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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการรับรู้ของลูกค้า 
ในด้านภาพลักษณ์องค์กร และในด้านธุรกิจการค้า ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยใน
ด้านภาพลักษณ์องค์กร ศึกษาจากความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ด้านการบริหาร และ
ด้านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นนามธรรม ส่วนในด้านธุรกิจการค้า ศึกษาจากความสัมพันธ์ของการเปิดรับ
สื่อสังคมออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นรูปธรรม จ าแนกหัวข้อได้ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษา
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ด้านบริหารและด้านกิจกรรมต่างๆ ต่อการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์
องค์กรของ ปตท. 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อการรับรู้
ในด้านธุรกิจการค้าของ ปตท. 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ต่อการรับรู้ใน
ด้านภาพลักษณ์องค์กร และในด้านธุรกิจการค้าของ ปตท. 4. เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านเครื่องมือสื่อ
สังคมออนไลน์ ต่อการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์องค์กร และในด้านธุรกิจการค้าของ ปตท.  และ 5. เพ่ือ
ค้นหาแบบจ าลอง (Model) ในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ ปตท. และผลกระทบจาก
ภายนอก ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ลูกค้า ปตท. ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป และมีบัญชีผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 400 คน เพ่ือตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) และลูกค้าอีกจ านวน 12 คน ที่รู้จักและมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
มากกว่า 7 ชนิด อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี เพ่ือตอบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
และการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2. การวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์
ทั่วไปที่เก่ียวกับ ปตท. ในเชิงปริมาณ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1. การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และ 2. การวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปที่เกี่ยวกับ ปตท. 
ในเชิงคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ค่าสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistic) ค่าสถิติ Pearson’s Correlation ค่า t-test ค่า One-way ANOVA (f-test) 
เทคนิคการสะสมสรุป (Cumulative Summarization Technique) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และการวิเคราะห์ตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 9-30 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย
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น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน ใช้สินค้าน้ ามันมากที่สุด ใช้สื่อทั่วไป คือ โทรทัศน์มากที่สุด ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ทั่วไป ประเภท LINE มากที่สุด และใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ ปตท. ประเภท LINE “PTT 
Group” มากที่สุด ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ที่ความถี่ 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 
301-500 บาท/เดือน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ ปตท. เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร และมีความเชื่อถือใน
ระดับมาก เคยได้รับข้อมูลข่าวสารของ ปตท. จากช่องทางอ่ืน แต่มีความเชื่อถือในระดับปานกลาง มี
ความเชื่อถือในภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของ ปตท. ในระดับมาก มีการรับรู้ด้านบริหารของ ปตท. ใน
ระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์และบริการในระดับมาก และด้านกิจกรรมต่างๆ ในระดับปานกลาง มีการ
รับรู้ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารของ ปตท. ด้านบวกและด้านลบในระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ด้านบริหารและด้านกิจกรรม
ต่างๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์องค์กรของ ปตท. ในระดับสูง (r = 
.702) และ (r = .611) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เป็นไปตามสมมติฐาน) 2. 
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการรับรู้ในด้าน
ธุรกิจการค้าของ ปตท. ในระดับสูง (r = .681) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เป็นไปตาม
สมมติฐาน) 3. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไมม่ีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์
องค์กรและในด้านธุรกิจการค้าของ ปตท. ที่แตกต่างกัน (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน) ยกเว้น “ด้าน
อาชีพ” ที่เป็นไปตามสมมติฐาน เฉพาะด้านภาพลักษณ์องค์กร 4. เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่
แตกต่างกัน ไมม่ีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์องค์กรและในด้านธุรกิจการค้าของ ปตท. 
ที่แตกต่างกัน (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน) 

ผลการวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปที่เกี่ยวกับ ปตท. ในเชิงปริมาณ พบว่า ใน
ระยะเวลา 6 เดือน มีประเด็นข่าวจ านวน 5,968 ประเด็น เป็นประเด็นทั่วไป ประเด็นบวก และ 
ประเด็นลบ ในสัดส่วน 26.44% : 59.22% : 14.34% ตามล าดับ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคม
ออนไลน์ทั่วไปที่เก่ียวกับ ปตท. พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคตต่ิอ ปตท. ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ  

สรุป จากผลการวิจัยโดยรวมของเครื่องมือทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม (2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ (3) ผลการวิเคราะห์ข่าว
จากสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปที่เกี่ยวกับ ปตท. ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ พบว่า ภาพรวม
ของสื่อสังคมออนไลน์ ปตท. มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกค้า ปตท. ในเชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ ส่วนผลการค้นหาแบบจ าลอง (Model) ได้แก่ “3 F and 4 Steps Circle” หรือ  
กลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการเพ่ิมข่าวบวกและลดข่าวลบ 
ถือเป็นการค้นพบทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งสามารถน าไปใช้กับ
องค์กรอื่นได้  
 
ค ำส ำคัญ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” 
  ผลกระทบ   

การรับรู้   
สื่อสังคมออนไลน์ 


