอาจารย์ผู้สอนได้สื่อสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับชุมชนก่อนที่จะเรียนวิชาการ อาจารย์แนะน า
อะไรบ้าง 
ธีรศักด์ิ (หมิง) : อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังน้ี แนะน าหลักการท าวิจัยภาคสนามเบื้องต้นเก่ียวกับหลัก
วิชาการเป็นอย่างไร เริ่มต้ังแต่ การท าวิจัยในห้องเรียน การก าหนดหัวข้อ ตามข้ันตอน จากน้ันค่อยลงสนามจริง วิชาน้ีจึง
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเรียนในห้อง (Lecture)  และการลงพ้ืนที่  
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แนวคิด/
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

ศศิธร (มายด์) : มีการจัดการเรียนการสอนทุกๆ วันอังคาร Lecture และ วันศุกร์ workshop หลังจากน้ันเริ่มลงพ้ืนที่
รอบที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์เพ่ือส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น และรอบที่ 2 วันที่ 20-22 มีนาคม เพ่ือเริ่มเก็บข้อมูล และรอบที่ 3 
ในเดือนเมษายน เพ่ือน าเสนอผลงานให้กับชุมชน 
พชร (บอส) : การลงพ้ืนที่จะลงพร้อมกันหมดทั้ง Class มีนักศึกษาประมาณ 40 คน แบ่งกลุ่มต้องแต่การเรียนวันแรก 
โดยแบ่งตามความสมัครใจ แค่มีเงื่อนไขให้คละกันทั้งชายและหญิงกลุ่มละ 6-7 คน ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ในการลงพ้ืนที่
รอบที่ 1 มี ข้ันตอน คือ เช้า : ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
สายๆ : แยกเป็นกลุ่มเพ่ือหารือกันก่อน แล้วไปลงพ้ืนที่ร่วมกับ และจับฉลากว่ากลุ่มไหนจะได้รับผิดชอบพ้ืนที่หมู่บ้านใด 
ซึ่งในที่น้ี หมิงและมายด์รับผิดชอบกลุ่ม 3 และ บอสรับผิดชอบกลุ่ม 4  
ผู้วิจัย : ข้ันตอนการท างานเป็นอย่างไรบ้าง  
ธีรศักด์ิ : หมิงและมายด์ รับผิดชอบหมู่บ้านห้วยบงเหนือ การท างานแบ่งออกเป็น 2 ทีมย่อย โดยคละคนเหนือกระจาย
ไปทั้ง 2 กลุ่ม เป็นหลักในการสื่อสาร และคละภาคอื่นไปเสริม เพ่ือให้การลงพ้ืนที่เป็นไปได้ง่ายข้ึน วางแผนการท างานใน
แต่ละวันก่อนลงพ้ืนที่จริง (ลงพ้ืนที่จริงเดือนมีนาคม) คือวันที่ 1 ลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกับกลุ่ม อสม. ในจุดต่างๆ ต้ังแต่ท้าย
หมู่บ้านก่อนเพ่ือส ารวจพ้ืนที่อาณาเขตในหมู่บ้านด้วยการเดิน พร้อมกับสัมภาษณ์ไปด้วย บันทึกข้อมูล แล้วน าข้อมูล
ดังกล่าวมาท าแผนที่เดินดิน โดยจะมี อสม. คอยดูแลสมาชิกกลุ่มและพาเดินลงไปส ารวจตามแต่ละบ้าน เจอที่ไหนก็ลง
พ้ืนที่สุ่มเพ่ือสัมภาษณ์ เก่ียวกับการใช้สารเคมี เช่น ทราบหรือไม่ว่ามีหมู่บ้านไหนที่ไม่ใช่สารเคมีบ้าง เป็นต้น ซึ่งชาวบ้าน
จะแนะน ากับเรา จากน้ันจึงไปยังบ้านที่ชาวบ้านแนะน า วันที่  2 แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมแรกไปส ารวจหมู่บ้าน
ชาวม้ง และทีมที่ 2 ส ารวจหัวหมู่บ้านเพ่ิมเติม วันที่ 3: ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับ รพ.สต. และชุมชน 
ทั้งหมดเป็นเวลา 3 วัน ในด้านการรับประทานอาหารอาจารย์จะจัดการให้ทั้งหมด แต่อาจจะมีช่วงเที่ยงที่ กินร่วมกับ
ชุมชน และในช่วงกลางคืน จะมีการจัด Workshop โดยอาจารย์จะทบทวนว่าวันน้ีได้ข้อมูลอะไรบ้าง และแทรกการสอน
วิจัยภาคสนามไปร่วมด้วย และเชื่อมโยงข้อมูลเป็น Mind map ให้ดูในกระดาษบรูฟ ในส่วนการด าเนินการด้านการ
จัดการข้อมูลเฉพาะกลุ่ม แต่ละวันที่ในทีมจะกลับมาสรุปข้อมูลร่วมกัน ได้ข้อมูลอย่างไร และขาดข้อมูลอะไร วันต่อไปจะ
ได้เก็บข้อมูลส่วนที่ขาด เพ่ือจะได้หาหัวข้อที่เราได้ท าจริงๆ ดังน้ัน หัวข้อที่สนใจศึกษา เรื่อง การศึกษาปัญหาสุขภาพที่เกิด
จากการใช้สารเคมีทางการท าเกษตร ซึ่งมายด์อธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ว่า ถือเป็นการใช้องค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ฯ น ามาสังเคราะห์ร่วมกับศาสตร์อื่น เหมือนที่อาจารย์เคยสอนต้ังแต่ตอนต้นเทอมว่า การท าวิจัยไม่ได้ใช้
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รัฐศาสตร์โดยตรงแต่ต้องใช้สหวิทยาการเข้ามาช่วย เน่ืองจากการรัฐศาสตร์ยังไม่สามารถตอบโจทย์พ้ืนที่ได้มากพอ ต้องมี
ศาสตร์อื่นๆร่วมด้วย และใช้แนวความคิดทางด้านรัฐศาสตร์เข้าไปเชื่อมโยง เน้นสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการท าร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี  รพ.สต. และหมิงเพ่ิมเติมข้อมูลอีกว่า เราเรียนในศาสตร์ของการปกครองแล้วจบไปท างาน ต้องมีความรู้รอบ
ด้าน ไม่ใช่มุ่งเน้นไปแค่รัฐศาสตร์อย่างเดียว เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอนาคตได้ และที่เห็นชัดเจนในการลงพ้ืนที่เราพบ
แล้วว่าชุมชนมีอาชีพหลักคือ การเกษตร เช่น การท าสวนล าไย ปลูกข้าวโพด ซึ่งมีการใช้สารเคมีอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก
การลงพ้ืนที่ของกลุ่มตนเอง) เราจึงน ามาวางแผนต่อ สรุปวิธีการท างาน คือ ท าการศึกษาข้อมูลผ่านการค้นคว้าจาก
ห้องสมุด (เน่ืองจากประเด็นที่ท าไมได้เป็นศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงชัดเจน) อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยที่มีผู้คิดค้นมาก่อน แล้ว
ดึงองค์ความรู้มาใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้ประสานงานผ่าน รพ.สต. เพ่ือขอข้อมูลการเกิดโรคเฉพาะหมู่บ้านที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ (ม.3) ซึ่งมีการประสานงานจากอาจารย์ก่อน จากน้ันเราไปอธิบายความต้องการของกลุ่มกับ
เจ้าหน้าท่ีอีกครั้งเพ่ือขอข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน ม.3 เพ่ือทราบว่าในชุมชนน้ีเกิดโรคอะไรมากท่ีสุด ในการน าเสนอ
จริง ทางกลุ่มเลือกใช้นวัตกรรม : ตรวจเลือดวัดค่าหาสารเคมี ด้วยเหตุผล ดังน้ี  
เกษตรกรยังไม่ได้ตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา ผู้อ านวยการ รพ.สต. อยากท างานโครงการน้ีต่อ ชุมชนน้ีเคย
มีโครงการน้ีแล้วแต่ไม่ได้ท าต่อเน่ือง เพราะแต่ละปีชุมชนต้องเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณจาก สปสช. มีการเสนอ
โครงการน้ีในปี 59 หลังจากน้ันก็ไม่ได้ท าโครงการน้ีต่อ เน่ืองจากมีประเด็นอื่นที่ได้รับเลือก 1 ใน 3 ไปก่อน  เครื่องตรวจ
จะมีระบุสีว่าระดับต่างๆ ในพ้ืนที่มีการรณรงค์เพ่ือให้เห็นปัญหา และรู้จักป้องกันปัญหาสุขภาพจากผลการตรวจเลือด 
วิธีการที่ท า เป็นการน าค าพูดของชาวบ้านมาสรุป และเทียบกับตารางสุขภาพของอนามัยที่ได้ท ามา แล้วน าข้อมูลคืนสู่
ชุมชน 
พชร :  รับผิดชอบหมู่บ้านห้วยบงใต้ อธิบายถึงการท างานต้ังแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเริ่มต้นมีการถกเถียงกันใน 2 
ประเด็น คือ น้ า และ ขยะ จึงตัดสินใจด้วยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากชุมชนว่ามีปัญหาไหนเป็นปัญหามากกว่าน้ัน จึง
พบว่าขยะ ค่อนข้างเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับบางกลุ่มของคนในชุมชน   
จากน้ัน เดือนกุมภาพันธ์ช่วงวางแผนงาน จะได้น าปัญหาที่พบมาต้ังเป็นหัวข้อวิจัย จัดเค้าโครงวิจัยทั้งหมด ต้ังแต่เค้า
โครงงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผน ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล กระทั่งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการทบทวน
วรรณกรรม (ทบทวนข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่จริง มีข้อดีคือท าให้เราเห็นแนวทางการท างาน การต้ังค าถาม การ
สัมภาษณ์ที่ชัดเจนข้ึน) ซึ่งมีกระบวนการท างานคล้ายกับกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีการอธิบายเพ่ิมเติมในช่วงลงพ้ืนที่จริงเดือนมีนาคม 
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ดังน้ี หมู่บ้านห้วยบงใต้ (เดิมแต่ก่อนเป็นบ้านห้วยบงที่มีขนาดใหญ่มาก แต่เกิดการแบ่ง ซึ่งไม่ได้ถามถึงเหตุการแบ่ง
หมู่บ้านว่าแบ่งด้วยเหตุผลใด) มีประชากรประมาณ 2 – 3 ร้อยคน ส่วนใหญ่รู้จักกันเกือบทั้งหมด และอยู่ร่วมกันเหมือน
ครอบครัว พ่ีน้อง คือวางแผนการท างานในแต่ละวัน วันแรก : แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และคละคนเหนือไปใน 2 กลุ่มหลัก 
(ช่วยกันแปลให้เก็บข้อมูลง่ายข้ึน) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อบต. ก่อน เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนที่ และปัญหาเบื้องต้น เช่น 
อบต. มีแนวทางในการจัดการขยะอย่างไร มีนโยบายอย่างไร เป็นต้น จากน้ันลงพ้ืนที่ในชุมชนต่อทั้งวัน จากน้ันกลับ
มาร่วมกันประเมินข้อมูลที่ได้มาร่วมกันภายในกลุ่ม ต้องทบทวนข้อมูลอีกว่า ข้อมูลที่ได้เพียงพอกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ข้อมูลแต่ละส่วนตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากพอหรือไม่ วันที่ 2 แบ่งทีม เพ่ือเข้าไปดูหมู่บ้านชาวม้ง และส ารวจหัวหมู่บ้าน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะ พบว่า ในชุมชนมีการจัดการขยะด้วยการใช้บ่อพักขยะเน้นใช้การเผา ท าให้เกิดกลิ่น
เหมือน และเกิดควัน อาจจะมีแยกขยะไว้เพ่ือขายบ้างแต่น้อย ส่วนใหญ่มักจะรวมในถุงเดียวแล้วเผาทีเดียวไปเลย จึงมี
กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบในบางส่วนแค่ในบริเวณใกล้บ่อพักขยะ เราจึงได้คนส าคัญในการท างาน เพ่ือสอบถามถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจริง ต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างไร (ไม่ละเลยคนส่วนน้อย) วันที่ 3: เก็บข้อมูลที่เหลือ (ซึ่งวัน
สุดท้ายจะไม่ค่อยมีอะไรมาก เน่ืองจากแต่ละวันที่กลับมาในแต่ละทีมได้ข้อมูลอย่างไร และขาดข้อมูลอะไร เพ่ือจะได้หา
หัวข้อที่เราได้ท าจริงๆ และประเมินผลของชุมชน) เดือนเมษายน มีการด าเนินงานต่อ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
น ามาเรียบเรียงทั้งหมดให้เกิดเป็นนวัตกรรม เพ่ือเสนอกับหมู่บ้าน ในการน าเสนอจริง ทางกลุ่มเลือกใช้นวัตกรรม : 
เตาเผาขยะแบบไร้ควัน ด้วยเหตุผล ดังน้ี เป็นการก าจัดขยะแบบง่าย รวดเร็ว ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีรุ่นพ่ีเคยท า
โครงสร้างไว้ว่าหากน าไปท าจริงต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าใด และหากต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถซื้อ
บางอย่างมาท าเองได้ (มีการค านวณให้เห็นงบประมาณจริงที่ถูกลง) มีการสร้างโมเดลให้เห็นภาพ แจ้งรายละเอียด
งบประมาณ การใช้งานต่างๆ งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างการจัดการแบบใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น และควันของขยะ แต่
อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเล็กน้อย 1 เตา ใช้งบประมาณเป็นแสน ส่วนระยะเวลาการใช้งานข้ึนอยู่กับการใช้งาน
จริงอีกที มีกลุ่ม อบต. และเจ้าหน้าท่ี มาร่วมรับฟังนวัตกรรมน้ี พร้อมให้ข้อแนะน าหลังจากน้ัน    
ผู้วิจัย : ความคิดเห็นโดยรวมจากการท างานในพ้ืนที่ คือหลังจาก Present งานแล้วสรุปกระบวนการวิชาเรียนอย่างไร  
พชร : พัฒนารูปเล่มงานวิจัยให้สมบูรณ์ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ข้อดีของการเรียนการสอนแบบน้ี  ความแตกต่างที่เห็น
ชัดเจน คือ เราได้ลงพ้ืนที่จริง ได้ลง ได้เห็น รวมถึงได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจริงๆ ข้อเท็จจริง มากกว่าการศึกษาจากค าบอก
เล่า หรือจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้เป็นธรรมชาติ เป็นไปตามความจริง มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองมากข้ึน พอเรา
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เริ่มเก็บข้อมูล เราจะรู้ว่าการเก็บข้อมูลจะต้องมีการสังเกตชุมชนด้วย เพ่ือประกอบการสัมภาษณ์ในเ รื่องน้ันๆ ท าให้
สามารถวิเคราะห์ชุมชนอย่างเป็นจริงได้ มีการประยุกต์ใช้วิชาการทีได้เรียนมาไปในแนวทางของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน มีท่าทาง ภาษา การขอวางตัวให้เหมาะสม เมื่อต้องการขอสัมภาษณ์จะต้องลดความเป็นตัวตนของตัวเองลง 
พยายามพูดให้มีหางเสียงกับผู้ให้ข้อมูล เช่น ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับ/ค่ะ เพ่ือแสดงความจริงใจ ความอ้อนน้อมถ่อม
ตน ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้เราได้ทราบข้อมูลที่ลึก และมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างดี และในส่วนของ
การเก็บข้อมูลน้ัน มีทั้งการบันทึกเสียง การเก็บข้อมูลแบบจด Keywordส าคัญ น าไปสู่การวิเคราะห์ต่อร่วมกัน เพ่ือให้
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาเข้ากรอบประเด็นหรือไม่ เน่ืองการได้รับข้อมูลที่เยอะไม่ได้
แปลว่าเราได้ข้อมูลครบถ้วนจึงต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพ่ือคัดแยกข้อมูลตามวัตถุประสงค์)  
ผู้วิจัย : ข้อจ ากัดของการเรียนการสอนแบบน้ี 
ธีรศักด์ิ : ระยะเวลาการลงพ้ืนที่น้อยเกินไป เพียงแค่ 3 วัน 2 คืน จึงไม่ได้ประสานงานกับอาจารย์คณะอื่นๆ ให้เข้ามาร่วม
แก้ไขปัญหา ถ้ามีเวลามากกว่าน้ีการพัฒนาข้อมูล และพัฒนาปัญหาอาจจะดีมากกว่าน้ี  ถ้ามองในแง่ของวิธีการท าวิจัย 
อยากให้ลองน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย เพ่ือน าสถิติมาอ้างอิงเพ่ิมเติม มีงานที่ต้องเรียนในวิชาอื่น อาจจะท า
ให้การติดต่อประสานงานได้ไม่มากเท่าที่ควร การข้อมูลกลุ่มซ้ า อาจจะเป็นกลุ่ม อบต. ที่เกือบทุกกลุ่มจะต้องขอข้อมูล  
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดี แต่ข้อมูลจริงๆแล้ว อาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดก็ได้ 
ผู้วิจัย : มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไหมครับ 
ศศิธร : เน้ือหาบางอย่างอาจจะน าไปใช้จริงๆไม่ได้ อาจจะเพ่ิมเติมเกินไปบ้าง เช่น เน้ือหาประวัติศาสตร์ของ field 
research  
ผู้วิจัย : ช่วยเสริมความเป็นรัฐศาสตร์มากขึ้นอย่างไร 
พชร : การเรียนในห้องเรียน หรือ เรียนระบบรัฐ พอเราได้มาเรียนรู้ชุมชน จะได้เรียนรู้จุดเล็กๆ ที่ส าคัญ ของชุมชนที่เรา
อาจจะละเลยก็ได้   
ศศิธร : ช่วยเสริมความแข็งแกร่งกับนักศึกษาเอง ได้ข้อมูลและประสบการณ์มากข้ึน ไม่ได้แค่เรียนแต่ข้อมูลอย่างเดียว 
รวมถึงเข้าใจการท างานจริงๆ  
ผู้วิจัย : คิดว่าการเรียนแบบน้ีสร้างคุณค่ากับตัวเรา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่ อย่างไร 
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ศศิธร : สร้างคุณค่าอย่างมาก ทราบได้จากความช่วยเหลือที่เค้าช่วยเหลือเรา ช่วยพัฒนาความคิดของเรา รวมถึงปรับตัว
ให้เห็นกับชุมขน รวมถึงการรับทราบปัญหาที่แท้จริงจากชุมชน ไม่ได้สนใจแต่ปัญหาจากส่วนกลาง  
ธีรศักด์ิ : มหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็นข้อได้เปรียบของเรา ที่เราอยู่ในเชียงใหม่มีชนบทที่เราเข้าถึงได้ ต่างกับกรุงเทพฯ ท่ีเรา
เข้าถึงยาก 
พชร : ได้พัฒนาทุกๆด้าน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับคน การสรรหาวิธีการเข้าหาชุมชน การวางตัวในพ้ืนที่ชุมชน การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพชุมชน ทราบการเข้าหาข้อมูลที่เราต้องการ ความแต่ต่างในด้านของวิชาเรียนมีไม่มาก แต่พอมา
เรียนที่น่ีท าให้ได้ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ได้จริง และน าไปต่อยอดการท างานที่แท้จริงได้  
ผู้วิจัย : นักศึกษารู้จัก CMU-SE หรือไม ่ 
พชร : เพ่ิงรู้จักตอนเรียนในรายวิชาน้ี ว่ามีบทบาทในการด าเนินการของทางมหาวิทยาลัยจะรับเอาปัญหาจากชุมชนมา 
ผู้วิจัย : คิดว่า มช. ควรมีชื่อเสียงด้านใด 
ศศิธร : การพัฒนาปัญหาของชุมชน ซึ่งมาได้ถูกทางแล้ว  
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2546 และเข้า
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