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 กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
Image management process of CAT Telecom Public Company Limited 

 
โดย 

นายนนท์ รัชดาธนวัฒน์ 
สาขาวิชาบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)”  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารทางด้านภาพลักษณ์องค์กร  
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กร  
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) ที่นอกจากจะได้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการ
สืบค้นและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารด้าน
ภาพลักษณ์เพ่ือสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยังใช้ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เริ่มต้นจากการวิจัยเพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรกําลังเผชิญอยู่และความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเพ่ือปรับปรุงแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จดจําได้จากคําพูดได้มากกว่าภาพลักษณ์จึงมีการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ใหม่ โดยใช้สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะต่างๆ เผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่สู่กลุ่มเป้าหมาย จึงนําข้อมูล
การวิจัยมาวางแผน โดยผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรมีบทบาทในการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ซึ่งได้เริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ใหม่โดยการปรับเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์ (Logo) การใช้สีสันการใช้ชุดภาษาที่เป็นเอกลักษณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ การสื่อสารเป็นอีกกลยุทธ์ที่ใช้ในการส่งเสริม ภาพลักษณ์ 
โดยกระบวนการจัดการสื่อด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์เป็น ผู้จัดการเรื่องสื่ อ โดยแต่
ละกระบวนการมีการดําเนินงานต้องมีการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กรและฝ่ายบริหาร
การตลาด ตลอดจนเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องการเลือกสื่อและการจัดการสื่อเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คือ กลุ่มของธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศหรือระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็น
เจ้าของเครือข่าย ซึ่งมีจุดแข็งอยู่ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โครงข่ายที่มีความเสถียรทางด้ านสัญญาณ 
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ตลอดจนการบริการทางด้านการสื่อสารทุกชนิด และใช้การประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ 

ส่วนในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กร ปัญหาและอุปสรรคในการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร คือ ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ 
ตลอดจนบุคลากรภายในองค์กรไม่ใส่ใจภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร ซึ่งการขาดการวางแผนและวิจัย ประเมินผล เป็นปัญหาต่อมาที่พบในองค์กรนอกจากปัญหา
ข้างต้น การขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จัดว่าเป็นปัญหาที่ทําให้การ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ขององค์กรไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรคือ ขาดการประสานงานการประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี สุดท้าย
คือปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งมาจากการที่ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญของการ ประชาสัมพันธ์จึง
ทําให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขาดงบประมาณที่พอเพียงเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน  

 
ค าส าคัญ ภาพลักษณ์องค์กร กระบวนการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างตรา
สินค้า 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นํามาซึ่งมาตรฐานเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เนื่องจากการสื่อสารที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการสื่อสาร 
ไร้สายการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ซึ่งในอนาคตพัฒนาการเหล่านี้จะนําไปสู่การหลอมรวม
สื่อ (Media Convergence) ทําให้เกิดการทับซ้อนระหว่างบริการต่างๆ รวมทั้งทําให้เกิดการควบรวมกิจการ
หรือพันธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ในปัจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพของสินค้า
บริการราคา และด้านภาพลักษณ์องค์การ ทําให้ทุกองค์การต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดรับการ
แข่งขันท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือผลทางธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร  

บริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน) หรือ CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 
(CAT) เป็นหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมของชาติที่มีโครงข่ายสื่อสารสมบูรณ์แบบ มีบริการที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี สโลแกนของ CAT คือ Sense of 
Communication “สุนทรีภาพแห่งการสื่อสาร” หมายรวมถึงการเป็นองค์กรที่เข้าถึงการสื่อสารในทุกด้าน 
มองการสื่อสารเป็นเรื่องของความงาม นั่นคือที่มาของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ของ CAT มีการดําเนิน
กิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบต่างๆ แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาภาพลักษณ์การ
ให้บริการของ CAT ยังไม่ชัดเจนและเป็นที่จดจําได้น้อยมาก ดังนั้นการนําเสนอภาพลักษณ์องค์กรไปพร้อมกับ
การพัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบัน  
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เนื่องจากสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรม ธุรกิจการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นไปงานทางด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเป็นหลัก โดย
สามารถแบ่งช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินงาน ทางด้านภาพลักษณ์องค์การได้ 3 ช่วงเวลา 

ช่วงแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ กสท. บริษัทมีหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ โดยดําเนินธุรกิจที่ผูกขาดทางด้าน โทรคมนาคม และไม่มีคู่แข่ง
ทางด้านธุรกิจ จึงไม่ให้ความสนใจงานทางด้านการสร้างภาพลักษณ์ องค์การ โดยแผนงานทางด้านโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงการบริการของ กสท. และเมื่อปีพ.ศ. 2529 การสร้างภาพลักษณ์องค์การ
ของ กสท. นั้นได้จัดตั้งกองประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวคิดที่จะให้คนรู้จัก กสท. และเป้าหมายที่จะหารายได้เพ่ิม
กับการบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS เพราะเมื่อมีการเปิดเสรีทางด้าน
โทรคมนาคม กสท. ต้องเข้าไปอยู่ในระบบแข่งขันกับผู้ประกอบการบริษัทข้ามชาติที่มีข้อได้เปรียบทั้งเรื่อง
เงินทุน ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทําธุรกิจการสื่อสารโดยบริษัทโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้างในการ ผลิต
สื่อโฆษณาชุดแรกของ กสท. เพ่ือให้สาธารณชนรู้จักภายใต้แนวคิด “เบื้องหน้าเบื้องหลัง” ที่สะท้อนให้เห็นว่า
การบริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม เช่น จดหมายพัสดุ โทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ ถ่ายทอดสดผ่าน
ดาวเทียม วิทยุคมนาคม  

เหล่านี้คือบริการของ กสท. โดยใช้คําขวัญ “สื่อสารทันสมัย มั่นใจทุกบริการ” นับเป็นคําขวัญแรกที่
ประกาศสู่สาธารณชน ทําให้เกิดกระแสไม่เฉพาะในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่ยังเกิดกระแสให้วงการโฆษณาจับ
ตากลุ่มรัฐวิสาหกิจอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ระดับหนึ่ง นําไปสู่จุดเปลี่ยนของการ
บริการเชิงธุรกิจพร้อมกับแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์  

ช่วงที่สอง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมทั้งภายในและระหว่างประเทศทําการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบและสินทรัพย์ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุน 

โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์การทําให้ กสท โทรคมนาคม เป็นที่รู้จัก (Positioning) เรื่องการ
ให้บริการครบเครื่อง (Integrated Telecom Service Provider) และเป็นผู้นําการวางโครงข่ายการสื่อสาร 
โทรคมนาคมของคนไทย ให้เกิดความชัดเจนและแตกต่างจากผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมอ่ืนๆ 
กสท โทรคมนาคม ต้องสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพ่ือสร้างอํานาจการบ่งบอกภาพลักษณ์ที่
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจและการสร้างศรัทธาต่อองค์กร โดยใช้ชื่อ CAT TELECOM ซึ่งเป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษของ บริษัท กสท โทรคมนาคม ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อที่จะให้ Corporate Band ทําหน้าที่สร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ยังปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (Logo) และให้ชื่อแบรนด์ 
CAT TELECOM เป็นที่จําจดของประชาชนแทนชื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ กสท.  
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ช่วงที่สามในปีพ.ศ. 2551 เมื่อถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญของ CAT TELECOM ซึ่งส่วนหนึ่งมี
ผลจากตลาดการให้บริการมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย การสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักและจดจําได้ง่าย จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ CAT TELECOM นํามาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรอีกครั้งจาก CAT TELECOM เป็น CAT เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2551 เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการออกแบบตราสัญลักษณ์  (Logo) ในการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ที่สําคัญในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและการบริการ ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และต่อองค์กรในที่สุด (Brand Loyalty) ดังนั้นจึง ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ
ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการของบริษัทแล้วเกิดความม่ันใจ ประทับใจและกลับมาใช้บริการ  

เนื่องจากผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในสภาพการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมและกฎเกณฑ์
ข้อบังคับท่ีควบคุมธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั้งความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลให้มีผู้แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และการบริหารงานทางด้านภาพลักษณ์ยังไม่เป็นที่จดจํามากพอ จึงได้จัดทําแผนธุรกิจเพ่ือการ
พลิกฟ้ืนฐานะการเงินปี 2554 - 2558 ที่สอดคล้องกับสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวาง
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงความต้องการในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจทางด้าน“Telecommunication 
Platform” เพ่ิมการใช้ประโยชน์สูงสุด  

ในส่วนของฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนและดําเนินการการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การ การสื่อสารการตลาดบริการต่างๆ รวมถึงการบริหาร แผนงานโครงการ 
CSR และแผนประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างผลการรับรู้ การตระหนัก การเข้าใจ และการ
ยอมรับ เชื่อถือในกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริการให้ เกิดประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณต่อการรับรู้ 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการขายของหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ รวมถึงผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ จัดทําวารสาร เอกสารเผยแพร่รายงาน
ประจําปีเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม  

ค าส าคัญ ภาพลักษณ์องค์กร กระบวนการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ กระบวนการ
สร้างตราสินค้า 

 
วัตุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวิธีศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน)” เป็น
การศึกษาโดยใช้ลักษณะการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ต้องการศึกษาถึง กระบวนการ
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การสื่อสารและข้ันตอนการดําเนินงานการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ องค์กร ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ด้านภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนั้นทําการศึกษาโดยทําการสัมภาษณ์และถอดเทปการสัมภาษณ์ในการนําข้อมูลต่าง
มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 กระบวนการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กรของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
กลยุทธ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในการประชาสัมพันธ์มี  2 ประเภท คือ การ 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกให้เกิดขึ้นแก่องค์กร และอีกกล
ยุทธ์คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรับ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือ ปัญหา
ต่างๆ ให้คลี่คลายและเกิดความรู้สึกที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเริ่มต้นจากการวิจัยเป็น ขั้นตอนเพ่ือหาข้อมูล
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรกําลังเผชิญอยู่และความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์  

เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยรวมทั้ง ภาพลักษณ์ของ
องค์กรและการบริการต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง พบว่าการรับรู้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) จะเห็นได้ว่า ควรจะมีการ ปรับปรุงในเรื่องของภาพพจน์ที่ชัดเจนและแตกต่างจากผู้ให้บริการด้าน
สื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ จําเป็นต้องสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนอย่างแพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชน และสื่อ
สาธารณะต่างๆ เผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  

ขั้นตอนต่อมาคือ การวางแผน ซึ่งเกิดหลังจากมีการวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะใช้กิจกรรมและกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ใดบ้างในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร
ซึ่งผู้บริหารได้มีการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจในทิศทางท่ีจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งในตลาดและเพ่ิมมูลค่าขององค์กรต่อไป  

นอกจากนั้นกระบวนการนําเสนอภาพลักษณ์เป็นอีกกระบวนการที่ต้องมีการวางแผน ซึ่งได้ เริ่มต้น
จากการปรับภาพลักษณ์ใหม่โดยการออกแบบระบบเอกลักษณ์องค์กรให้มีความชัดเจน ปรับเปลี่ยนตรา
สัญลักษณ์ (Logo) การใช้สีสัน การใช้ชุดภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการออกแบบชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการจดจํา เอกลักษณ์ของแบรนด์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

การปรับบุคลิกภาพของบุคลากรภายในองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (Brand 
Personality) ให้เข้ากับแบรนด์ใหม่จึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆ ที่บุคลากรสามารถทําตามได้ง่ายซึ่งสามารถทํา
ได้โดยพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถให้คําปรึกษาและคําแนะนําที่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้า นอกจากนั้นแล้วการสร้างค่านิยมที่บุคลากรภายในองค์กรของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ให้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน 

นอกจากการปรับภาพลักษณ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่
ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คือใช้สื่อมวลชนหรือสื่อในการ
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ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ มีโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยในการ
ดําเนินงานสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง รวมไป
ถึงการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และจดจําได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น 
และท่ีต้องให้ความสําคัญอีกอย่างคือ การสื่อสารภายในองค์กรที่จะต้องสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่พนักงานให้
มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้คือการสื่อสาร ซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยส่วนมากจะ
เป็นการประกาศเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทางด้านความรู้ เสริมความน่าเชื่อถือ สร้างภาพพจน์ที่ดีและการ 
จูงใจกลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการจัดการสื่อด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมี ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์เป็น
ผู้จัดการเรื่องสื่อ โดยแต่ละกระบวนการมีการดําเนินงานต้องมีการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรและฝ่ายบริหารการตลาด ตลอดจนเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องการเลือกสื่อและการจัดการสื่อเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  

ต่อมาคือฝ่ายบริหารสื่อและผลิตสื่อ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมการผลิตสื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบริษัท  เนื่องจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ
เครือข่าย ซึ่งมีจุดแข็งอยู่ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โครงข่ายที่มีความเสถียรทางด้าน สัญญาณ ตลอดจน
การบริการทางด้านการสื่อสารทุกชนิด แต่องค์กรยังมีจุดอ่อนอยู่ที่การตลาดในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ขององค์กร ซึ่งผู้บริโภคยังไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนขององค์กร บวกกับขั้นตอนการทํางานที่ล่าช้าเนื่องจาก
ขั้นตอนในการดําเนินงานในองค์กรเป็นแบบรัฐวิสาหกิจซึ่งแต่ละข้ันตอนที่ใช้เวลานาน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรคือ การประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะติดตามการ พบว่าองค์กรผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมใน ประเทศไทยที่ อยู่ในใจของ
กลุ่มเป้าหมายโดยรวมมากที่สุด คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แต่ในเรื่องการยอมรับต่อ
ภาพลักษณ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยังต่ําเมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในเ รื่องขององค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ 
แต่ยังพบปัญหาในส่วนของศูนย์บริการที่ไมเ่พียงพอ 

อีกทั้งผลการศึกษาเกี่ยวกระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของ  บริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด 
(มหาชน) พบว่า มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง กระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540, น. 19-21) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เริ่มจากการวิจัย การรับฟัง การวางแผนการตัดสินใจการสื่อสาร และการประเมินผล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ต่างๆ ในขั้นตอนการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์และการดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร ส่วนในขั้นตอนการทําวิจัย 
และการประเมินผลนั้น มีการทําอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยจ้างบริษัทจากภายนอกมาทําการวิจัยและประเมินผล 
ทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารด้านภาพลักษณ์องค์กร  
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ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์หรือการสร้างภาพลักษณะขององค์กรต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหา
และอุปสรรคอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์  หรือการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลที่เกิดจากการ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกิดขึ้นในทันที แต่เป็น
การหวังผลระยะยาวและมักอยู่ในรูปของนามธรรม ตลอดจนบุคลากรภายในองค์กรไม่ใส่ใจภาพลักษณของ
องค์กร ขาดการวางแผนและวิจัยประเมินผล อย่างไรก็ตามในระบบรัฐวิสาหกิจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก
ในการดําเนินการเพ่ือออกแผนการประชาสัมพันธ์ จึงทําให้แผนมีความล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบกันคู่แข่งที่เป็น
เอกชน  

ซึ่งวิมลพรรณ ตั้งจิตเพ่ิมความดี (2546, น. 200) ที่กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคสําคัญที่พบในการ
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ ขาด
การวางแผนและวิจัยประเมินผล ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งสาเหตุ
ของการล้มเหลวในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งคือขาดการประสานงานการประสานความร่วมมือ
ภายในหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ และขาดงบประมาณ เนื่องจากการที่ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่ให้
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์จึงทําให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขาดงบประมาณที่พอเพียง เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงาน เพราะงบประมาณเป็นตัวแปรที่สําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยงานนั้น 

นอกจากสองปัญหาข้างต้นการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จัดว่า
เป็นปัญหาที่ทําให้การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ส่วนมากยังขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการสื่อสาร และปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรคือ ขาดการประสานงานการประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
สุดท้ายคือปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งมาจากการที่ ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์จึงทําให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขาดงบประมาณที่พอเพียง เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน เพราะ
งบประมาณเป็นตัวแปรที่สําคัญต่อความสําเร็จ ของการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของนั้น ควรจะเริ่มจากภายในองค์กรโดยให้ความสําคัญกับคนใน

องค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และจะต้องคํานึงถึงการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรทุก
ฝ่ายให้เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและตระหนักถึงคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือที่จะได้เข้าใจตรงกัน
ระหว่าง ผู้บริหารกับพนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้บุคลากรภายในของ จะต้องตระหนักถึงความสําคัญ
และบทบาทของตนต่อการสร้างแบรนด์ขององค์กร รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่ อแบ
รนด์ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือที่จะให้
บุคลากรภายในเกิดความเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าท่ีมีออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ นํามาซึ่งมุมมองที่ผู้บริโภค
มอง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ว่าเป็นองค์กรที่รักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ทําให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ในองค์กร 

 2. การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนโดยอาศัยบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่  (CEO) วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจขององค์กรจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ต้องการเดินไปสู่เป้าหมายใด และให้คุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบทบาทของของกรรมการผัจัดการ
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ใหญ ่(CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจะมีความสําคัญยิ่งต่อการสร้างแบรนด์ในการที่จะเป็นตัวแทนของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ออกมาแสดง จุดยืน วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรไดดีที่สุด ดังนั้นจึง
ควรเน้นการนําเสนอวิสัยทัศน์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ให้เด่นกว่า ก้าวหน้ากว่าและบ่อยครั้งกว่า
คู่แข่ง ทั้งนี้เพราะการที่ออกมาแสดงจุดยืน ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในการ
ดําเนินการที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะต้องเป็นและทําให้กลุ่มเป้าหมายสับสน  

3. จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะกระบวนการบริหารภาพลักษณ์ ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ส่งสารเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถวัดผลได้ว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรศึกษาผู้รับสารซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารงานการสื่อสารทางด้านภาพลักษณ์องค์กรและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ที่จะสามารถ นําข้อมูลมาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงการเลือกใช้สื่อในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด  
 
รายการอ้างอิง 
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