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บทคัดย่อ 
 

  การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา 
กรม วิทยาศาสตร์บริการ” ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการกบันโยบายประเทศไทย 4.0  และวิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง 2 ท่าน 
กลุ่มหวัหนา้ฝ่ายแผนและหวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 2 ท่าน และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบการส่ือสารองคก์รของกรมวทิยาศาสตร์บริการ จ านวน 2 คน  

 ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุค
ประเทศไทย 4.0มีแนวการสร้างภาพลกัษณ์ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร โดยมีองคป์ระกอบหลกั  
6 ดา้น คือ 1.บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร เป็นผูต้ดัสินใจแผนการระยะยาวท่ีเก่ียวกบัทิศทางโดยรวม
ขององคก์ร มีวิสัยทศัน์ ก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบายและกลยุทธ์ 2.การสร้างความเป็นเลิศในการ
ใหบ้ริการดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ีท่ีมีคุณภาพ 3 การสนบัสนุนพฒันาบุคลากร 4. ปรับทิศทางการ
ท างานขององคก์รเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 5.ดา้นผลงานวจิยัและบริการ และ 6.ดา้นการ
ส่ือสาร  เพื่อให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจและตระหนักถึงประโยชน์จากบทบาทภารกิจของกรม
วิทยาศาสตร์บริการท่ีตอบสนองตามความตอ้งการในการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในยุคประเทศไทย 4.0  ในด้านกลยุทธ์การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 มีกลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ 3 
ดา้น คือ 1.ส่ือสารผลงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 2. การพฒันาระบบการใหบ้ริการครบ
วงจร และ3.สร้างการรับรู้และการจดจ าให้กบักลุ่มเป้าหมาย ตอกย  ้าช่ือองค์กรผ่านส่ือ เพื่อให้เกิด
การจดจ าผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ รวมถึงใชส่ื้อใหม่ เป็นเคร่ืองมือใน



ง 
 

การส่ือสารภาพลกัษณ์เพื่อสร้างการยอมรับและใหค้วามร่วมมือน ามาซ่ึงความส าเร็จ และพบวา่ ดา้น
วิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวโน้มปรับเปล่ียน
เพิ่มเติมจากการใช้ส่ือดั้ งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ให้มีการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการส่ือสาร ท่ีมีการ
ตอบสนองทางสังคมไดห้ลายทิศทาง โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถส่ือสาร ส่งขอ้มูล 
ไดง่้ายและยงัมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผลการวจิยัจะน าไปใชใ้นการก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงการปฏิบติังาน ใช้เป็นแนวทางการตดัสินใจ ใช้ในการแกปั้ญหา หรือท าวิจยั
ต่อไป 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่าง ๆ 
ของหลายท่าน ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนผูว้จิยัตั้งแต่เร่ิมตน้งานวจิยัจนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์  ล้ิมอาจารย ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
โครงการวิจยัน้ี ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่ผูว้ิจยั รวมทั้ งสละเวลาให้ค  าแนะน า และความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับแนวทางการวิจยั การปรับปรุงงานวิจยัและการน าเสนองานวิจยัน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีท่านคอยช้ีแนะ ท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ 
วางแผน รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ และสรุปขอ้มูลไดอ้ย่างราบร่ืน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ตลอดจน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ศกัด์ิ  ทิศาภาคย ์และดร.โสภทัร นาสวสัด์ิ และซ่ึงเป็นกรรมการสอบ
โครงงานวจิยัฉบบัน้ีท่ีใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหโ้ครงงานวิจยัน้ีมีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และนางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ (พี่กุ ้ง) ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ตลอด
การศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ท่านอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผูใ้ห้ขอ้มูลทุกๆ
ท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้การจดัท า
โครงงานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณพี่น้องรุ่น 60 ทุกคน ท่ีช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาและแก๊งนางฟ้าท่ีคอย
สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ ทั้งดา้นการเรียน การเท่ียวการกินอยา่งสม ่าเสมอ 
 สุดท้ายน้ี คุณค่าอนัพึงมีจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ และวางรากฐานการศึกษาแก่ผูว้จิยั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากวิสัยทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
ในโมเดลช่ือ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไทยแลนด ์
4.0 ถือเป็นความมุ่งมัน่ของนายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  โดยมีฐานคิดหลกั คือ 
การมุ่งไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” โดยเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม รวมทั้ งได้น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาประเทศไทยให้มีความมัน่คง ประชาชนมีความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมมาเป็นฐานพฒันาเศรษฐกิจ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งไดบู้รณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การท างานในส่วนราชการ Thailand 1.0 – 4.0 ต่าง ๆ คือโมเดลในการ
พฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย แต่แตกต่างกันท่ีกลุ่มการลงทุนหลักของประเทศในขณะนั้ น 
กล่าวคือ ในแต่ละยุคสมยัรัฐก็จะให้ความสนใจและส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงขอ้แตกต่างดา้นการบริหารงาน Thailand 1.0 – 4.0 ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ระบบรำชกำร 1.0 
 รัชกาลท่ี 5 วางรากฐานประเทศและจดัโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปล่ียนแปลงกรม กองใหม่และตั้งกระทรวง กรมให้เหมาะกบั
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม 
 รัชกำลที ่7 วางระบบขา้ราชการพลเรือนสมยัใหม่เนน้ระบบคุณธรรม (merit system) 
 ระบบรำชกำร 2.0  
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 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา จนถึงยุครัฐบาลพล
เอกชาติชาย ระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผูน้ า การพฒันาประเทศการบริหารร าชการ
เป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของ Max weber วา่ดว้ยความชอบธรรมทางการเมืองท่ีมาจากเหตุผล
และกฎหมาย (Legal-Rational Legitimacy) 
 ระบบรำชกำร 3.0  
 ปี 2540 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 วิกฤตตม้ย  ากุง้ กระแส 
Democratization และ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ท าให้เกิด
แนวคิดเร่ืองโดยการปฏิรูประบบราชการปี 2545 มุ่งเน้นการท างานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
 ระบบรำชกำร 4.0  
 ประเทศไทยมุ่งสู่ 4.0 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ 20 ปี ภาครัฐปรับตวัให้สามารถอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยคุดิจิทลั ในช่วงแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วไม่สามารถคาดเดาไดจึ้งตอ้งเนน้ความคล่องตวัเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษและน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0 ( ปริญญ ์บุญดีสกุลโชค, 2559 ) 
 ซ่ึงระบบราชการ 4.0 ได้วางระบบและวิธีการท างานใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิรูประบบราชการ ดงักรอบแนวคิดต่อไปน้ี 
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ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดของการปฏิรูประบบราชการ 
 
ทีม่ำ : ทศพร ศิริสัมพนัธ์ , 2559 
 
 การท างานเพื่อรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตอ้งท างาน
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารงานจดัการบา้นเมืองท่ีดีให้สามารถเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจ
และเป็นท่ีพึ่งของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 
 1. เปิดกว้างและเช่ือมโยงกันต้องมีความ เปิด เผยโปร่งใสในการท างานและ
บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทางราชการรวมถึงมีการแบ่งปันขอ้มูลซ่ึงกนัและ
กนั และสามารถเขา้มาตรวจสอบการท างานไดต้ลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆเขา้มา
มีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆเป็น
ผูรั้บผดิชอบด าเนินการแทน 

การจดัระเบียบโครงสร้างใหม่เพ่ือสร้างสมดุลและจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งกลไกภาครัฐเอกชนและ

ภาคส่วนอ่ืนๆใหอ้ยา่งเหมาะสมรวมทั้งการออกแบบโครงสร้างภายในใหก้ระชบัและไม่เกิดความซ ้ าซอ้น 

การวางระบบและวธีิการท างานใหม่โดยยดึคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคใ์นการบริหารงานภาครัฐท่ีดี 
- ภาครัฐท่ีเปิดกวา้งใหเ้ช่ือมโยงกนั (Open and 
Connected Government) 
- ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางการบริการและ
เขา้ถึงความตอ้งการในระดบัปัจเจก (Citizen - Centric 
and Service - Oriented Government) 
- ภาครัฐอจัฉริยะ (Smart and High Perfornment) การปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างาน

ใหม่โดยการสร้างจิตส านึกและความ

รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีมุ่งเนน้

ความซ่ือสตัยสุ์จริตและเกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวม 

ระบบราชการ 4.0 ภาครัฐหรือระบบ
ราชการจะตอ้งท างานโดยยดึหลกัธรร
มาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance,Happier 
Citizens) 
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 2. ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางตอ้งท างานในเชิงรุกแลว้มองไปขา้งหน้าตั้งค  าถามกบั
ตวัเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขา้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3. มีสมรรถนะสูงและทนัสมยัคือการท างานอยา่งเตรียมการไวล่้วงหนา้มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงรวมถึงสร้างนวตักรรมหรือความคิดริเร่ิมประยุกต์องคค์วามรู้ในการตอบโตก้บัโลกแห่ง
การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั ( https://www.thairath.co.th/content/937042 ) 
รัฐบาลไทยหลายชุดท่ีผ่านมา พูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าติดอยู่ภายใต ้"กบัดกั
รายไดป้านกลาง" (middle income trap) มนัคืออะไร 
 กบัดกัรายไดป้านกลาง เป็นศพัทท์างเศรษฐศาสตร์ท่ี Michael Spence นกัเศรษฐศาสตร์
รางวลัโนเบล เคยอธิบายไวว้่า หมายถึงเหตุการณ์ท่ีประเทศก าลังพัฒนาส่วนหน่ึงเคยประสบ
ความส าเร็จจากการใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากการส่งออกสินคา้ท่ีใชแ้รงงานราคาถูก จนท าให้ประชากรมี
รายไดท่ี้น่าพอใจในระดบัหน่ึง แต่เม่ือตลาดโลกมีรูปแบบการแข่งขนัท่ีแตกต่างและซบัซอ้นมากข้ึน 
การผลิตในรูปแบบเดิมๆ ก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 แนวทางท่ีหลายๆ ฝ่าย พูดถึงการกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง คือการใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยีให้มากข้ึน เพื่อสร้างขอ้ได้เปรียบใหม่ๆ ให้กบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวก็อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา โดยในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
ฯ ฉบับท่ี 12 (ใช้บังคบัระหว่างปี 2560-2564) ระบุว่าการจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได ้
จะตอ้งใชน้วตักรรมเพิ่มรายไดต่้อหวัต่อจ านวนประชากร และตอ้งแกไ้ขปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล ้า 
 ในท่ีน้ีแนวทางการพฒันามีการปรับเปล่ียน หลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงอยู่
น่ิงเฉยไม่ได ้ตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหาร การพฒันาศกัยภาพองคก์ร ฯลฯ ผูว้ิจยัจึงให้
ความสนใจกับการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อยา่งไร ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัไทยแลนด ์4.0 
 เม่ือแผนพฒันาประเทศมีการปรับเปล่ียน อีกเร่ืองท่ีส าคญัในยุค ไทยแลนด์ 4.0 นั้นคือ
รูปแบบการส่ือสาร ในปัจจุบนัไดพ้ฒันาไปหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ 3.0 ท่ีไม่
เพียงแต่ส่ือสารกบัประชาชนทัว่ไปเท่านั้น แต่ยงัตอ้งให้ความใส่ใจในดา้นส่ือสังคมออนไลน์ หรือ
โซเซียลมีเดียมาผสมผสานอยา่งกลมกลืน หรือการสร้างแบรนดย์คุ 4.0 ท่ีน าส่ือดิจิทลัมาใชเ้พื่อสร้าง
การรับรู้ และบริหารจดัการแบรนด ์ 
 การส่ือสารในยคุไทยแลนด ์4.0 นบัเป็นจุดเปล่ียนของโลกการส่ือสารในปัจจุบนั ไม่วา่
เราจะนิยามยุคสมยัน้ีอย่างไร ส่ิงท่ีเราท่านทั้งหลายไดส้ัมผสักบัความเปล่ียนแปลงน้ีไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรมนั้นยอ่มเป็นท่ีประจกัษ ์พฒันาการของการส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ การ
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ใชส่ื้อใหม่ท่ีเรียกกนัว่าส่ือ “Application” และส่ือ “New Media” เขา้มามีบทบาทการผสมผสานใน
ยุคโลกาภิวตัน์ มีการด าเนิน Digital เพื่อการเข้าถึงความต้องการของผูรั้บ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและวดัผลได ้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กวา้งขวางข้ึน 
กลยทุธ์การส่ือสารจึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งคอยขบัเคล่ือนในทุกยคุทุกสมยั 
 การใชก้ลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เป็นวิธีการด าเนินการท่ีจะสร้างความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อน าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่าง
กวา้งขวางและต่อเน่ือง โดยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการใช้ส่ือต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนว่า ตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับอะไร อย่างไร และจะตอ้งมีแผนการ
ส่ือสารท่ีเป็นขั้นตอน และมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผลโดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การ
เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเลือกใช้กิจกรรมและส่ือต่างๆ ทางการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ปลุกจิตส านึก โน้มน้าวให้เห็นด้วยเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความทา้ทายของงานอยูท่ี่การคิดคน้กลวิธีโดยจะสร้างสาร
อย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ จะใช้กิจกรรมอะไรท่ีแปลกใหม่แต่อยู่ในวิสัยท่ีกลุ่มเป้าหมาย
สามารถรับได ้จะใชส่ื้ออะไรใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะวางแผนการส่ือสารอยา่งไร 
 กำรส่ือสำรสู่กำรบูรณำกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีการส่ือสารไร้ขอบเขตเปรียบเสมือนโลกแบนเป็นระนาบ
เดียวกนั การส่ือสารต่างๆท าไดง่้ายเพียงปลายน้ิวสัมผสั (Friedman, 2006) โดยการส่ือสารและท า
ธุรกรรมสามารถท าไดโ้ดยผ่านทางเวบ็ไซต ์ในอดีตทีผา่นมาเร่ิมมีการส่ือสารผ่านเวบ็ไซตเ์กิดจาก
สังคมออนไลน์ใบเล็กๆจนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 เร่ิมมีการแพร่กระจายของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ข้ึนอยา่งชดัเจน เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นทุกคนต่างสามารถเขา้มาเขียนเร่ืองราวต่างๆท่ี
ตนเองสนใจ เรียกว่า Weblog (Tremayne, 2007) ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางหรือท่ีเรียกวา่ web 2.0 
(McAfee, 2006) และเร่ิมมีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารกนัมากข้ึน เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง เป็นตน้ 
จากสังคมออนไลน์ ใบเล็กๆน้ีเองทาให้หลายๆองคก์รเห็นถึงความส าคญัในการใชส้ังคมออนไลน์
เป็นส่ือใหม่ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “New Media” เป็นช่องทางการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเป้าหมายท่ี
บริโภคขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Face live การส่ือสารทาง @line เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเร่งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา และนวตักรรม โดยกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ไดด้ าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวได้มีการบูรณาการงานร่วมกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 
พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
มุ่งเนน้ให้บริการงานวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานดา้นคุณภาพ (Quality infrastructure) ซ่ึงนานา
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ประเทศใหค้วามส าคญัและน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัดา้นคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั
มีการแข่งขนัสูงทั้งเร่ืองของราคาและคุณภาพของสินคา้ผูป้ระกอบการไทยตอ้งให้ความส าคญัใน
การยกระดบัการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเพื่อให้สินคา้
ไดรั้บความเช่ือมัน่สามารถแข่งขนัไดท้ั้งตลาดภายในและต่างประเทศซ่ึงมีกลไกของการตรวจสอบ
และรับรองเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สินค้ามีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับเช่ือมโยงไปถึง
มาตรฐานสากลเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ดา้นเทคนิคอนัเป็นมนัเป็นมาตรการท่ีมิใช่ภาษี ส่งผลให้
สินคา้ไทยเป็นท่ีเช่ือถือและสามารถแข่งขน้ไดใ้นเวทีการคา้ระหวา่งประเทศ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการเร่ิมจากปี พ.ศ. 2434 เป็นหน่วยวิเคราะห์แร่ กรมราชโลหกิจ
และภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2445 สังกดักรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวงพระคลงั
มหาสมบติั พ.ศ. 2461 จดัตั้ งศาลาแยกธาตุ สังกัดของกรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์ พ.ศ. 2462 
ศาลาแยกธาตุ มีการปรับปรุงกิจการก้าวหน้าเป็นล าดับและได้เล่ือนฐานะข้ึนเป็นส่วนราชการ
เทียบเท่ากรมเป็นกรมวิทยาศาสตร์ สังกดัของกระทรวงเศรษฐการ ต่อมา พ.ศ. 2485 ยา้ยไปสังกดั
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งไดข้ยายงานเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มข้ึน 
ได้แก่ พ.ศ. 2482 ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2496 องค์การสารส้ม พ.ศ. 2499 สถาบนัวิจยั
แห่งชาติ หรือส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติในปัจจุบนั พ.ศ. 2505 ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2506 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2541 สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งน้ีในปี พ.ศ.2522 กรม
วิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกดักระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลงังาน ซ่ึงในปัจจุบนัเปล่ียนเป็น กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทภารกิจใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นคุณภาพ 
ท่ีเป็นการให้บริการงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย มุ่งเป้าหมายน ากลไก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดบัคุณภาพและ มาตรฐานสินคา้ไทย การใช้ประโยชน์และ
การถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อท าให้เกิดการรับรอง สินคา้ในเชิง
คุณภาพ สร้างความเช่ือมัน่วา่สินคา้มีความปลอดภยั ส่งเสริมการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให้
เกิดผลอยา่งเป็น รูปธรรม สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลท่ีมีเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ในระยะยาว และเป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมมาเป็น ฐานพฒันาเศรษฐกิจ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีแต่ละ
ภูมิภาค นอกจากน้ีกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความส าคญัการให้บริการผูป้ระกอบการตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป จึงพฒันาศูนยบ์ริการราชการสะดวกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ: GECC-DSS 
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เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งสถานท่ี การให้บริการท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ต่อเน่ืองครบวงจรมีการเช่ือมโยง
ระบบท างานร่วมกันทั่วทั้ งองค์กรซ่ึงการผลักดันงานในแต่ละด้าน จะเกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูป้ระกอบการ ผูรั้บบริการรวมถึงผูส้นใจทัว่ไป ตอบโจทยก์าร
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ไทยแลนด ์4.0 
 เร่ืองของการส่ือสารภาพลกัษณ์นั้นในปัจจุบนัถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะ
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมข่าวสาร และสังคมการส่ือสารบุคคลและองคก์รจะมีลกัษณะเป็นสาธารณะ
มากข้ึนภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรและบุคลากรจึงนบัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้องค์กรมีช่ือเสียง 
ไดรั้บความร่วมมือมีความน่าเช่ือถือ ท าให้เกิดผลประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในหน่วยงาน 
หากมีภาพลกัษณ์ในทางท่ีเส่ือมเสียหน่วยงานหรือองค์กรยอ่มไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจ
จากกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงก็มีหลายองค์กรใหญ่ๆ อาทิ SCG , ปตท. ฯลฯ ให้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะกา้วสู่การด าเนินงาน
ครบรอบ 127 ปี ถือเป็นหน่วยงานบริการท่ีอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ออกมาสู่ภายนอกองคก์รนั้น ประชาชนยงัไม่ค่อยไดท้ราบและเขา้ถึงเท่าท่ีควร อีกทั้งใน
อนาคตมีแนวโนม้จะมีการปฏิรูปองคก์รอีกดว้ย  
 ก่อนท่ีจะเขา้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น กลยุทธ์การส่ือสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จะอาศยัวิธีการน าเสนอขอ้มูลโดยตรงให้กบักลุ่มเป้าหมายหรือผา่นส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ ส่ือมวลชนถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารนั้ นไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายอีกทอดหน่ึง ซ่ึงยงัไม่เน้นการใช้อินเตอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียในการ
ส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายมากนกั  
 ท่ี ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ ได้ตระหนัก ถึงความส าคัญ ในการส ร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย เพราะองคก์รกบักลุ่มเป้าหมายตอ้งพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา กลยุทธ์การส่ือสารจึงเป็นเร่ืองส าคญั และเขา้มามีบทบาทในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่สายตาส่ือมวลชนและประชาชนทัว่ไป โดยอาศยัวิธีการท่ีจะท าให้ขอ้มูล
และข่าวสารส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดว้ยวิธีการน าเสนอขอ้มูล
โดยตรงให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผ่านส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ เพื่อให้ส่ือมวลชนถ่ายทอดขอ้มูลและข่าวสารนั้นไปยงักลุ่มเป้าหมายอีกทอดหน่ึงอย่าง
ถูกตอ้งและทนัเวลา โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้และความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดีต่อ
องค์กร สนบัสนุนนโยบายและการด าเนินงานขององคก์ร ตลอดจนเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รใหเ้กิดข้ึนแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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 ดังนั้ น ผูว้ิจยัต้องการทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ ว่ามีการปรับตวัและมีวิธีการอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานเอกชน และประชาชนทัว่ไป ได้รับทราบ
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ บทบาท ภารกิจ การด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจงานบริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นคุณภาพ ท่ีจะสนบัสนุนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถยกระดบัคุณภาพการผลิตสินคา้และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัไดใ้น
ตลาดโลก ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขนัของสินคา้ไทยภายใตก้ระแสความตอ้งการการ
บริโภคสินคา้คุณภาพและปลอดภยัต่อชีวิตและสุขภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลท่ีตอ้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ืองสร้าง
ปัญญาในสังคม สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถการแข่งขนัของประเทศ
อยา่งย ัง่ยนื   
 
1.2 ปัญหำน ำวจัิย  
 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0 อยา่งไร  
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการมีกลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์สอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 
4.0 อยา่งไร 
 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์อยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ ในยคุประเทศไทย 4.0 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กบันโยบายประเทศ
ไทย 4.0 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
  
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินงาน ในฐานะห้องปฏิบติัการกลางของประเทศ (Government Laboratory) เพื่อ
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ให้บริการทดสอบสินคา้และ ผลิตภณัฑ์ทางดา้นฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบั สากล การรับรองระบบงานห้องปฏิบติัการ  การจดักิจกรรม
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและ  สอบเทียบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ห้องปฏิบติัการ การพฒันาหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถน าไปถ่ายทอดไปสู่การใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูใ้ช้บริการ 
กรมวทิยาศาสตร์บริการเก่ียวกบั บุคลากร การใหบ้ริการขององคก์ร ช่ือเสียงขององคก์ร การส่ือสาร
การประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร  
 การสร้างภาพลกัษณ์ หมายถึง การด าเนินการขององค์กร ดา้นบทบาทหน้าท่ีองค์กร 
ความเช่ียวชาญด้านองค์ความรู้ นวตักรรม การบริการของพนักงาน การส่ือสารทั้งภายในองค์กร 
และภายนอกองคก์รเช่น การประชาสัมพนัธ์  ส่ือบุคคล ช่องทางการส่ือสาร  สร้างภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ 
และสร้างความประทบัใจ ใหเ้กิดข้ึนในใจของผูใ้ชบ้ริการ  
 แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการสร้างการจดจ า  
เกิดข้ึนจากบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร นโยบายการบริหาร รูปแบบการด าเนินงานขององคก์ร รวมถึง
ผูบ้ริหาร พนกังาน สินคา้และการบริการ การท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
 กลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย และวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไวข้องผูบ้ริหารกรมวทิยาศาสตร์การบริการ  ประกอบดว้ย  
 1. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร โอกาส และปัจจัยภายนอกทีม่ีผลกระทบต่อ

ธุรกจิ ทีเ่รียกว่า SWOT  
หาวิธีการก าจดัจุดอ่อน วิธีน าจุดแข็งมาสร้างจุดขาย สร้างโอกาสให้ธุรกิจ และป้องกันเหตุจาก
ภายนอก ก าจดัอุปสรรคท่ีมีแนวโนม้วา่จะเกิดข้ึน 
 3. การลงมือปฏิบติั  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ วิเคราะห์และรู้วิธีการในการบริหารกลยุทธ์ 
ระดบัปฏิบติัการเป็นคนลงมือท า มีวิธีการในการบริหารบุคคลในองคก์รให้รับรู้และยอมรับปฏิบติั
ตามกลยทุธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ  
 การส่ือสารภาพลกัษณ์ หมายถึง การส่ือสารเพื่อสร้างตราสินคา้ (brand)  จากคุณค่า ใน
ตวัของตราสินคา้  (brand) สร้างใหเ้กิดทั้ง brand awareness , brand preference และ brand loyalty 
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1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย   
 1. การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการใน
ยคุประเทศไทย 4.0 ,กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กบันโยบายประเทศ
ไทย 4.0 , วิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 2. การวิจยัน้ีมีรูปแบบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – Depth Interview) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เลขานุการกรม หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ผูป้ฏิบติังานดา้นส่ือออนไลน์ ของ
หน่วยงานกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 
1.6ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ได้ทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 พื่อเป็น
ตวัอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รภาครัฐ เอกชน ท่ีตอ้งการปรับแผนการสร้างกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ของชาติในอนาคต   
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 
กรณีศึกษา กรม วิทยาศาสตร์บริการ” ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงได้ท าการศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบในการศึกษาดงัไปน้ี 
  2.1  แนวคิดการประชาสัมพนัธ์    

 2.2  แนวคิดกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์    
  2.3  แนวคิดส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
  2.4  แนวคิดเก่ียวกบัประเทศไทย 4.0 
  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
  ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีเป็นยุคแห่งความหลากหลายและสังคมสารสนเทศ
หรือยุคดิจิตอลท่ีองคค์วามรู้ ตลอดจนความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เกิด
การหลัง่ไหลของขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง และวฒันธรรมต่างชาติในสภาพไร้พรมแดน เด่นชดั
มากข้ึนและการประชาสัมพนัธ์ หากจะเปรียบก็เหมือนศาสนาของแต่ละองค์กร หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานจะต้องประพฤติปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดจึงจะได้ผลท่ีแท้จริง หากประพฤติผิดจาก
หลักการ แนวทางแห่งคุณธรรม จรรยาบรรณของการประชาสัมพนัธ์จะได้รับความยุ่งยากอัน
เกิดข้ึนจากการกระท าผดิแก่องคก์รหรือหน่วยงานหลีกเล่ียงไม่ได ้(วจิิตร อาวะกุล, 2541ก) 
  ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 
  มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประชาสัมพนัธ์ไว ้ดงัน้ี 
  Baskin, Aronoff, and Lattimore (1997, p. 5) ให้ความหมายไวว้่า เป็นการจดัการของ
องค์กรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูรั้บข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารกับ
ชุมชนภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพพจน์ขององคก์รกบัสาธารณชน 
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ปินิดา พุ่มแยม้ (2544, น. 12) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร สถาบัน ด้วยส่ือหรือวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย เกิดทศันคติ ภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร สถาบนั ยอมรับสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือเป็นผลใหก้ารด าเนินงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
  นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545, น. 18) การประชาสัมพนัธ์ เป็นการด าเนินงานอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสาธารณชนกบั
หน่วยงานขององคก์รดว้ยวิธีท่ีประชาชนยอมรับและมีการติดต่อไปมาสองฝ่าย การประชาสัมพนัธ์
จะเป็นการกระท าค าพูดหรือสถานการณ์ใด ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการชกัจูงให้ประชาชนเห็นดว้ยช่วย
สนับสนุน นอกจากนั้นการประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นการส ารวจประชามติว่าประชาชนมีทศันคติต่อ
สถาบนัองคก์รอยา่งไร เพื่อหาขอ้แกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
  ไอวี แอล ลี (Lee, 1930) นกัวิชาชีพทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงถือเป็นบิดาของการ
ประชาสัมพนัธ์ ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ เป็นการดาเนินงานอะไรก็ตามท่ีไดมี้
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารออกไปให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจ
ถึงการดาเนินงาน โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสนบัสนุนการดาเนินงานนั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 
  1. สร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการดา
เนินงานขององคก์รนั้นเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งไว ้  
  2. ปกป้องและรักษาช่ือเสียงสถาบนัมิใหเ้ส่ือมเสีย  
  3. สร้างความสัมพนัธ์ภายในให้การบริหารและการดาเนินงานขององคก์รเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งผลให้การประชาสัมพนัธ์ภายนอกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ย  
  โดยอาศยัส่ือประชาสัมพนัธ์เป็นช่องทางในการนาขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการ
ประชาสัมพนัธ์จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2542)  
  1. ส่ือบุคคล  
  2. ส่ือมวลชน คือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และ
ภาพยนตร์  
  3. ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
  4. ส่ือโสตทศัน์  
  5. ส่ือกิจกรรม 
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  สมาคมก ารป ระช าสั มพัน ธ์ ระห ว่ างป ระ เท ศ  (International Public Relations 
Association: 
  IPRA, 1990  อ้างถึ งใน  วิ รัช  อ ภิ รัตนกุ ล , 2546 , 13 ) ซ่ึ ง เป็ นสมาคมของนัก
ประชาสัมพนัธ์นานาชาติ ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ว่า “การประชาสัมพนัธ์”คือ 
ภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ ตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดีและมีการกระท าอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อสร้างสรรค์ และรักษาไว ้ซ่ึงความเข้าใจอนัดี มีความเห็นอกเห็นใจและได้รับการสนับสนุน
ร่วมมือจากกลุ่มประชาชนท่ีองคก์ร สถาบนัเก่ียวขอ้งอยู ่โดยองคก์รจะตอ้งใชว้ิชาการวดัประเมินถึง
ประชามติท่ีประชาชนมีต่อองค์กร สถาบนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน และ
ใช้วิชาการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย คือ 
องคก์าร และกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ดวงพ ร  ค านูญ วัฒ น์  แล ะวาสน า จันท ร์ส ว่ าง   (2536, น . 20) ก ล่ าวว่ า  ก าร
ประชาสัมพนัธ์  คือการส่ือสาร (Communication) สาขาหน่ึงในรูปแบบของการส่ือสารองค์กร 
(Organizational communication) ท่ี ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน เป็นอย่างมากต้องใช้
ความสามารถทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ ในการด าเนินงานส่ือสาร เพื่อสร้างสรรคค์วามรู้ ความเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์อนัดีซ่ึงกนั และกนั ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (การประชาสัมพนัธ์ภายนอก) 
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือเช่ือถือตลอดจนการสร้างช่ือเสียงเกียรติยศการยอมรับและการ
วางใจ อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จในองคก์ร 
  วิรัช อภิรัตนกุล (2540, น. 21) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการของ
หน่วยงานด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีถูกต้องและ
กระทบต่อเน่ืองกนัในการท่ีจะสร้างหรือก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีของบุคคล หรือ สถาบนั กบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ได้ความรู้ (khowledge) ความเขา้ใจ (understanding) ความเช่ือถือ 
(belief) ความศรัทธา (trust) ให้การสนับสนุนร่วมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานนั้นๆใหส้ามารถด าเนินงานดว้ยดี 
  วจิิตร อาวะกุล (2541ข, น. 47) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ เพื่อ
สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบัองค์กร สร้างความนิยมชมชอบ สร้างความเล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน 
โดยด าเนินงานรักษาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบักลุ่มต่าง ๆ กระตุน้เพิ่มพูนความสัมพนัธ์ในหมู่
ประชาชน พนกังาน หุ้นส่วนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มอยูต่ลอดเวลาและใหบ้ริการดา้นสาธารณประโยชน์
ท่ีเป็นธรรมแก่สังคม โดยสร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจเช่ือถือไดจ้ากประชาชน ยืนยนัความมัน่คงแก่
พนกังานและประชาชน 
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  วิรัช อภิรัตนกุล (2542, น. 151) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสถาบนัต่าง ๆ ไวด้งัน้ี คือ 
  1. เพื่ออธิบายถึงนโยบายวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานนั้นๆ ใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ 
  2. เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management) ได้ทราบถึงทัศนคติ 
ประชามติหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 
  3. เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและคน้หาจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน 
  4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษทั ห้างร้านเพื่อให้
ยอมรับในบริษทั รวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัจ าหน่าย 
  5. เพื่อท าหนา้ท่ีขจดัปัญหายุง่ยากต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
  6. เพื่อแนะน าฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจดัการให้ด าเนินการได้ถูกต้องเพื่อสร้างความ
เจริญกา้วหนา้และช่ือเสียงท่ีดีของหน่วยงาน 
  จากแนวคิดข้างต้น ผูว้ิจยัเห็นว่าวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
นโยบายและการด าเนินต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและเพื่อ
ป้องกนัรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
ข่าวลือหรือสถานการณ์ในทางลบของหน่วยงาน 
 
2.2  แนวคิดกลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ 
  กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ หมายถึง รูปแบบการส่ือสาร 2 ลกัษณะ คือ การส่ือสาร
ท่ีเป็นทางการ และการส่ือสารไม่เป็นทางการ ซ่ึงการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารในองคก์รเพื่อใหป้ระสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งส่ือสารทั้ง 2 ลกัษณะ โดยตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อมและตอ้งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะส่ือสารและบุคคลท่ีจะส่ือสาร เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีการส่ือสารท่ีผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององคก์รได ้ดงันั้น การสร้างระบบและกลยุทธ์การส่ือสารท่ีดีจึงเป็น “หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของผูบ้ริหารทุกองคก์ร คือ การจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารทั้งในและ
นอกองคก์รและลดความผดิพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร” 
  ภาพลักษณ์ (Image) มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์มากเน่ืองจากเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์และเป็นงานท่ีเป็นส่วนสร้างภาพลกัษณ์ต่อหน่วยงานสถาบนัหรือองคก์รให้
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มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อความรู้สึกของประชาชนเพื่อผลแห่งช่ือเสียงความศรัทธาท่ีมีต่อองค์กรหรือ
สถาบนั (วรัิช ลภิรัตรกุล 2540, น. 81) 
  แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์  วาสนา จันทร์สว่าง (2541) ได้ให้ความหมายของ  
ภาพลักษณ์  ว่าเป็น ช่ือเสียงขององค์กร บุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดงานประชาสัมพันธ์เป็นงาน
สร้างสรรคภ์าพลกัษณ์ มุ่งสร้างภาพท่ีดี เหมาะสม น่าเช่ือถือ และสร้างความประทบัใจ โดยเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) ให้เกิดข้ึนในจิตใจ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั การยอมรับ และความศรัทธา โดยภาพลกัษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) เป็น
ภาพลักษณ์ท่ีไม่มีสูตรก าหนดตายตวัท่ีจะสามารถบอกได้ว่าควรหรือไม่ควรมีลักษณะเช่นไร 
เน่ืองจากแต่ละองคก์ร สถาบนัต่างมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เช่น ลกัษณะขององคก์ร นโยบาย
การบริหาร รูปแบบการดาเนินงานขององค์กร  เป็นต้น จึงส่งผลให้วิธีการสร้างหรือก าหนด
ภาพลกัษณ์พึงปรารถนาของแต่ละองค์กรแตกต่างกนั นอกจากน้ี องค์กรก็ตอ้งค านึงถึงการสร้าง
ภาพลกัษณ์กบัส่ือมวลชน เน่ืองจากส่ือมวลชน เช่น นกัข่าว นกัเขียน บรรณาธิการ ช่างภาพ คอลมัน์
นิสต์ เป็นตน้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
สะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์รใหป้ระชาชนรับทราบ 
  Kotler (2000,p.533) และ Jefkins (1993,pp.21-22) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์ได้อธิบายเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ว่าเป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิดและ
ความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ีประชาชน
รู้จกัเขา้ใจ และไดมี้ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองคก์รนั้นส่วนหน่ึงกระท าไดโ้ดยอาศยั
การน าเสนออตัลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปได้ง่ายเช่น
สัญลกัษณ์ เคร่ืองแบบ ฯลฯ 
  การสร้างภาพลกัษณ์นั้นจากเดิมอาศยัการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหลกัตอบมา
ปรับเปล่ียนประยกุตแ์ละผสมผสานในส่วนของกลยทุธ์การส่ือสารหลากหลายรูปแบบลงไปโดยใช้
วิธีต่างๆเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสู่เป้าหมายตามท่ีองค์กรตอ้งการซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 6 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีถูกจ าลองข้ึนมา (An Image is Synthetic) ไม่ได้เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติแต่ถูกวางแผนเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ เช่น วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์
ดังนั้ นภาพลักษณ์จึงเกิดการวางแผน การก าหนดกระบวนการและกลยุทธ์ต่างๆ ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองค์กรสินคา้ หรือบริการท่ีประชาชนไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีจะ
สร้างความประทบัใจท่ีดีหรือไม่ดีก็ไดแ้ลว้แต่พฤติกรรมขององคก์รรวมถึงการใหบ้ริการขององคก์ร 



16 
 

  2.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเช่ือถือได ้(An Image is Believable) เป็นการสร้างภาพในใจของ
คนเราเก่ียวกับบุคคลสถาบันหรือส่ิงต่างๆให้มั่นคงเป็นท่ียอมรับโดยอยู่บนพื้นฐานของความ
น่าเช่ือถือซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั เน่ืองจากการสร้างภาพลกัษณ์นั้นจะไม่เกิดผลส าเร็จ ถา้หน่วยงาน
หรือองคก์รนั้นไม่มีความน่าเช่ือถือ 
  3.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีอยูน่ิ่งและรับรู้ได ้(An Image is Passive) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีไม่
ขดัแยง้กบัความจริง ถึงแมว้่าภาพลกัษณ์จะไม่ใช่ความจริงแต่ภาพลกัษณ์จะตอ้งถูกน าเสนออย่าง
สอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกบัความจริงไม่วา่จะเป็น ปรัชญา นโยบายการด าเนินงาน การ
ประพฤติการปฏิบติั รวมถึงคุณภาพของการบริการ 
  4.ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจน (An Image is Vivid and Concrete) เป็นส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรม
เพื่อใหส้อดคลอ้งตอบรับดึงดูดใจและเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ไดช้ดัเจนต่อกลุ่มประชาชน 
  5.ภาพลักษณ์ต้องเป็นส่ิงท่ีถูกท าให้ดูง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง (An Image is 
Simplified ) ตอ้งชดัเจน เขา้ใจ เกิดการจดจ ามีความแตกต่างท่ีโดดเด่นแต่ส่ือความหมายไดค้รบถว้น 
เช่นเคร่ืองหมาย ค าขวญั โลโก ้ถือเป็นการสร้างใหมี้ความแตกต่างและโดดเด่นนัน่เอง 
  6.ภาพลกัษณ์มีความหมายในแง่มุม (An Image is Ambiguos) กล่าวคือสามารถเปล่ียน
จากภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีหรือเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีได ้
เน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจยัภายนอกองคก์รมากระทบดงันั้นองคก์รหรือหน่วยงานจึง
ตอ้งมีการส ารวจภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององค์กรอย่างสม ่าเสมอเพื่อจะได้ทราบว่าภาพลกัษณ์ต่อ
องคก์รเป็นอยา่งไร 
  องค์กรต้องส่ือสารกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายท่ีต้องการ โดยใช้
เคร่ืองมือ (Communication Tools) การสร้างภาพลกัษณ์ ดงัน้ี 
    1. ตอ้งมีการเน้นย  ้าเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) อย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้างให้เกิดการ
จดจ าองคก์รใหไ้ด ้
     2.  มีกลยุทธ์ในการใช้ส่ือต่างๆ (Media Strategies) ทั้ งส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นส่ือ
ส่วนกลางหรือส่ือท้องถ่ิน รวมถึงส่ืออ่ืนๆ โดยท่ีเน้ือหาจะต้องมีความแปลกใหม่ฉีกแนวและ
น่าสนใจ 
      3. มีการรุกด้านชุมชนสัมพนัธ์ (Community relations) จะต้องท าให้ชุมชนรอบข้าง
รู้สึกวา่องคก์รเราเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีไดใ้นชุมชนนั้นใหไ้ด ้
       4.  ชูกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือการมีจิตอาสานัน่เอง 
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       5.  ปูทางเครือข่ายสัมพันธ์  (Networking and Relations) ท่ี ดี  องค์กรจ าเป็นต้องมี
เครือข่ายท่ีช่วยประสานในการด าเนินงานในดา้นต่างๆท่ีจะท าใหง้านสามารถจะลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
        6. เพิ่มความเข้มข้นในการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Events) ควรมีการจดักิจกรรม
พิเศษซ่ึงจะท าให้คนเกิดความสนใจ แต่กิจกรรมพิเศษนั้นจะตอ้งตอบวตัถุประสงค์ขององค์กรได้
เป็นอยา่งดี 
                     7.  มี การพัฒนาบุคลากรและการส่ื อส าร (Resource Development and Internal 
Communication) การจะบริหารภาพลักษณ์องค์กร คนในองค์กรจะต้องมีความพร้อม เพราะ
บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัในสร้างภาพลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
         8.  การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) จะตอ้งมีการวางแผนวา่ในแต่ละปีนั้น 
องค์กรตอ้งการจะมีข่าวอะไรบา้งให้ปรากฏในส่ือต่างๆ  และข่าวท่ีไดน้ าเสนอนั้นจะตอ้งก าหนด
โดยองคก์รไม่ใช่ใหส่ื้อก าหนดเอง 
          9.  มีการจดัการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ท่ีแยบยล องคก์รจะตอ้งมีการเตรียม
แผนรับมือกบัปัญหาไวล่้วงหน้าเพื่อรองรับเหตุท่ีจะเกิดความเสียหายกบัองค์กร หรือเพื่อบรรเทา
วกิฤตในองคก์รใหล้ดลง  
         10. มีการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ (Branding 
Building and PR Tools) ประชาสัมพันธ์นับเป็นเคร่ืองมือท่ีองค์กรใช้กันมากท่ีสุด เพราะการ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นการกระจายขอ้มูลให้กบัผูค้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและจ านวนมากให้จดจ าได ้และ
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีส่ือไดต้ามท่ีตอ้งการและสร้างความน่าสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
    สรุปว่าภาพลักษณ์จะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนอย่างมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และถูกยอมรับจากสาธารณะชน ซ่ึงภาพลกัษณ์จะมีส่วนผสมหลาย
ดา้นทั้งด้านส่วนตวั (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์เฉพาะตวั (private 
Image) โดยท่ีมีส่วนร่วมกนัในแง่ของความเป็นภาพลกัษณ์สาธารณะ (Public Image) 
แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์นั้นในปัจจุบนัถือวา่มีความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะสังคมปัจจุบนั
เป็นสังคมข่าวสารและสังคมการส่ือสารบุคคลและองค์กรจะมีลักษณะเป็นสาธารณะมากข้ึน
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรและบุคลากรจึงนับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะท าให้องค์กรมีช่ือเสียง
ไดรั้บความร่วมมือมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิดผลประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในหน่วยงาน
หากภาพลกัษณ์ในทางท่ีเส่ือมเสียหน่วยงานหรือองคก์รยอ่มไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจจาก
กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
  วรัิช ลภิรัตนกุล (2538) ไดส้รุปความหมายของภาพลกัษณ์ไวด้งัน้ี  
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  ภาพลักษณ์ “Image” ในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ภาพลักษณ์ในใจ 
(Mental Picture) ของคนเรา อาจจะเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต หรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิตก็ได ้เช่นภาพท่ีมีต่อ
บุคคล (Person) กล่าวคือ บุคคล องคก์าร สถาบนั ฯลฯ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง สร้างให้เกิดข้ึนแก่จิตใจ
เราหรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองก็ได ้ 
  ภาพลกัษณ์ (Image) มีความส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์
เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน สถาบนั 
หรือองค์กร ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่ง
ช่ือเสียง ความเช่ือศรัทธาจากประชาชนท่ีมีต่อองคก์รหรือสถาบนั  
  พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2540) อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ของบุคคล หรือองค์กรนั้นจะเป็น
อย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับประสบการณ์การได้รับข่าวสารของประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความ
ประทบัใจหรือจดจ าไวใ้นใจของประชาชนอย่างไรนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมและการด าเนินงาน
ด้านประชาสัมพนัธ์ของตวัองค์กรเอง การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรนั้น จะตอ้งท าอย่าง
ต่อเน่ือง ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอต่อประชาชน  
  เคนเนท อี.บราวน์ด้ิง Kennenth E.Boulding.(1975, p.51) อธิบายว่า ภาพลกัษณ์เป็น
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆโดยความรู้สึกนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเฉพาะบุคคลเป็นความรู้
เชิงอตัวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงจะประกอบดว้ย ขอ้เท็จจริง แลว้แต่ละบุคคลจะเก็บสะสม
ความรู้เชิงอตัวิสัยเก่ียวกบัส่ิงต่างๆรอบตวัท่ีไดป้ระสบและมีความเช่ือเน่ืองจากกลุ่มคนเหล่านั้นไม่
สามารถท่ีจะรับรู้และท าความเข้าใจกับส่ิงได้ครบถ้วนเสมอไป โดยเฉพาะภาพบางส่วนหรือ
ลกัษณะกวา้งๆของส่ิงนั้น เชิงอตัวิสัยน้ีประกอบกนัเป็นภาพส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในโลกตามทศันะของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีแสดงออกอยู่กบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงอาจแบ่ง
องคป์ระกอบ ออกเป็น 4 ส่วนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั คือ 
  1.องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ (Affective component) เป็นส่ิงท่ี ไดจ้ากการสังเกตโดยตรง
แลว้น าส่ิงนั้นไปสู่การรับรู้อาจจะเป็นสถานท่ี ความคิด เหตุการณ์ เป็นตน้ 
  2.องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับ
ลกัษณะความแตกต่างของส่ิงต่างๆท่ีมาจากการสังเกตและรับรู้ 
  3.องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ
เช่นรู้สึกผกูพนั ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เป็นตน้ 
  4.องค์ประกอบเชิงการกระท า (Conation Component) มีเจตนาเป็นแนวในทางปฏิบติั
ตอบโตส่ิ้งเร้านั้นซ่ึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเชิงความรู้สึก และความรู้ 
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      องค์ประกอบเชิงการรับรู้ ความรู้ ความรู้สึกและเชิงการกระท า เม่ือผสมผสานกนัจะ
เป็นภาพท่ีบุคคลได้มีประสบการณ์ดังนั้ นภาพลักษณ์ท่ีดีจึงสัมพนัธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงกลุ่มเป้าหมายจะเปล่ียนมาเป็นฐานผูใ้ช้บริการผ่าน การรับรู้จนเกิดความรู้และ
ความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร ถา้ผูบ้ริหารมีความสามารถ มีวิสัยทศัน์ดี มีนโยบายการจดัการบริหารงานท่ี
ดี องคก์รก็จะมีภาพพจน์ท่ีดี 
  ภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีสังคมต้องการในความเห็นของ ดร.อ านวย วีรวรรณ 
นักวิชาการซ่ึงมีประสบการณ์ท างานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระบุไวด้งัน้ี (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 
2540) 
  1. เป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก  
  2. มีบริการและสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  
  3. มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการท่ีสูงดว้ยประสิทธิภาพ  
  4. ท าคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ส่วนรวม  
  5. ปฏิบติังานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมือง  
  6. มีความรับผดิชอบต่อสังคมในระดบัสูง 
  เม่ือมีภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคแ์ลว้ ตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ความรู้สึกนึกคิดนั้นยอ่มมีการ
เปล่ียนแปลงได้เสมอ ดังนั้ นบุคคลหรือองค์กรต้องมีการไหวตัวทันต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายขององคก์ร และกลุ่มประชาชนทัว่ไป  
ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้นตอ้งมีการวางแผนกนัอย่างต่อเน่ือง ตอ้งอาศยัเวลาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้นไม่สามารถสร้างได้ในระยะเวลาอนัสั้ น 
เพราะภาพลกัษณ์นั้นจะเกิดข้ึนทีละน้อยค่อย ๆ สะสมเพิ่มพูนมา จนฝึกลึกลงไปในใจและทศันคติ
หรือความรู้สึกนึกคิดดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีควรยดึหลกัดงัน้ี 
  1. คน้หาข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนแห่งภาพลกัษณ์ท่ีมีอยู่ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหา
ลู่ทางท่ีจะแกไ้ขและวางแผน การคน้หานั้นอาจท าไดโ้ดยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายโดยใชก้ารส ารวจวจิยัเขา้มาช่วย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  
  2. ตอ้งวางและก าหนดภาพลกัษณ์ วา่จะสร้างใหเ้กิดข้ึนในใจของประชาชนอยา่งไร  
  3. คิดหัวข้อในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่และส่ือสารในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัประชาชน  
  4. ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์   
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  ภาพลักษณ์ประกอบด้วยการรับรู้ข้อเท็จจริง (Objective Fact) ของบุคคลและการ
ประเมินส่วนตวั (Personal Judgment) ของบุคคลเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ในสังคม โดยบุคคลจะ
ประเมินการรับรู้ดังกล่าวตามคุณลักษณะทางประชากร เช่น เพศ  การศึกษา และทัศนคติ 
ประสบการณ์เดิมของบุคคลท่ีมีต่อประเด็นดงักล่าว ดงันั้น ภาพลกัษณ์จึงเป็นเร่ืองของการรับรู้ไม่ใช่
เป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดจริงในสังคม เพราะภาพลักษณ์ท่ีบุคคลคิดเกิดจากกระบวนการรับรู้ผ่าน
ส่ือมวลชนหรือองค์กร ซ่ึงจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงในสังคม รวมทั้งเกิด
จากการประเมินส่วนตวัของบุคคลมีความบกพร่องเน่ืองจากขาดวิจารณญาณท่ีดีในการวิเคราะห์
เหตุผล (เสรี วงษม์ณฑา, 2540)  
  องค์ประกอบของภาพลกัษณ์องค์กร มีความส าคญัในการบริหารระบบและกลไกท่ี
ขบัเคล่ือน องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจขององค์กร ตลอดจนเข้าใจว่า
องคก์รและ พนกังานมีศกัยภาพดา้นใด เพื่อปรับปรุงและพฒันาให้ กลายเป็นโอกาสในการบริหาร
ภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าและย ัง่ยนื องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ ดงัน้ี    
  1. ผูบ้ริหาร (Executive) องคก์รจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีวสิัยทศัน์ มีนโยบายธุรกิจท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต  
  2. พนกังาน (Employees) องคก์รจะดีควรมีบุคลากรท่ีมีรู้ ทกัษะ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผดิชอบต่องาน  
  3. สินคา้ (Product) มีคุณภาพ มีประโยชน์ตรงกบัขอ้ความโฆษณาท่ีเผยแพร่  
  4. การด าเนินงาน (Business Practice) ควรคืนก าไรสู่สังคมเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
ใหก้บัองคก์ร  
  5. กิจกรรมสังคม (Social Activities) คือ การดูแลเอาใจใส่สังคม หรือ สร้างประโยชน์
ใหก้บัสังคม   
  6. อุปกรณ์ในส านักงาน (Equipments and Stationeries) องค์กรต้องมี ส่ิ งท่ีแสดง
สัญลกัษณ์ขององค์กร ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบพนกังาน วสัดุส้ินเปลือง หลกัการบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร 
ฯลฯ 
   Doorley & Garcia (2007) การประเมินความส าเร็จของการบริหารภาพลกัษณ์องค์กร
ควรจะส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและคุณค่าหลกัขององคก์ร 
โดยหลกัการบริหารภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย  
  1. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีริเร่ิมจุดประกายให้พนกังานไดเ้ขา้ใจและยอมรับใน
การปฏิบติัตาม  
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  2. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหารเอกลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงใหไ้ป
ใน ทิศทางเดียวกนั ตลอดจนวางแผนการด าเนินกิจกรรมและโครงการท่ีสะทอ้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
คุณค่าหลกัขององคก์ร  
  3. พนกังานเป็นบุคคลท่ีส าคญัต่อการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นบวกหรือลบ จึงควร
มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมในทุกระดบัขององคก์ร  
  4. การประเมินผลการรับรู้ และความคาดหวงัของผู ้เก่ียวขอ้งโดยการส ารวจความพึง
พอใจต่อนโยบายการบริหาร หรือการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ  
  5. องค์กรตอ้งสร้างวฒันธรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลัก
องคก์ร  
  6. องค์กรให้ความส าคัญกับการบริหารการเป ล่ียนแปลงในองค์กร (Change 
Management) โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม 
  Robinson and Barlow (1959, น. 77) วา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึง
บุคคล มีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ารสถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะไดม้าจากทั้ง 
ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ของ
ตวัเขาเอง 
  วมิลพรรณ์ ตั้งจิตความดี (2543, น. 38) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพ
ของ สถาบนั องค์การ หรือหน่วยงานในความรู้สึกของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
พฤติกรรม ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นโดยการเกิดภาพลกัษณ์ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน 
  นิธี สตะเวทิน (2542, น. 60) ไดอ้ธิบายถึงภาพลกัษณ์วา่ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
สะสมทีละเล็กทีละนอ้ยและฝังแน่นในจิตใจของบุคคลท่ีทาใหบุ้คคลนั้นมีทศันคติและความรู้สึกนึก 
คิดต่อองคก์ารสถาบนัอยา่งไร ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะไดม้าจากทั้งประสบการณ์ 
ตรงและประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเอง 
  เสรี วงษม์ณฑา (2541, น. 13) ช้ีแจงวา่ ภาพลกัษณ์เป็นขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมิน
ส่วนตวั แลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยู่ไดน้านยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงต่างจาก สภาพความจริงได ้เพราะภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของเท็จจริงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ือง
ของการรับรู้ท่ี มนุษย ์นาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เทจ็จริง 
  พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2537, น. 65) นกัวิชาการของไทยบอกวา่ ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึน ในจิตใจของคน ท่ีเห็นหน่วยงานเป็นภาพในลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
หลายส่ิงท่ี เก่ียวพนักบัหน่วยงานนั้น ทั้งท่ีประจกัษแ์ละไม่ประจกัษ ์
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  พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537, น. 75-78) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ 
อนั เน่ืองมาจากความประทบัใจ และเกิดความทรงจ า (ทั้งบวกและหรือลบ) ในตวัสาร โดยไดมี้การ
สะสม และพฒันาปรับเปล่ียนไปตามประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นหรือไปมีส่วนร่วม โดยภาพลกัษณ์
สามารถ เกิดข้ึนได้ 2 วิธี คือ (1) เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง ดงันั้น ภาพของ
องค์กรหน่ึง จะเป็นเช่นไรก็ไดต้ามท่ีบุคคลนั้นไปพบเห็นมา (2) เกิดจากการปรุงแต่งโดยท่ีมีความ
พยายามท่ีจะใหอ้งคก์รมีพฤติกรรมท่ีดีเพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี หรือใหมี้ภาพลกัษณ์ในทิศทางท่ีพึง
ประสงค ์
  มานิต รัตนสุวรรณ (2527, น. 20) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจในส่ิง
ท่ีเรา รู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือคนใดคนหน่ึงหรือองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง “จะเรียกวา่ช่ือเสียงก็ได”้ 
 
2.3 แนวคิดส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
   “สังคมออนไลน์” ในบริบทยุค โซเชียล (Social) หมายถึง การแบ่งปันในสังคม เช่น 
การแบ่งปันข้อมูลต่างๆ แบ่งปันรสนิยม ความรู้สึก ความแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการมี
ปฏิสัมพนัธ์ในสังคม เช่น การรวมกนัเป็นกลุ่ม เป็นตน้ (กานดา รุณนะพงศา สายแกว้ , 2553) ดงันั้น 
ส่ือสังคมออนไลน์ จึงหมายถึง ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อการส่ือสารท่ีท าให้ผูใ้ช้แสดงความเป็น
ตวัเองออกมาเพื่อท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสาร 2 ทาง คือ ผูรั้บสารแสดง
ความคิดเห็นหรือตอบกลบัผูส่้งสารได ้ทั้งการแสดงความคิดเห็น การคุยผา่นโปรแกรมสนทนา เป็น
ตน้ ความหลากหลายของโซเชียลมีเดีย เช่น บล็อก วิกิพีเดีย ฯลฯ มีพื้นท่ีให้ทุกคนน าเสนอข่าวสาร 
แบ่งปันไดด้ว้ยตวัเอง  
  บทบาทของส่ือสังคม (Social Media) ในปัจจุบนักลายเป็นส่ือใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาท
อยา่งส าคญั ยิ่งในยุคท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเติบโตข้ึน และเร่ิมมี
การใช้อิน เตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือข่าวท่ี เรียกว่าส่ือสารมวลชนออนไลน์ (Online 
Journalism) ส านักข่าวและผู ้ส่ือข่าวในต่างประเทศมีการปรับตัวสู่ข่าวออนไลน์จ านวนมาก 
นอกจากส านักข่าว กองบรรณาธิการ และผูส่ื้อข่าวจะใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตมากข้ึน 
นกัวิชาการต่างให้ความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท าให้บทบาทในการเลือกและคดั
กรองข่าวสารเปล่ียนไป จากเดิมท่ีผูส่ื้อข่าว และกองบรรณาธิการเป็นผูค้วบคุมและก าหนดการรับรู้
ของผูรั้บสาร เปล่ียนเป็นผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกข่าวสาร และช่องทางท่ีตอ้งการรับรู้เอง (Trench and 
Gary Quinn,2003) 
  พรรณพิมล วิปุลากร (2556) ไดอ้ธิบายวา่ ความจริงมีการคาดการณ์กนัมาไดส้ักระยะ
หน่ึงแลว้ ตั้งแต่เร่ิมมีเทคโนโลยีโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเขา้มา วา่พอถึงจุดหน่ึงคนจะอยูก่บัเทคโนโลยี
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ท่ีตอบสนองตวัเองมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นส่วนดึงความสนใจให้ไปอยู่ท่ี
หนา้จอโทรศพัท ์และตามมาดว้ยค าท่ีใชก้นัวา่ "สังคมกม้หนา้" เพราะหนา้จอโทรศพัทท์ าใหเ้ราตอ้ง
กม้ลงไปดูอยา่งไม่มีทางเลือก 
  โจนส์ (Jones, Online, 2013) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชโ้ซเชียลมีเดียกล่าววา่ โซเชียลมีเดีย
เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการส่ือสารแบบออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีใช้เพื่อการพูดคุย สร้างปฏิสัมพนัธ์ 
เผยแพร่สร้างเครือข่ายของการส่ือสารออนไลน์ โซเชียลมีเดียกระตุน้ให้เกิดการสนทนา แสดงความ
คิดเห็น โหวตและแชร์เร่ืองราวขอ้มูลข่าวสารไปสู่กลุ่มผูท่ี้มีความสนใจเหมือนๆ กนั และท่ีส าคญั
คือสามารถส่ือสารแบบสองทางได้ ท าให้ เราสามารถติดต่อกันได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งข้ึน และ
ประเด็นหลกัส าหรับกลุ่มวยัรุ่นในยคุปัจจุบนัคือการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงทุกเวลาท่ีตอ้งการ 
  ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ก าลังเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ อาทิ 
ชีวิตประจ าว ันและการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น ส่ือท่ี นิยมใช้ ส่ือสารเพื่ อการ
ประชาสัมพนัธ์ และท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การน าส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) จาก
รายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann แสดงให้เห็นว่า ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
media) เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อแบรนด์และภาพลกัษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะผูใ้ช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social media) นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  แบรนด์ หรือองค์กร ผ่านบล็อก
หรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง นอกจากน้ีงานวิจยัยงัแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตมี
ทศันคติในเชิงบวกต่อบริษทั หรือองคก์รท่ีสร้างบล็อกเป็นของตนเอง 
  ส่ิงท่ีท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมให้ปัจเจกบุคคลได้
พบกับบุคคลแปลกหน้าเท่านั้น แต่ยงัท าให้ผูใ้ช้สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายสังคม และท าให้
เครือข่ายมองเห็นได้ และในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่หลายแห่ง การเช่ือมต่อของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไม่จ  าเป็นจะตอ้งจ ากดัอยูท่ี่การพบปะเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่ยงัสามารถส่ือสารกบัผูค้นท่ีอยู่
ในเครือข่ายสังคมปกติไดเ้ช่นกนั การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social media) จึงมีความส าคญัเป็นเป็น
อย่างมากจนมีการสนับสนุนให้จดัตั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองส่ือ สังคมออนไลน์ 
(Social media) ขององคก์ร เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่ือสาร และเพิ่มความสะดวกให้การท างาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ส าหรับการส่ือสารในงาน
กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการเลือกใช้ส่ือ สังคมออนไลน์ 
(Social media) ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน พร้อมทั้งน าผลการศึกษาท่ีไดม้า ปรับปรุงให้ใช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัประเทศไทย 4.0 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะพาประเทศไทย ไปสู่ “ประเทศในโลกท่ี
หน่ึง” ท่ีมีความมัน่คง มัง่คั่ง และย ัง่ยืน ในบริบทของการปฏิวติัอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 อย่างเป็น
รูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไดว้างไว ้ดว้ยการสร้างความเขม้แข็งจากภายใน 
ควบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยขบัเคล่ือน
ผา่นกลไก “ประชารัฐ”} 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  (2560) Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์ เชิงนโยบาย ท่ี เปล่ียน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมซ่ึงกวา่จะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ตอ้งผา่น 
1.0 2.0 และ 3.0 ประกอบดว้ย 
   Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขา้ว พืชสวน พืชไร่ เล้ียงหมู เป็ด 
ไก่ น าผลผลิตไปขาย สร้างรายไดแ้ละยงัชีพ 
  Thailand 2.0 ซ่ึงก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคน้ีเรามีเคร่ืองมือเข้ามาช่วย เราผลิต
เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองด่ืม เคร่ืองเขียน เคร่ืองประดบัเป็นตน้ ประเทศเร่ิมมีศกัยภาพมากข้ึน 
  Thailand 3.0 (ซ่ึงเป็นยุคปัจจุบนั ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนกั เราผลิตและขายส่งออก
เหล็กกลา้ รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นตน้ โดยใชเ้ทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเนน้การ
ส่งออก 
          ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัติดอยูใ่นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ไดน้อ้ย” จึงตอ้งการ
ปรับเปล่ียนเป็น “ท าน้อย ไดม้าก” ก็จะตอ้งเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคา้เชิง 
“นวตักรรม” และเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย 
  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม 
  การเกษตรก็ตอ้งเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเนน้การ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร ่ ารวยข้ึน และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ 
   เปล่ียนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง 
   เปล่ียนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่บริการท่ีมี
มูลค่าสูง 
   เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะสูง โมเดลของ Thailand 
4.0 นัน่คือ มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน ซ่ึงโมเดลน้ีจะส าเร็จได ้ตอ้งใชแ้นวทาง สานพลงัประชารัฐ โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบนัวิจยัต่างๆ 
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ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมี
โครงสร้างดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตท่ีคลอบคลุมประชากรมาก
ท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งไม่สะดุด 
  ส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลไดเ้ร็วข้ึน และ จะท าให้
คนไทยมีรายได้สูงได ้ก็คือ คนไทยท่ีมีความสามารถ และมีความพยายาม ตั้งใจคิดคน้นวตักรรม
ใหม่ๆท่ีมีคุณค่าสูง ซ่ึงภาคส่วนต่างๆก็ไดพ้ยายามช่วยกนัผลกัดนักลุ่มคนเหล่าน้ี ให้เป็นก าลงัของ
ประเทศ ดว้ยการสนบัสนุนในทุกๆดา้น ทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนบัสนุน ดา้นก าลงัใจและ
ความเช่ือมัน่วา่คนไทยก็สามารถท าได ้
  กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนทศัน์ในการพฒันาประเทศ ภายใต ้“ประเทศไทย 4.0” มี 3 
ประเด็นท่ีส าคญั 
  1.เป็นจุดเร่ิมตน้ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัง่
คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื อยา่งเป็นรูปธรรม 
  2.เป็น “Reform in Action” ท่ีมีการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวจิยัและการพฒันา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กนั 
  3.เป็นการผนึกก าลงัของทุกภาคส่วนภายใตแ้นวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐท่ี
ผนึกก าลังกับเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ การวิจยัพฒันา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จกัเติม รู้จกัพอ และรู้จกัปัน” 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
      2.5.1 งานวจัิยในประเทศ 
  รวิช  เมฆสุนทรากุล  (2554) ศึกษาเร่ือง การรับ รู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อ ความภักดีในตราสินค้าสตาร์บัคส์  (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าความภกัดีเชิงพฤติกรรมของตราสินคา้สตาร์
บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจานวนทั้งส้ิน 400 ชุด ใช้
สถิติ พรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้
ในการ ทดสอบสมมติฐาน คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถาม ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือกาแฟจากรสชาติ กล่ินของกาแฟ ช่ือเสียง คุม้ค่าราคา คุณภาพของ 
สินคา้ ในระดบัท่ีมาก ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ สตาร์บคัส์ ทั้ง 6 ดา้นใน 
ระดบัมาก ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ สตาร์บคัส์ พบวา่ ตราสินคา้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
ผูบ้ริโภคมีความภูมิใจท่ีใชบ้ริการยอมจ่ายเงินเพื่อใชสิ้นคา้สตาร์บคัส์ดว้ยความเตม็ใจและจะแนะน า
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ให้คนรู้จกัสินคา้ การปรับตราสินคา้ (Logo) สตาร์บคัส์ พบวา่ ตราสินคา้ใหม่ให้ความรู้สึกอ่อนโยน 
แสดงถึงจินตนาการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน 
  เขมกร เข็มน้อย (2554) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการท่ีส่งผล
ต่อ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสมุทรสาคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง ภาพลักษณ์ขององค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขต
สมุทรสาครและศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของธนาคารออม
สินในสังกดัเขต สมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขต 
สมุทรสาคร ภาพลกัษณ์ขององค์กรและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยรวมของธนาคารออมสินกบัความ
จงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารโดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ โดยรวมกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออม สิน
โดยรวม พบวา่ มีความ สัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง 
  ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์องค์กร คุณค่าตราสินคา้ และความพึง
พอใจ ในส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รและคุณค่าตรา
สินคา้ในระดบัดี มีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการและมีความจงรักภกัดีใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยั ดา้นระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจ
ส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้มากท่ีสุดคือ ดา้น
การติดต่อระหวา่งบุคคล ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ไดแ้ละดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ 
  อารีวลัย ์เดชาดิลก (2557) ศึกษาเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์องค์กรและความไวว้างใจของ
ลูกคา้ท่ีมี ผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดับ ภาพลกัษณ์องค์กร ระดบัความไวว้างใจ ความจงรักภกัดี ต่อตราสินคา้ ความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วน บุคคลท่ีมีผลต่อระดับภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจของลูกค้า ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ระดบัภาพลกัษณ์องค์กร ความไวว้างใจกับระดบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารออมสิน
สาขาบางกรวยในระดบัมากความไวว้างใจการใช้บริการกับธนาคารออมสินสาขาบางกรวย ใน
ระดับมาก และมีความจงรักภักดีท่ีมี ต่อธนาคารออมสินสาขาบางกรวย ในระดับมาก ระดับ
ภาพลกัษณ์องค์กรและระดบัความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารออมสินสาขาบางกรวย ในทิศทางเดียวกนั 
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 2.5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
                Stokes (2005) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งของการประชาสัมพนัธ์”  เพื่อให้ผู ้
ท่ี ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน “การประชาสัมพันธ์” ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจน พบว่าการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือธรรมชาติ ผูเ้ช่ียวชาญอธิบายว่า การว่าจ้างองค์กรในการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อไปสู่เป้าหมายของการท าประชาสัมพนัธ์จะอยูบ่นขอบเขตของการส่ือสารต่อสา
ธารณ และการมุ่งความสนใจไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ แมก้ารประชาสัมพนัธ์มีกฎเพิ่มข้ึนใน ขอ้ก าหนด
ความเขา้ใจของสาธารณสังคม และวฒันธรรม สามารถอธิบายถึงความรู้ท่ีส่งเสริมการวิเคราะห์ใน
กลยทุธ์เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยสร้างมาตรฐานในการส่ือสาร การประสบความส าเร็จของ
การวา่จา้งองคก์รในการท ากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ การติดตามความเหมาะสมและสามารถเขา้ถึง
ความคาดหวงัในการใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีความใกลเ้คียงกนั การประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงการสนบัสนุน
ของผูติ้ดตามและกระตุน้ใหก้ารส่ือสารนั้นเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ 
                     ดงันั้นจากการศึกษาในเร่ืองของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะถูกน ามาใช้
เป็นพื้นฐานในการศึกษา “กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ” แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จะท าให้มีความชัดเจนใน
การศึกษาและมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษามากยิง่ข้ึน  
 



 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

3.1 วธีิกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะ

การศึกษาเร่ือง“กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา กรม 
วิทยาศาสตร์บริการ” นั้น จ าเป็นตอ้งได้ขอ้มูลจากผูบ้ริหารองค์กร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจะท าให้ผูศึ้กษาวิจยัไดข้อ้มูลในดา้นความถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
กับการบริหารงานในยุค ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะมีความกวา้งขวางครอบคลุม
ประเด็นท่ีส าคญัและมีรายละเอียดซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนอกจากจะน ามาวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์องคก์รในยุคประเทศไทย 4.0 แลว้ยงัอาจจะก่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการด าเนินงาน  
ดงัท่ี อรุณี อ่อนสวสัด์ิ (2551, 278) กล่าวว่า ปัญหาการวิจยัจะเป็นตวัก าหนดระเบียบวิธีวิจยัและ
แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพเหมาะกบัปัญหาท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 1) เม่ือตอ้งการสร้างความรู้ สร้าง
สมมติฐาน หรือสร้างทฤษฎีใหม่ 2) เม่ือตอ้งการศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงในสังคม โดยมุ่ง
ศึกษาปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 3) เม่ือตอ้งการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ใน
ระดบัลึก ตอ้งคน้หาความหมายของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

นอกจากน้ี การศึกษาวิจยัโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความยดืหยุน่ในดา้นกรอบแนวคิดของ
การวิจยัมากกวา่การวิจยัเชิงปริมาณ ดงัท่ี สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม (2547, 
6-67) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาตามปรากฏการณ์ มีเป้าหมายคือความเขา้ใจจาก
มุมมองของผูก้ระท า โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้มูล
อย่างเต็มท่ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าความเข้าใจทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกับ
ประเด็นท่ีผูท้  าการวจิยัตอ้งการศึกษา 

 
3.2 ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำ 

 ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาเป็นกลุ่มคนส าคญัในองคก์รท่ีก าหนดนโยบาย 
เขียนแผนการด าเนินงาน และระดบัปฏิบติัการ คือ 

3.2.1 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
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3.2.2 นางพจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม  
3.2.3 นางนางชมพูนุท  จีนะเจริญ หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน  
3.2.4 นางวลยัพร ร่มร่ืน หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
3.2.5 นายธนากร ปัญญาฤดีพร นกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ 
3.2.6 นายคุณวฒิุ ล่ีแตง นกัวิชาการโสตทศันูปกรณ์  
 

3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือวจัิย 
 1. ผูท้  าการวิจยัเตรียมความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของ

นกัวิจยัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา และการขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัย อันจะน าไปสู่
การศึกษาท่ีถูกตอ้ง และครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

 2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีผูท้  าการวจิยัสร้างข้ึนเองโดยการศึกษา
ประเด็นค าถาม โดยสร้างเป็นค าถามให้มีครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยัอนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไวมี้การเรียงล าดบัค าถาม เน้ือหาของค าถามเป็นลกัษณะ
ของค าถามปลายเปิดโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ช่ือ ต าแหน่ง 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแนวค าถามเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รสอดคลอ้งกบั

นโยบายประเทศไทย 4.0  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแนวค าถามเก่ียวกบัวธีิการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์  
 ค าคามขอ้ท่ี 1 – 3 ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
วนัท่ี...........................เดือน.......................พ.ศ.................... เวลา.......................... 
รายช่ือ...................................................ต  าแหน่ง.................................................. 
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ตำรำงที ่3.1 ค าถามสัมภาษณ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 

ล ำดบั แนวค ำถำม 
1. แนวทางการบริหารงานกรมวทิยาศาสตร์บริการ ในยคุประเทศไทย 4.0 

- ระบุท่ีชดัเจนวา่มีแนวทางอยา่งไร 
- นโยบายองรัฐบาลท่ีไดรั้บมอบหมาย มีแผน ต่อการบริหารงานอยา่งไร 

2. ในมุมมองผูบ้ริหารท่านมีความเห็นอยา่งไร ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ในยคุประเทศไทย 4.0 ภาพลกัษณ์องคก์รมีความส าคญัอยา่งไร ท่านจะสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งไร 
- ท่านเร่ิมจากจุดไหน ในการสร้างภาพลกัษณ์ 
- คิดวา่การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีผา่นมาของกรมวทิยาศาสตร์บริการมีจุดแขง็ จุดอ่อน อยา่งไร จะมีโอกาส และ

อุปสรรคอยา่งไรในยคุประเทศไทย 4.0 
3. กรมวทิยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุประเทศไทย 4.0 อยา่งไร 

- จากเดิมเป็นอยา่งไร และในปัจจุบนัจนถึงอนาคตส่งปรับเปล่ียนไปในรูปแบบใด  
- ความคาดหวงัถึงการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รในหน่วยงานกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
- ขอ้เสนอแนะ แนะน า ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งค านึงถึงในการสร้างสร้าง

ลกัษณ์ในยคุ ประเทศไทย 4.0 

 
ตำรำงที ่3.2 ค าถามสัมภาษณ์เลขานุการกรม 
 

ล ำดบั แนวค ำถำม 
1. แนวทางการท างานในยคุประเทศไทย 4.0 

- จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ขององคก์ร 
- นโยบายของรัฐบาล มีผลต่อการปรับเปล่ียนแผนการท างานขององคก์รอยา่งไร 
- มีผลต่อแผนการท างานดา้นการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รหรือไม่ อยา่งไร 

2. ในมุมมองฝ่ายสนบัสนุน  
- ท่านมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ในยคุประเทศไทย 4.0  
- การสร้างภาพลกัษณ์มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด 

3. ในส่วนของฝ่ายสนบัสนุน ฝ่ายเลขานุการกรม มีแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุ
ประเทศไทย 4.0 อยา่งไร 
- ทิศทางการสร้างภาพลกัษณ์ในอนาคตมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด 
- มีแนวทางสร้างภาพลกัษณ์บนเครือข่ายออนไลน์อยา่งไร 
- ในปัจจุบนัท่านเห็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณขององคก์ร อยา่งไร 
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ตำรำงที ่3.3 ค าถามสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน 
 

ล ำดบั แนวค ำถำม 
1. แนวทางการวางแผนงานในยคุประเทศไทย 4.0 

- หลงัจากรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐบาล มีการเขียนแผนการท างานไปในรูปแบบใดท่ีสอดคลอ้ง
กบั ยคุประเทศไทย 4.0 

2. ในยคุประเทศไทย 4.0 การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ในมุมมองของการจดัท าแผนงานท่านมีความเห็นอยา่งไร 
- แผนการท างานของกรมวทิยาศาสตร์บริการไปในทิศทางเดียวกบันโยบายยคุประเทศไทย 4.0 มากนอ้ย

เพียงใด อยา่งไร 
- แผนงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการสอดคลอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์กรมวทิยาศาสตร์บริการในดา้นใด 

อยา่งไร 
- แผนการด าเนินงานเม่ือมีการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ท่านคิดวา่ทิศทางการสร้างภาพลกัษณ์

องคก์ร จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด อยา่งไร 
3. ฝ่ายแผนงานมีแนวทางในเขียนแผนเพ่ือตอบโจทยก์ารสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุประเทศไทย 

4.0 อยา่งไร 
- แผนปัจจุบนัเป็นอยา่งไร อนาคตจะมีทิศทางไปในรูปแบบใด เพ่ือใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีประสบ

ความส าเร็จและสอดคลอ้งกบันโยบายยคุประเทศไทย 4.0 
- ฝ่ายแผนงานมีการวางแผนงานการสร้างภาพลกัษณ์กรมวทิยาศาสตร์บริการอยา่งไร 

 
ตำรำง 3.4 ค าถามสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 

ล ำดับ แนวค ำถำม 
1. แนวทางการท างานในยคุประเทศไทย 4.0 

- ในส่วนของผูป้ฏิบติังาน แนวโนม้ในการปรับตวัดา้นการท างาน เป็นอยา่งไร 
- แผนเดิมเป็นอยา่งไร และปัจจุบนัจะด าเนินการดา้นการท างานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ยคุประเทศไทย 4.0 

อยา่งไร 

2. ในมุมมองผูท้  างาน ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ในยคุประเทศไทย 4.0 คิดวา่มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 
- ส่ิงท่ีตอ้งการปรับ และด าเนินการใหส้ าเร็จ มีดา้นใดบา้งในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร  
- กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั มีกลยทุธ์เป็นอยา่งไร   

3. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการ มีแนวทางในการท างานดา้นสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบั
ยคุประเทศไทย 4.0 อยา่งไร 
- อธิบายจากแผนการท างานโดยละเอียด  
- ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข และเป็นขอ้เสนอแนะในการท างานในยคุประเทศไทย 4.0 
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ตำรำง 3.5 ค าถามสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานดา้นส่ือออนไลน์ 
 

ล ำดับ แนวค ำถำม 
1. แนวทางการปฏิบติังานในยคุประเทศไทย 4.0 

- คิดวา่มีความส าคญัอยา่งไร และมีการด าเนินการในดา้นใดบา้ง 
- ส่ิงท่ีด าเนินการในปัจจุบนัและต่อยอดสู่อนาคต 

2. ในมุมมองผูป้ฏิบติังานท่านมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ในยคุประเทศไทย 4.0  
- อธิบายโดยละเอียด ถึงขอ้ดี ขอ้เสียในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
- มีผลต่อการพฒันาบุคลากรดา้นส่ือออนไลน์อยา่งไร 

3. ผูป้ฏิบติังานมีแนวทางในการสร้างส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุประเทศ
ไทย 4.0 อยา่งไร 
- ท าดา้นใดไปแลว้บา้ง และอนาคตมีแผนการท างานอยา่งไร 
- วธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์บนเครือข่ายออนไลน์ มีรูปแบบอยา่งไร 
- การน าเสนอเน้ือหา (content) เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ควรเป็นอยา่งไรเพ่ือสอดคลอ้งกบัยคุประเทศไทย 4.0 
- ขอ้เสนอแนะ แกไ้ข เก่ียวกบัการท างานดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ในยคุประเทศไทย 4.0 

 
4. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ คือ เคร่ืองบนัทึกเสียงขนาดเล็ก แบตเตอร่ี สมุดบนัทึก 

ปากกา กลอ้งถ่ายภาพ 
 
3.4  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูท้  าการวิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) 
     1.1 ผู ้ท  าการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depthInterview) แบบตวัต่อตวัเพื่อเปิดเผยส่ิงจูงใจ ความเช่ือ ทศันคติของผูต้อบ โดยเตรียมค าถาม
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการ
ก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั ก่อนเร่ิมการท าการ
สัมภาษณ์ผูท้  าการวิจยัไดแ้สดงถึงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบนัทึก
และบนัทึกเสียง ระหวา่งการสัมภาษณ์ ผูท้  าการวิจยัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบต่อหนา้กบัผูใ้หส้ัมภาษณ์
เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบค าถามและค าตอบเพื่อ
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เป็นแนวทางในการถามค าถามต่อไป โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-60 นาที ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

  1.2 ในขณะสัมภาษณ์ผูท้  าการวิจยัจะใช้การจดบนัทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นท่ี
ส าคญั และเม่ือจบการสัมภาษณ์ จะท าการบนัทึกขอ้มูลอ่ืน ๆ ทนัที เช่น ลกัษณะท่าทาง ลกัษณะ
น ้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากน้ียงัไดบ้นัทึกเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึก
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูท้  าการวิจยัขณะท่ีรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการเขียนบนัทึกสรุปสั้น ๆ ดงักล่าวมี
ประโยชน์ส าหรับผูว้ิจยัในการมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหัวขอ้สรุป (องอาจ นัยพฒัน์
,2548, หนา้ 232; อรุณี อ่อนสวสัด์ิ, 2551, หนา้ 282) 

  1.3 ข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทปรายวนั เพื่อท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น เพื่อน าไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป และขอ้มูลท่ี
ไดม้าผูท้  าการวิจยัจะน ามาถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยค แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลอีกคร้ังดว้ยการ ฟังเทปบนัทึกเสียงซ ้ า 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review Data)  ศึกษาวิจยัขอ้มูลจากเอกสารรายงาน
ประจ าปี วารสารวชิาการของกรมวทิยาศาสตร์บริการ เพื่อศึกษาแนวการด าเนินงานและผลงานวิจยั
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
 
3.5 ควำมเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 หลังจาก ท่ีได้ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ได้น ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
(Trustworthiness) ดงัน้ี 

 1. การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member Checking) โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกอย่างละเอียดและอธิบายอย่างชดัเจนน ากลบัไปผูใ้ห้สัมภาษณ์ยืนยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลวา่ขอ้มูลเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือไม่ 

 2. ตรวจสอบความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) โดยการน าข้อมูลไป
ตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

 3. ความสามารถในการน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ (Transferability) โดยการเขียน
ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือของการวจิยัในการท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

 4. การยืนยนัผลการวจิยั (Conformability) โดยการท่ีผูท้  าการวิจยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยนัวา่ขอ้มูล
ท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูว้จิยั 
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3.6 กำรจัดท ำข้อมูลและวเิครำะห์ผล 
 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดเทปและการบนัทึกภาคสนามมาอ่านหลาย ๆ คร้ังเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีได ้และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญั 
 2. น าขอ้มูลกลบัมาอ่านอีกคร้ังโดยละเอียดทุกบรรทดั และจึงตีความ พร้อมท าการดึง

ขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาการสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์องคก์ร
ในยคุประเทศไทย 4.0 

 3. น าข้อความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไวก้ลุ่ม
เดียวกนัโดยมีรหสัขอ้มูลก ากบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยค แลว้จึงตั้งช่ือค าส าคญั ซ่ึงจะจดัเป็นทั้ง
กลุ่มใหญ่(Themes) และ กลุ่มย่อย (Sub-theme) ท่ีอยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่  ซ่ึ ง
กระบวนการดงักล่าวคือการสร้างหัวขอ้สรุป และกลุ่มหวัขอ้สรุปแนวคิดในตวัขอ้มูล ดงัท่ีองอาจ 
นยัพฒัน์ (2548,หนา้ 236) อธิบายวา่กระท าโดยอ่านทบทวนขอ้มูลปฐมภูมิท่ีอยูใ่นรูปขอ้ความทาง
ภาษา (Textual Primary Data) ซ่ึงเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม เสร็จแล้วจึง
แบ่งแยกขอ้มูลดงักล่าวออกเป็นส่วนยอ่ย (Breaking Down) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) 
หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) ในระดบัเบ้ืองตน้ จากนั้นท าการก าหนดขอ้ความสั้น ๆ เพื่อใช้
เป็นมโนทศัน์ หรือหวัขอ้สรุปแนวคิดท่ีสะทอ้นความหมายส าคญัทั้งท่ีปรากฏชดัแจง้และแฝงอยูใ่น
ขอ้มูลส่วนยอ่ยนั้นแลว้จึงน าหวัขอ้สรุปแนวคิดท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัมาจดัเป็น
กลุ่มหวัขอ้สรุป แนวคิด (Conceptual Categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของขอ้มูลท่ีมี
ขนาดใหญ่และมีระดบัความเป็นนามธรรมมากข้ึน 

 4. ใชก้ารเขียนบรรยายส่ิงท่ีคน้พบอยา่งละเอียดและชดัเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎี
ไปควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งยกตวัอยา่งค าพูดประกอบค าหลกัส าคญัท่ีได ้เพื่อแสดง
ความชดัเจนของกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รในยคุประเทศไทย 4.0 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ” วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการในยคุประเทศไทย 4.0  (2) กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0 (3) วิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยวธีิการวิจยัคุณภาพ  (Qualitative Research) ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth Interview) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขานุการกรมหวัหนา้ฝ่ายแผนงาน หัวหน้า
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และผูป้ฏิบติังานด้านส่ือออนไลน์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และศึกษาข้อมูล
ประเภทเอกสาร (Documentary Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในยุค
ประเทศไทย 4.0   

  ความคิดเห็นของผู ้บริหาร ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และแนวทางการสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุประเทศไทย 4.0  

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการกบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0  

    ความคิดเห็นของฝ่ายสนบัสนุน มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
และมีแนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัยคุประเทศไทย 4.0  

ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาวิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

           ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 
และแนวทางในการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ท่ีสอดคลอ้งกบัยุคประเทศไทย 
4.0  

สาระส าคญัของผลการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
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4.1  ผลการศึกษาแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 
 ผลการศึกษา “แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในยุคประเทศไทย 

4.0  ไดด้งัน้ี 
 การบริหารงานและการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 บทบาทหนา้ท่ีของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจหลกั คือบริการตรวจสอบและรับรอง มี

ความมุ่งหวงัให้การบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และยงัมีเร่ืองของการวิจยั พฒันา และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าของผลิตภณัฑ์นวตักรรม ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู ้ประกอบการให้ผลิตสินค้าท่ี มี คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศอีก ทั้งยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอีกดว้ย 
กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นเป้าหมายคือ SME, วสิาหกิจชุมชน, ผูป้ระกอบการ OTOP  

การบริหารงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการ มีการแบ่งการด าเนินงานตามโครงสร้าง ดงัภาพ4.1  
โครงสร้างกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 
 

ภาพที ่4.1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
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  ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการท างานด้วย 3 หลักการคือ ปฏิรูป 
ยุทธศาสตร์ ปรองดอง การท างานของกรมวิทยาศาสตร์บริการตอบโจทย์หลักการท างานของรัฐบาล
ทางดา้น ยุทธศาสตร์และปฏิรูป คณะปฏิรูปประเทศหรือ คปท. มีขอ้เสนอแนะให้กบัทางรัฐบาลควรจะ
ปฏิรูปองค์กร โดยปรับทิศทางการท างานขององค์กรจากการท างานแบบท่ี Service and Operator เป็น
หลกัให้น้อยลง และให้เพิ่มทางด้านส่งเสริมและสนับสนุนมากข้ึน หรือเรียกว่า ผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitator) การลดบทบาทด้าน Operator ลงเพราะองค์กรมีอัตราก าลังไม่เพียงพอส าหรับการเป็น 
Operator ทั้งประเทศ แต่มีองค์ความรู้ท่ีเขม้แข็งและมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คง เช่น การใช้องค์ความรู้
จากการให้บริการตรวจสอบ รับรอง และสอบเทียบสินค้าไปใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของ
ผู ้ประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมแทน โดยการอบรม แนะน า และสอนวิธีทดสอบให้กับ
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เน้นการพฒันาให้ผูป้ระกอบการต่อยอดความรู้ต่อไปและท าห้องปฏิบติัการของ
ตวัเองใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตวัเอง เพื่อให้ไดผ้า่นการรับรองจากกรมวทิยาศาสตร์
บริการ  

 การวางแผนการท างานของกรมวทิยาศาสตร์บริการในยุคประเทศไทย 4.0 
 เม่ือทราบทิศทางและนโยบายของรัฐบาล ฝ่ายวางแผนไดมี้แนวทางการวางแผนงานในยุค

ประเทศไทย 4.0 ท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเน้นการท างานแบบบูรณาการ
การท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีศกัยภาพต่อยอดได ้
 จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน   
 การเขียนแผนการท างานไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เน้นนโยบายในการท างานด้านบูรณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนมากข้ึน 
โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมใหม่ ค  านึงถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการต่อยอด
การด าเนินงาน (ชมพูนุท  จีนะเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  12 มิถุนายน 2561) 

 การสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 ภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการส่วนส าคญัส่วนหน่ึงมาจากการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารและการท างานของพนักงานงานในองค์กร การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร เป็นส่ิงท่ีกรม
วิทยาศาสตร์บริการด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการด าเนินงานตามการบริหารงานองค์กร เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบบทบาท และภารกิจเก่ียวกับระบบคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสากล งานทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025  การท างานยึดแนวทางของ ITA การค านึงถึงหลกัคุณธรรม 
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จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบายยุค 4.0 ด้านความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม การวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์และนวตักรรม และเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของผูป้ระกอบ รวมถึงการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
ยกระดบัเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์เก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การกีฬาข้ึนในใจของผูใ้ชบ้ริการ  

จากการสัมภาษณ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบักรมวิทยาศาสตร์ จะเน้นเร่ืองคุณภาพของผลงาน โดยงานของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการทุกงานจะต้องมีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับทั้ งหมด เช่น งาน
รับรองระบบงานห้องปฏิบติัการใชม้าตรฐาน ISO/IEC 17011 งานการทดสอบความช านาญใชม้าตรฐาน 
ISO/IEC 17043 งานการทดสอบผลิตภณัฑ์ต่าง ๆใชม้าตรฐาน ISO/IEC 17025ในส่วนของงานบริการต่าง 
ๆ ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 9001 ฉะนั้ นการท่ี มีระบบมาตรฐานสากลรองรับการท างานของกรม
วิทยาศาสตร์บริการจึงแสดงให้ เห็นว่างานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นมีคุณภาพ ตรวจสอบได ้
นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีของกรมวิทยาศาสตร์บริการตอ้งท างานโดยอาศยัหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ ธรร
มาภิบาล ของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ท าให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดี 
โดยใช้แนวทางของ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) หรือ ITA) มาปฏิบัติ  (อุมาพร สุขม่วง , การส่ือสารระหว่าง
บุคคล  23 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ปัจจุบนันั้นเป็นยุคของการแข่งขนั และผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการไดถู้กน าไปใช้

งานได้จริง จึงใช้ขอ้มูลน้ีในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ในทุกช่องทางท่ีมีในการสร้างภาพลกัษณ์ 
และ ก าชบักบับุคลากรใหเ้ผยแพร่จุดเด่นของกรมวทิยาศาสตร์บริการเม่ือมีการออกส่ือเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์  

    ความคาดหวงัของการสร้างภาพลักษณ์ อยากให้ภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมวิทยาศาสตร์
บริการเป็นท่ีจดจ าของผูรั้บบริการ และมีความเช่ือถือกบัผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อุมาพร สุข
ม่วง , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  23 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ เป็นหน่วยงานท่ี 
ตรวจสอบและรับรองด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา ท าให้

กลุ่มเป้าหมายสามารถน าผลงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการไปใชง้านไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถ
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ตอบโจทยน์โยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม ในด้านของ
สังคม ได้ช่วยส่งเสริมสังคมและชุมชนให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้(อุมาพร สุขม่วง , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  23 มิถุนายน 2561) 

ความส าเร็จในการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการคือ การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถมีความมุ่งมัน่และร่วมมือในการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์ มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชป้ฏิบติังาน มีการบริหารงานท่ีไปสู่ทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ มีการติดตามประเมินผลการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ    

จากการสัมภาษณ์ เลขานุการกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานประสบความผลส าเร็จ คือ การท่ีบุคลากรทุก 
คนมีความมุ่งมัน่และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีท่ีจะพฒันาการปฏิบติังานตามแนวทางของ

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การน าแนวคิดการบริหารยทุธศาสตร์ เป็นหลกัในการบริหารองคก์ร โดย
มีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน มีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีแผนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน  (พจมาน ท่าจีน , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  11 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน  
ในด้านการสร้างภาพลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 กรมวิทยาศาสตร์บริการมี

ภารกิจหลกัในการให้บริการตรวจสอบและรับรองสินคา้และบริการดว้ยระบบ  MSTQ วิจยัและพฒันา 
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์และนวตักรรม และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการในภาคการผลิต
และบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ
ผูรั้บบริการในทุกภารกิจถือเป็นส่ิงส าคญั   (ชมพูนุท  จีนะเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  12 มิถุนายน 
2561) 

จากการศึกษาสรุปพบว่า แนวทางการสร้างภาพลักษณ์เกิดจากการบริหารงานของกรม
วิทยาศาสตร์บริการมุ่งมัน่ในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูใ้ช้บริการ มีความเขม้แข็ง
ของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจสอบและรับรอง พร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
ห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการบริการทดสอบและการวิจยัพฒันา สามารถถ่ายทอด
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เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายให้ใช้งานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรม  
 
4.2 ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการกบันโยบาย                 
ประเทศไทย 4.0   

 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ มีการวางแผนท่ีมุ่งเนน้ในการพฒันาระบบการให้บริการครบ
วงจร โดยการผ่านระบบ Most One Stop Service ในศูนยภู์มิภาคเพิ่มมากข้ึน ด้านการวางยุทธศาสตร์  
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยมีกลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีดว้ยการเผยแพร่ผลงานท่ีมีคุณภาพผา่นการ
รับรองตามมาตรฐานสากล การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการพฒันาสินคา้ OTOP แก่
ประชาชนฐานราก โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ให้เกิดการรับรู้ของประชาชน ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ใชส่ื้อใหม่ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารสร้างภาพลกัษณ์ สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจข่าวสาร
ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม น าองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ลงสู่ประชาชนฐานราก 

จากการสัมภาษณ์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
ความคาดหวงั อยากให้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นท่ีจดจ าของผูรั้บบริการ 

และมีความเช่ือถือกบัผลงานการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบักรมวิทยาศาสตร์ จะเนน้เร่ืองคุณภาพของผลงาน 
โดยงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกงานจะตอ้งมีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับทั้งหมด (อุ
มาพร สุขม่วง , การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  23 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ เลขานุการกรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งกลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีจะน าองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 

ในการถ่ายทอดลงสู่ประชาชนผ่านทางการพฒันาสินคา้ OTOP ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ และการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคุณภาพของประเทศไทย การน าองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ลงสู่ประชาชน
ฐานราก ท าใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์ ท าให้วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองใกลต้วั ไม่ยากเกิน
เอ้ือม ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนอยา่งย ัง่ยืน (พจมาน ท่า
จีน , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  11 มิถุนายน 2561) 

  จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน 
การวางแผนกลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์นั้น เน่ืองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงาน

ส่วนกลาง ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค จึงมุ่งเน้นในการพฒันาระบบการให้บริการให้เป็นไปอย่างสะดวก 
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เขา้ถึงไดง่้าย รวดเร็ว เป็นระบบและครบวงจร โดยการผ่านระบบ Most One Stop Service เพื่อขยายงาน
ด้านการให้บริการในศูนย์ภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน จะสร้างการรู้จักให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
(ชมพูนุท  จีนะเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  12 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ให้ความส าคญักบัการใช้ส่ือใหม่ มาเป็นเคร่ืองมือในการ  ส่ือสารสร้าง

ภาพลกัษณ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้ความเขา้ใจข่าวสาร
ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม  ช่วยให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงประโยชน์
จากบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีตอบสนองตามความตอ้งการน าองคค์วามรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์  ช่วยแกปั้ญหา ตลอดจนพฒันาและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในสังคมและชุมชนได ้ในยุคประเทศไทย 4.0  (วลยัพร ร่มร่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  
18 มิถุนายน 2561) 

จากการศึกษาสรุปพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์บริการเน้นการ
ส่ือสารถึงการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ปรับแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในยุค ประเทศไทย4.0 เพื่อให้แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆได้ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการพฒันาในดา้น S-Curve เดิมและ New S-Curve โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้ให้นักวิจยัเร่ิมท าวิจยัท่ีตอบโจทยข์อง New S-Curve แต่ในการวิจยัเดิมด้านอุตสาหกรรมศกัยภาพก็
ยงัคงท าวิจยัอยู่ และใช้ขอ้มูลผลงานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ในทุกช่องทางท่ีมี เพื่อสร้างการยอมรับ
และใหค้วามร่วมมือน ามาซ่ึงความส าเร็จดา้นช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน  
 
4.3 ผลการศึกษาวิธีการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสารภาพลกัษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ให้ความส าคญั
กับการใช้ส่ือ ใหม่ ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และนวตักรรม สามารถปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยด าเนินการปรับแผนประชาสัมพนัธ์
ให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559-2564) ปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ตามแผนการใช้ส่ือสมยัใหม่ฯ  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการส่ือสารโดยผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่ทั้งกลุ่มเครือข่าย
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ภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อให้ความรู้กระจายลงสู่ชุมชนแบบระบบ All location All 
time ทุกท่ีทุกเวลา 

ขอ้ดี ขอ้เสีย ในการมีนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ ขอ้ดีท่ีมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท าให้การ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรรวดเร็วข้ึน มีความคล่องตวัสูง ข้อเสีย คือ บางคนตามไม่ทนัเทคโนโลย ี
อาจจะท าใหเ้ป็นผลในทางลบต่อองคก์รได ้ 

จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ท่ีมีการตอบสนอง

ทางสังคมไดห้ลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถส่ือสารส่งขอ้มูลไดง่้ายและยงัมี
ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยฝ่ายประชาสัมพนัธ์กรมวทิยาศาสตร์บริการไดใ้ชช่้องทางการ
ส่ือสารผ่าน e-mail : pr@dss.go.th เพจกรมวิทยาศาสตร์บริการ : www. Facebook/DSSTHAISCIENCE  
และ line group ส่ือมวลชนสายวิทยาศาสตร์ และ line group เครือข่ายการประชาสัมพนัธ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(วลยัพร ร่มร่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  18 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ นกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ  
การปฏิบติังานในยุคประเทศไทย 4.0 เห็นวา่ทุกอย่างตอ้งรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ คนไทย

ยุคใหม่เสพส่ือรวดเร็วไม่ต้องการขั้นตอนมากมาย แค่อยากรู้อยากเห็นความจริง เราจะเห็นตัวอย่าง
มากมาย ท่ีถ่ายทอดสดในสถานท่ีนั้นๆให้ดูไดเ้ลย และคนก็เขา้ไปนัง่ดู อยากรู้อยากเห็นแชร์กนัมากมาย 
ถา้เม่ือไหร่ชา้กวา่คู่แข่ง ข่าวก็ไม่สดแลว้จะไม่มีใครตามอ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราตอ้งปรับตวัคือ
ความทนัทีและตอ้งลดขั้นตอนการท างานให้ล าดบัความส าคญัของการท างานแบบเป็นทีมท่ีจะสามารถ
ท างานตามหน้าท่ีได้รวดเร็ว และเป็นเอกภาพ (ธนากร ปัญญาฤดีพร, การส่ือสารระหว่างบุคคล  3 
มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
1) ศึกษารายละเอียดการใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อใช้เป็นช่องทางการ ส่ือสารเร่ืองราวหรือการ

รายงานข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2) จัดท า
แผนการใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และน าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานใน
ล าดบัต่อไป ทั้งน้ีแผนประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 
2559-2564) และแผนประชาสัมพนัธ์ระดบักระทรวง  รวมทั้งนโยบายและแผนงานของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ 3) การปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ตาม
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แผนการใช้ส่ือสมยัใหม่ฯ  ท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหารเรียบร้อยแลว้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพให้
การปฏิบติังานตามกระบวนการของหลักการส่ือสาร เพื่อให้ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ไดรั้บการ
ตรวจสอบ มีความถูกต้อง และส่งเผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  4) 
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์เพื่อให้มีการพฒันาศกัยภาพ ในการปฏิบติังานเพื่อ
รายงานขอ้มูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านส่ือสมยัใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัการประชาสัมพนัธ์ หรือ สถาบนัท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารหรือการรายงานข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือ
สมยัใหม่ ทั้ งกลุ่มเครือข่ายภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วลัยพร ร่มร่ืน, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล  18 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ นกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ  
การท าส่ือออนไลน์นั้น ตอนน้ีก าลงัต่อยอดในดา้นของการถ่ายทอดสด เพื่อตอบสนองการ

ท างานในการใหค้วามรู้กระจายลงสู่ชุมชน บางคนไม่รู้มีอบรม บางคนไม่ทราบหรือบางคนอยากทบทวน
ทีหลงั ตรงน้ีจะตอบโจทยก์ารท างานในรูปแบบของส่ือการศึกษาท่ีอนาคตจะอยูแ่บบระบบ All location 
All time ทุกท่ีทุกเวลา หน่วยงานราชการควรเอาความรู้พวกน้ีลงสู่ชุมชนให้ได้มากท่ีสุดและเป็น
ประโยชน์ในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสินค้า และเขา้ใจกระบวนการการให้บริการของทางกรม
วทิยาศาสตร์บริการเราอยา่งง่ายดาย (ธนากร ปัญญาฤดีพร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  3 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ นกัวชิาการโสตทศันูปกรณ์  
การด าเนินงานในปัจจุบนั ไดท้  าในดา้น Interactive เป็นรูปแบบการน าเสนอส่ิงใหม่ๆ ท่ีท า

ให้คนต่ืนตาต่ืนใจในการน าเสนอมากข้ึน แลว้ในอนาคตคิดว่าจะน าส่ือ Interactive มาปรับปรุงให้ดีข้ึน 
อาจจะเพิ่มในส่วนของส่ือออนไลน์ในดา้นอ่ืนๆมากข้ึนดว้ย (คุณวุฒิ ล่ีแตง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  4 
มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ นกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ 
ปัจจุบันหน่วยงานท างานกันครบวงจรแต่ยงัขาดอีกหลายเร่ือง ความรู้ความเข้าใจตาม

ลกัษณะงานในหน่วยงานเพื่อตอบปัญหาต่างๆ การให้ความร่วมมือนั้นเป็นส่ิงส าคญัและยงัคงเป็นปัญหา
ในเร่ืองของขอ้มูลเชิงลึกท่ีนกัประชาสัมพนัธ์ยงัตอบไม่ได ้และนกัวทิยาศาสตร์ไม่เขา้ใจ การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารองคก์รยงัดูเป็นเร่ืองไกลตวัส าหรับประชาชนทัว่ไป เพราะยงัไม่ทราบถึงว่าเรามีตวัตน มีบริการ
ในส่วนต่างๆ และเร่ืองทศันคติผูบ้ริหารองค์กรยงัยึดติดกบัการท างานแบบเดิมๆ และไม่เขา้ใจเร่ืองการ
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ท างานดา้นประชาสัมพนัธ์ ท าให้การท างานมีปัญหาล่าชา้ หรือท างานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพอยา่งท่ีควร
เป็น(ธนากร ปัญญาฤดีพร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  3 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ นกัวชิาการโสตทศันูปกรณ์  
ถา้พูดถึงขอ้ดี ขอ้เสีย การท่ีมี 4.0 เขา้มาท าให้วิวฒันาการในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร

รวดเร็วข้ึน มีความคล่องตวัสูงยิ่งไดเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มา ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ขอ้เสียหลกัๆ คือ บางเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาท าใหค้นบางคนตามไม่ทนัเทคโนโลย ีซ่ึงอาจจะท าให้
เป็นผลในทางลบต่อองคก์รเลยก็ได ้เพราะคนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีไม่เท่ากนัเสมอไป 
 (คุณวฒิุ ล่ีแตง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  4 มิถุนายน 2561) 

  จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
1) ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ไดมี้การศึกษาถึงขอ้มูลความส าคญั ขอ้ดี ขอ้

ควรระมดัระวงั ของการใช้ส่ือสมยัใหม่  และศึกษาถึงความส าคญัและเทคนิคการรายงานข่าวสารด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม 2) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวทางการ
ด าเนินงานใชส่ื้อสมยัใหม่เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวตักรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามแผนการใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารฯ ท่ีได้รับการเห็นชอบจากผูบ้ริหารเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้งการด าเนินงานยงัสอดคล้องกบัแผน
ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฉบบัท่ี 5(พ.ศ. 2559-2564) และแผนประชาสัมพนัธ์ระดบักระทรวง  รวมทั้ง
นโยบายและแผนงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 3) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่ฯ เพิ่มข้ึนไดแ้ก่ การ
จั ด ท า  Facebook /Wiki /Youtube/ Foursquare /Instagram /Blog /Webboard /Google Docs /Drop Box 
/Skype 4) บุคลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการส่งเสริมให้มีการพฒันา
ศกัยภาพ ในการปฏิบติังานเพื่อรายงานขอ้มูลข่าวสารดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ผา่นส่ือ
สมยัใหม่ โดยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรับใชพ้ฒันางานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุด 5) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเครือข่ายการส่ือสารหรือการรายงานข้อมูล
ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือสมัยใหม่ เครือข่ายภายในได้แก่ 
คณะท างานต่าง ๆ ในกลุ่มภายนอก ได้แก่ เครือข่ายส่ือมวลชนสายวิทยาศาสตร์  เครือข่ายนักส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ และอ่ืน ๆ  (วลยัพร ร่มร่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  18 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดงัน้ี 
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1) จ านวนข้อมูลสรุปรายงานการศึกษาบทบาทความส าคญัของการใช้ส่ือสมยัใหม่ และ
เทคนิคการรายงานข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม ท่ี เป็นการส่ือสารให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปให้ ส่ือสารเร่ืองยากให้ เข้าใจได้ง่าย จัดท าโดยบุคลากรฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ สรุปรายงานจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง 

2) จ านวนแผนการใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกรมวทิยาศาสตร์บริการไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหาร จ านวน 1 แผน 

3) จ านวนช่องทาง ท่ีได้รับการปรับปรุงและพฒันาเพื่องานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผ่าน
ช่องทางส่ือสมยัใหม่ฯ เพิ่มข้ึน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ช่องทาง  

4) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดส่้งเสริมบุคลากรฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้รับการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรการพฒันางานและการรายงานขอ้มูลข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผา่น
ส่ือสมยัใหม่ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนการเขา้รับการฝึกอบรมคนละไม่นอ้ยกวา่ 1 หลกัสูตร  

5) การสร้างเครือข่ายการส่ือสารหรือการรายงานขอ้มูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือสมยัใหม่ โดยมีเครือข่ายภายใน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 เครือข่าย และเครือข่าย
ภายนอก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 เครือข่าย  (วลยัพร ร่มร่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  18 มิถุนายน 2561) 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมจากส่ือต่างๆท่ีทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจดัท าข้ึน สรุป
พบว่า วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ือสารภาพลักษณ์ องค์กรในปัจจุบันมีหลายช่องทาง ซ่ึงกรม
วิทยาศาสตร์บริการปรับเปล่ียนเป็นเชิงรุกมาก ข้ึนโดยใช้ส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่วา่จะเป็นช่องทาง เฟซบุก๊ ส่ือออนไลน์ LINE เวบ็ไซต ์อีเมล เป็นตน้ ผูว้จิยัไดศึ้กษา
ส่ือออนไลน์ 3 รายการ 

ส่ือ เฟซบุ๊ก 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใชเ้ฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้ความต่างๆ  ขอ้ความต่างๆเป็น

เร่ืองอะไร เช่นกิจกรรมเพื่อสังคม  ทั้ งภาพถ่ายและวิดีโอ รวมถึงเผยแพร่ผลงานแก่กลุ่มเป้าหมายของ
องคก์รโดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายทางดา้นการตลาด หรือเรียกวา่ Viral Marketing เพียงโพสตข์อ้ความลง
ไปในหนา้ page เพื่อนหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีอยูใ่น Contacts List ก็จะไดรั้บขอ้มูลเหล่านั้น และถา้เน้ือหาต่างๆ
มีความน่าสนใจ ก็จะถูกส่งต่อออกไป ซ่ึงปัจจุบนัมีการกดถูกใจเพจ 5,858 คน และ 5,891 คนติดตาม ซ่ึง
เป็นยอดจริง ณ ปัจจุบนั (เดือน กรกฎาคม 2561 ) 
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ภาพที ่4.2  เพจกรมวทิยาศาสตร์บริการ:ภาพแสดงผลการด าเดินงานตามภารกิจองคก์ร 
 
ทีม่า :  www. Facebook/DSSTHAISCIENCE 
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 ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ในเฟซบุ๊กจะมีอพัเดตความเคล่ือนไหวทั้งในส่วนของภาพน่ิง วิดีโอ หรือ
การไลฟ์สดเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายยิง่ข้ึนเพื่อตอบโจทยก์ารเขา้สู่ยคุดิจิตอลในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3 LINE@ กรมวทิยาศาสตร์บริการ :ภาพแสดงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัองคก์ร 
 

 เน่ืองจากโปรแกรม LINE ฟรี ยงัมีข้อจ ากัดบางประการอยู่ รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์อยู่
ในช่วงด าเนินการและของบประมาณ ส่ือออนไลน์ส่วนน้ีจึงอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาเพื่อให้เกิดความเป็น
รูปธรรมประหยดัเวลาในส่งข้อมูล เพราะส่งขอ้ความคร้ังเดียวแต่ถึงทุกคนท่ีเป็นเพื่อนได้ และข้อมูล
ดงักล่าวจะปรากฏให้เห็นในไลน์ส่วนตวัของแต่ละคน โดยท่ีแต่ละคนไม่รู้ว่ามีใครบ้างท่ีได้รับทราบ
ขอ้มูลนั้นๆ ซ่ึงจากการศึกษา LINE@ เป็นอีกส่ือออนไลน์ท่ีน่าสนใจเหมาะแก่การส่ือสารภาพลกัษณ์
องค์กร ประกอบกบัประหยดัค่าใช้จ่าย เม่ือคิดอตัราการส่งขอ้ความ เช่น 50,000 ขอ้ความ (1 คนคิด 1 
ขอ้ความ) ค่าใช้จ่ายเพียง 800 บาทเท่านั้น เม่ือเทียบกบัการโฆษณาแบบอ่ืนท่ีตอ้งการส่งให้ถึงคนจ านวน
มาก ถือวา่คุม้ค่ามากส าหรับงบโฆษณา ไม่แค่นั้น LINE@ กรมวทิยาศาสตร์บริการ สามารถตั้งระบบตอบ
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กลบัอตัโนมติัได ้โดยก าหนดคียเ์วิร์ดของค าถามเอาไว ้นบัเป็นขอ้ดีท่ีหน่วยงานไม่ตอ้งคอยตอบค าถาม
เดิมๆ และอีกขอ้ท่ีน่าสนใจคือตั้งเวลาโพสตไ์ด ้ขอ้น้ีท าให้หน่วยงานมีความคล่องตวัในการส่ือสารตาม
เวลาท่ีตอ้งการ แมไ้ม่วา่งในเวลาดงักล่าว  และกลุ่มเป้าหมายยงัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดโ้ดยตรง
เพื่อความสะดวกและเพิ่มความเช่ือถือต่อองคก์ร 
    เวบ็ไซต์กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.4 ภาพเวบ็ไซตห์น่วยงานกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 
ทีม่า : www.dss.go.th 

 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความส าคัญกับการสร้างเว็บไซต์เป็นอย่างมากและมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบให้เกิดการเขา้ถึงและใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองเพื่อเกิดประโยชน์ในด้านการส่ือสาร



49 

ภาพลกัษณ์องค์กร การส่งเสริมศกัยภาพของหน่วยงาน ให้แข่งแกร่งมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเป็นโลกท่ีเปิด
กวา้งทางดา้นขอ้มูล ท าให้บริการของหน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึนตลอด 24 ชัว่โมง 
แมว้่าจะเป็นวนัหยุดก็ตาม รวมถึงช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร สามารถแสดงให้กลุ่มเป้าหมาย
เขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รได ้และเวบ็ไซต์ยงัช่วยในการสร้างความรู้สึกประทบัใจกบัผูเ้ยี่ยมชม
ได้อีกด้วย  นอกจากนั้ นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทย ุ
หนังสือพิมพ์ ลงทุนสร้างเว็บแค่คร้ังเดียวแต่ใครๆก็สามารถท่ีจะเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยท่ีไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายท่ีมากมาย เสียเพียงค่าบริการรายปีเพียงเล็กน้อยและท่ีส าคญัช่วยให้หน่วยงานเป็นเหมือนท่ี
ปรึกษาของกลุ่มเป้าหมายผา่นทางเวบ็ไซต์ ตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาจจะเป็นการฝากขอ้ความเอาไวก้็ได ้
โดยท่ีไม่ตอ้งมีทีมคอยรับโทรศพัทใ์ห้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาต่างๆ เพิ่มความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ผ่านการอ่านบทความช่วยเหลือบนเวบ็ไซต์ อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างความมัน่ใจในการดูแลใหก้บักลุ่มเป้าหมายยิง่ข้ึนดว้ย 

  จากการศึกษาสรุปพบวา่ การส่ือสารองคก์รภายใตส่ื้อสังคมออนไลน์มีขอบเขตขยายออกไป
กวา้งขวางมาก ทั้งการเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน การส่ือสารรวมทั้งเน้ือหา และรูปแบบการใช้ กรม
วิทยาศาสตร์บริการมีกลไกการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรภายใตส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี และอยู่
ในช่วงพฒันาไปอย่างมีระบบ ดังเช่น เฟซบุ๊ก จะมีการอัพเดตข้อมูลทุก 1-2 วนั วนัละ 2-3 รายการ 
เร่ืองราวท่ีเผยแพร่จะเป็นขอ้มูลหน่วยงานและน าเสนอบทบาท ภารกิจท่ีด าเนินการตามวาระ เทศกาล
ส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงเป็นช่องทางส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย Line@ เน่ืองจากอยูใ่นช่วงพฒันาและ
ด าเนินการ มีการส่งขอ้มูลสัปดาห์ละ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์เพื่อประชาสัมพนัธ์งานวิจยัใหม่ บทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมงานอบรมต่างๆ เวบ็ไซต์ จะมีการอพัเดตขอ้มูลทุก 1-2 วนั 
จะเป็นข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ การลงทะเบียนเขา้อบรมต่างๆ รวมถึงรายละเอียดงานบริการ
วเิคราะห์ ทดสอบต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประชาชนทัว่ไป 

 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1.) แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของกรม
วทิยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 (2.) กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์
บริการ กับนโยบายประเทศไทย 4.0 (3.) วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ือสารภาพลักษณ์ กรม
วทิยาศาสตร์บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย  

 ผลการศึกษาปรากฏการณ์ “กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยคุประเทศไทย 
4.0 กรณีศึกษา กรม วทิยาศาสตร์บริการ” สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
 5.1.1 แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 
 จากการศึกษาพบวา่กรมวทิยาศาสตร์บริการ มีแนวการสร้างภาพลกัษณ์ในยคุประเทศ
ไทย 4.0 ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร โดยมีองคป์ระกอบหลกั  6 ดา้นดงัน้ี 
 1. แนวทางสร้างภาพลกัษณ์ภายในองค์กร   
 1.1 บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร เป็นผูต้ดัสินใจแผนการระยะยาวท่ีเก่ียวกับทิศทาง
โดยรวมขององคก์ร มีวสิัยทศัน์ ก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบายและกลยทุธ์ จากการสัมภาษณ์ทั้งสาม
กลุ่ม ประกอบด้วย อธิบดี เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ให้ความคิดเห็นตรงกันว่าการสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รของกรมวทิยาศาสตร์บริการเนน้การน าเสนอผลงานท่ีตอบโจทยป์ระเทศไทย 4.0 
เป็นหลกั เนน้การท างานบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนมากข้ึน โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง
กบัอุตสาหกรรมใหม่ ค  านึงถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการต่อยอดการด าเนินงาน เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งเตม็ท่ีและกลุ่มเป้าหมายสามารถน าองคว์ามรู้ท่ีไดไ้ปใชไ้ดจ้ริง 
 1.2 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล ปรับเปล่ียนจากพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ S-Curve เป็น New 
S-Curve ตวัอย่างการวิจยัท่ีมีเป้าหมายชัดเจน เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ยาง แกว้ เซรามิก และส่ิงทอ ซ่ึงงานวจิยัเดิมก็ยงัคง
ด าเนินการควบคู่ไปดว้ย   
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 1.3 การสนบัสนุนพฒันาบุคลากร บุคลากรเปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงขององคก์ร 
ท่ีสามารถจะสร้างช่ือเสียงในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้ดงันั้นในดา้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
จึงมุ่งเน้นในเร่ืองของการปฏิบติัเร่ิมจากปลูกฝังบุคลากรให้รับผิดชอบในหน้าท่ี และปรับทศันคติ
ของบุคลากรเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มเติมในส่วนของการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร โดยจะมีการจดัอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมและ
สนบัสนุนในดา้นการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 1.4 ปรับทิศทางการท างานขององคก์รเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เปล่ียนจาก 
Service and Operator เป็นหลกั ให้ปรับเปล่ียนให้น้อยลง และเพิ่มการส่งเสริมและสนบัสนุนมาก
ข้ึนเรียกว่า ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) โดยใช้ฐานองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยู ่เช่น ใชอ้งคค์วามรู้
จากการให้บริการตรวจสอบ รับรอง และสอบเทียบสินคา้ไปใช้ในการพฒันาห้องปฏิบัติการของ
ผูป้ระกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมแทน โดยจะใชก้ารอบรม แนะน า และสอนวิธีทดสอบให้กบั
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบติัการของกรม
วทิยาศาสตร์บริการ 
 1.5 ดา้นผลงานวจิยัและบริการ พบวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัในองคก์ร เพราะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
จะมีทรรศนะท่ีวา่มีหอ้งปฏิบติัการท่ีน่าเช่ือถือ มีงานวจิยัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ มีมาตรฐานและ
มีบริการท่ีดี ยอ่มเป็นหวัใจท่ีส าคญัท่ีอยากจะเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการถือเป็นกลไกส าคญั
ท่ีจะท าใหก้ารบริหารงานองคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวทางสร้างภาพลกัษณ์ภายนอกองค์กร 

2.1 ดา้นการส่ือสาร  เนน้การน าเสนอข่าวสารท่ีเป็นจุดเด่นของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
โดยมีการใชส้ังคมออนไลน์ควบคู่กบัส่ือดั้งเดิม ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เนน้สร้างความ
รับรู้ความเขา้ใจข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายช่วยให้
ประชาชนเกิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงประโยชน์จากบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ท่ีตอบสนองตามความตอ้งการในการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมไป
ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์  ช่วยแกปั้ญหา ตลอดจนพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคม
และชุมชนได ้ในยคุประเทศไทย 4.0   
 เม่ือพิจารณาพนัธกิจวตัถุประสงค์และนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการแลว้ แนว
ทางการสร้างภาพลกัษณ์รวมถึงการพฒันางานของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเน้นทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สร้างการรู้จกัหน่วยงานโดยเร่ิมจากการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ การแสวงหาความ
เป็นจริงแห่งตวัตนขององค์กร เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์อย่างมีขั้นตอน เพื่อตอบสนองตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงส่งเสริมสังคมและชุมชนให้สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
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ยกระดับเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้เกิดภาพลักษณ์เก่ียวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการข้ึนในใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ  
 5.1.2. กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับนโยบายประเทศไทย 4.0
  กลยุท ธ์การส่ือสารภาพลักษณ์  คือแนวคิดวิธีการท่ีจะใช้การส่ือสารท่ีท าให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จักกรมวิทยาศาสตร์บริการ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร จะเน้นบริการ
ตรวจสอบและรับรอง มีความมุ่งหวงัให้การบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น งานรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบติัการใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17011 งานการทดสอบความช านาญใช้มาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 งานการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025ในส่วนของงาน
บริการต่าง ๆ ใชม้าตรฐาน ISO/IEC 9001 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นมี
คุณภาพ ตรวจสอบได ้ 

 จุดแข็งของกรมวิทยาศาสตร์บริการคือมีความรู้ท่ีสั่งสมเป็นเวลามากกวา่ 100 ปี และมี
บุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถ จุดอ่อนขององค์กรคือไม่มี พรบ. เป็นของตวัเอง ท าให้
ภารกิจไม่ชดัเจนในการรักษาสถานภาพความเป็นราชการ ดา้นโอกาสประเทศมีแนวทางท่ีชดัเจนใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม แต่ยงัคงมีอุปสรรค  
คือการท างานท่ีซ ้ าซ้อนกนัในหน่วยงานต่างๆ ดา้นวิทยาศาสตร์ ของประเทศ และการสนับสนุน
งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอ  
 กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 จาก
การศึกษาพบวา่กรมวทิยาศาสตร์บริการ มีกลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ 3 ดา้นดงัน้ี 
 1) ส่ือสารผลงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การสร้างทศันคติท่ีดี สร้างความ
น่าเช่ือถือดว้ยผลงาน ความเป็นมืออาชีพ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมาย ผลงานท่ีมี
คุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น งานรับรองระบบงานห้องปฏิบติัการใช้มาตรฐาน 
ISO/IEC 17011 งานการทดสอบความช านาญใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17043 งานการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆใชม้าตรฐาน ISO/IEC 17025ในส่วนของงานบริการต่าง ๆ ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 
9001 การท่ีมีระบบมาตรฐานสากลรองรับการท างานของกรมวทิยาศาสตร์บริการจึงแสดงให้เห็นวา่
งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้ นมีคุณภาพ ตรวจสอบได้ นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีของกรม
วทิยาศาสตร์บริการตอ้งท างานโดยอาศยัหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ของการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี ท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีมาใช้บริการสามารถน าองค์ความรู้ไปยกระดบัคุณภาพ
ชีวติและยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศได ้
 2) การพฒันาระบบการให้บริการครบวงจร สร้างความเขา้ใจ เผยแพร่บทบาทหน้าท่ี
ด้วย Key Message ท่ีส าคัญ ผ่านระบบ Most One Stop Service เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าท่ีของ
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องค์กรและงานบริการ เน่ืองจากผลงานและงานบริการขององค์กรมีเน้ือหา (Content) ท่ีเป็นด้าน
วชิาการ ตอ้งการการอธิบาย การให้ความรู้ ความเขา้ใจ และกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่มีศูนยป์ระจ า
ภูมิภาคจึงน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยและสนบัสนุนกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน  

 3) สร้างการรับรู้และการจดจ าให้กบักลุ่มเป้าหมาย ตอกย  ้าช่ือองคก์รผา่นส่ือ เพื่อใหเ้กิด
การจดจ าผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ รวมถึงใชส่ื้อใหม่ เป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารภาพลักษณ์สามารถส่ือสาร ส่งข้อมูล ได้ง่ายและยงัมีปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกนัได้อย่าง
รวดเร็ว โดยฝ่ายประชาสัมพนัธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน e-mail : 
pr@dss.go.th  เพจกรมวิทยาศาสตร์บริการ : www. Facebook/DSSTHAISCIENCE  และ line 
group ส่ือมวลชนสายวิทยาศาสตร์ และ line group เครือข่ายการประชาสัมพนัธ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
  ดังนั้ น กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงมุ่งกลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์ท่ีเน้นส่ือสาร
ผลงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การพฒันาระบบการให้บริการครบวงจร และสร้างการ
รับรู้และการจดจ าใหก้บักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับและให้ความร่วมมือน ามาซ่ึงความส าเร็จ
ท าให้ประชาชนเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนอยา่งย ัง่ยนื   
 5.1.3. วธีิการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสารภาพลักษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการท างานด้านสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ท่ีสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการน าส่ือสมัยใหม่มาใช้เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความรับรู้ความเขา้ใจ
ข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้แก่ประชาชน การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ปัจจุบนัยงัใช้ส่ือดั้ งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ เพื่อส่ือสารบทบาท
ภารกิจ รวมถึงการด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์กร ในด้านส่ือสมยัใหม่นั้นก็ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถส่ือสาร ส่งขอ้มูล ไดง่้ายและยงัมีปฏิสัมพนัธ์
โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายประชาสัมพนัธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ใช้ช่องทางการ
ส่ื อ ส า ร ผ่ า น  e-mail : pr@dss.go.th  เพ จ ก ร ม วิ ท ย า ศ าส ต ร์ บ ริ ก า ร  :  www. Facebook/ 
DSSTHAISCIENCE  และ line group ส่ือมวลชนสายวิทยาศาสตร์ และ line group เครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของหน่วยงาน 
ผลงานวจิยั งานสัมมนาต่างๆทุกภารกิจ ส่วนน้ีจะมีการอพัเดตทุกวนั 1-2 รายการ ดงัตวัอยา่ง 
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 เฟซบุ๊ก  ใชเ้พื่อส่ือสารข่าวกิจกรรมต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เน่ืองจากเป็นส่ือ
ท่ีเข้าถึงผูใ้ช้บริการได้รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถโต้ตอบคุยผ่านโปรแกรมได้ มีการอพัเดต
ขอ้มูลทุกวนั 
 ไลน์ ใช้เพื่อส่ือสารข่าวสารบทบาท ภารกิจ รายการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึง
เกร็ดความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ยอะ ขอ้มูลส่งได้
รวดเร็วตลอดเวลา แต่มีค่าใชจ่้ายซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นช่วงพฒันา  
 เวบ็ไซต ์ใชเ้พื่อส่ือสารข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีขอ้มูลหน่วยงานเชิงลึก เบอร์
โทรศพัท์ แผนท่ี ช่องทางการติดต่อ แผนการสัมมนาต่างๆ และผลงานวิชาการท่ีสามารถน าไป
อา้งอิงได ้เปิดบริการ 24 ชม. เป็นส่ือท่ีลงทุนคร้ังเดียวแต่อยูต่ลอด และท่ีส าคญัเป็นส่ือท่ีสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ร    
 
5.2 อภิปรายผล    

 การศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยคุประเทศไทย 4.0 
กรณีศึกษา กรมวทิยาศาสตร์บริการ” สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 5.2.1 แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0 

 การด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทุกภารกิจมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั
เพื่อส่งผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีเห็นได้
ชดัเจนคือ เป็นหน่วยงานท่ีตรวจสอบและรับรองดว้ยคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลา ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการไปใช้งานไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม และสามารถตอบโจทยน์โยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
และนวตักรรม ในดา้นของสังคม ไดช่้วยส่งเสริมสังคมและชุมชนให้สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิต
และยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศได้ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ อา้งถึง ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย ์ 
(2560) ท่ีว่าดว้ยโมเดลของ Thailand 4.0 คือความ มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน ซ่ึงโมเดลน้ีจะส าเร็จได ้
ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน 
สถาบนัศึกษาและสถาบนัวิจยัต่างๆ ประกอบกบัการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขบัเคล่ือนไป
ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงปัจจุบนัโมเดลอยู่ในระหว่างการด าเนินงานโดยให้แต่ละหน่วยงานปรับ
บทบาทภารกิจใหส้อดคลอ้งกบัแผนของรัฐบาล 

1) แนวทางสร้างภาพลกัษณ์ภายในองคก์ร   
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 1.1) บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร เป็นผูต้ดัสินใจแผนการระยะยาวท่ีเก่ียวกบัทิศทาง
โดยรวมขององคก์ร มีวิสัยทศัน์ ก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบายและกลยทุธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์รอยา่งเตม็ท่ีและกลุ่มเป้าหมายสามารถน าองคว์ามรู้ท่ีไดไ้ปใชไ้ดจ้ริง 

 1.2) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล ปรับเปล่ียนจากพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ S-Curve เป็น New 
S-Curve   

  1.3) การสนบัสนุนพฒันาบุคลากร ปลูกฝังบุคลากรให้รับผิดชอบในหน้าท่ี และปรับ
ทศันคติของบุคลากรเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มเติมในส่วนของการสร้างขวญัและ
ก าลังใจ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร โดยจะมีการจดัอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึง
ส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4) ปรับทิศทางการท างานขององคก์รเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เปล่ียนจาก 
Service and Operator เป็นหลกั ให้ปรับเปล่ียนให้น้อยลง และเพิ่มการส่งเสริมและสนบัสนุนมาก
ข้ึนเรียกวา่ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) โดยใชฐ้านองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยู ่

 1.5) ดา้นผลงานวิจยัและบริการ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการถือเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้การ
บริหารงานองคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) แนวทางสร้างภาพลกัษณ์ภายนอกองคก์ร 
  2.1) ดา้นการส่ือสาร พบว่า การสร้างภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะไม่

เน้นโฆษณาเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานราชการไม่ไดท้  าเพื่อผลก าไร แต่ในปัจจุบนันั้นเป็นยุคของ
การแข่งขนั และ ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการไดถู้กน าไปใชง้านไดจ้ริง จึงใชข้อ้มูลน้ีในการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ในทุกช่องทางท่ีมีในการสร้างภาพลกัษณ์ อา้งถึง พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 
(2540) อธิบายไว้ว่า ภาพลักษณ์ของบุคคล หรือองค์กรนั้ นจะเป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์การไดรั้บข่าวสารของประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความประทบัใจหรือจดจ าไวใ้นใจ
ของประชาชนอย่างไรนั้น ก็ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมและการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ของตวั
องค์กรเอง การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรนั้นจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้งและเพียงพอต่อประชาชน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของงบประมาณ หน่วยงานจึงเอางาน
เป็นตวัก าหนดโดยการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไปถ่ายทอดลงสู่ประชาชนผ่านทางการ
พฒันาสินค้า OTOP และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ส่งผลให้
ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิรัช ลภิรัตนกุล 
(2538) กล่าวว่าภาพลกัษณ์ “Image” ในดา้นวิชาการประชาสัมพนัธ์ คือ ภาพลกัษณ์ในใจ (Mental 
Picture) ของคนเรา อาจจะเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต หรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิตก็ได้ เช่นภาพท่ีมีต่อบุคคล 
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(Person) กล่าวคือ บุคคล องค์กร สถาบนั ฯลฯ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง สร้างให้เกิดข้ึนแก่จิตใจเราหรือ
อาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองก็ได้ และ  Robinson and Barlow (1959 : 77) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ 
หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจซ่ึงบุคคล มีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ร ภาพในใจดงักล่าวของบุคคล
นั้น ๆ อาจจะได้มาจากทั้ง ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางออ้ม 
(Indirect Experience) ของตวัเขาเอง 

5.2.2 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กบันโยบายประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์  มีการวางแผนท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการ

ให้บริการครบวงจร โดยการผ่านระบบ Most One Stop Service ในศูนยภู์มิภาคเพิ่มมากข้ึน ด้าน
ยุทธศาสตร์  กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบันโยบายของทางรัฐบาล 
เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยมีกลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีดว้ยการเผยแพร่ผลงาน
ท่ีมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล การถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ผ่านการ
พฒันาสินคา้ OTOP แก่ประชาชนฐานราก โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคุณภาพ ให้เกิด
การรับรู้ของประชาชน ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ใชส่ื้อใหม่ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารสร้างภาพลกัษณ์ 
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม น าองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ลงสู่ประชาชน  

 เน่ืองจากปัจจุบันรัฐบาลเปิดกวา้งให้หน่วยงานภาครัฐใช้ส่ือออนไลน์ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงมุ่งกลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีจะน าองค์
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ลงสู่ประชาชนฐานราก ท าให้ประชาชนเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์ 
ท าให้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองใกล้ตวั ไม่ยากเกินเอ้ือม ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนอย่างย ัง่ยืน แนวโน้มจากเดิมท่ีใช้ ส่ือดั้ งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ ์
วทิย ุโทรทศัน์ ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมใหมี้การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ท่ีมีการน า
เทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาประกอบการส่ือสารมากข้ึน สร้างทศันคติท่ีดี สร้างความเข้าใจผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าใหส้ามารถส่ือสาร ส่งขอ้มูล ไดง่้ายและยงัมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับ Kotler (2000,p.533) และ Jefkins (1993,pp.21-22) ซ่ึง
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ได้อธิบายกลยุทธ์การส่ือสารให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยใชเ้คร่ืองมือ (Communication Tools) ดงัน้ี 

   1. ต้องมีการเน้นย  ้าเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) อย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้างให้เกิดการ
จดจ าองคก์รใหไ้ด ้
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    2.  มีกลยุทธ์ในการใช้ส่ือต่างๆ (Media Strategies) ทั้ งส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นส่ือ
ส่วนกลางหรือส่ือท้องถ่ิน รวมถึงส่ืออ่ืนๆ โดยท่ีเน้ือหาจะต้องมีความแปลกใหม่ฉีกแนวและ
น่าสนใจ 

     3. มีการรุกด้านชุมชนสัมพนัธ์ (Community relations) จะต้องท าให้ชุมชนรอบข้าง
รู้สึกวา่องคก์รเราเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีไดใ้นชุมชนนั้นใหไ้ด ้

      4.  เครือข่ายสัมพนัธ์ (Networking and Relations) ท่ีดี องค์กรจ าเป็นตอ้งมีเครือข่ายท่ี
ช่วยประสานในการด าเนินงานในดา้นต่างๆท่ีจะท าใหง้านสามารถจะลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

        5.  มีการพัฒนาบุคลากรและการส่ือสาร (Resource Development and Internal 
Communication) การจะบริหารภาพลักษณ์องค์กร คนในองค์กรจะต้องมีความพร้อม เพราะ
บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัในสร้างภาพลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 

5.2.3  ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสารภาพลักษณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการท างานด้านสร้างภาพลักษณ์องค์กร ท่ี
สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการน าส่ือสมยัใหม่ต่าง ๆ  มาใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้ความเขา้ใจข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้แก่ประชาชน ในสังคมชุมชน  สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการประชาชนในยุคสมัยของ Social Media  รวมทั้ งเป้าหมายส าคัญมุ่งให้การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้ความเขา้ใจ เป็นการช้ีแจงผลการด าเนินงาน ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ในการส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์ พฒันากระบวนการผลิต
สินคา้ ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ไทย ให้มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ยกระดบัเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติของสังคม ชุมชน 

 โดยมีแผนการด าเนินงานเพื่อน าส่ือสมยัใหม่ Social Media มาใช้เป็นช่องทางหน่ึงใน
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน เสริมสร้าง
ความรับรู้ความเขา้ใจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี   

 1) ศึกษารายละเอียดการใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อใช้เป็นช่องทางการ ส่ือสารเร่ืองราวหรือ
การรายงานข่าวสารดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 2) จดัท าแผนการใชส่ื้อสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และน าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาเพื่อก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนินงานในล าดบัต่อไป ทั้งน้ีแผนประชาสัมพนัธ์ให้มีความสอดคลอ้งกบัแผน
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ประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับท่ี 5(พ.ศ. 2559-2564) และแผนประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง  
รวมทั้งนโยบายและแผนงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 3) การปรับป รุงและพัฒนาการป ฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์  ของฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ ตามแผนการใชส่ื้อสมยัใหม่ฯ  ท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหารเรียบร้อยแลว้ โดย
มุ่งเนน้ประสิทธิภาพให้การปฏิบติังานตามกระบวนการของหลกัของการส่ือสาร เพื่อให้ขอ้มูลหรือ
ข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ไดรั้บการตรวจสอบ มีความถูกตอ้ง และส่งเผยแพร่ผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่
ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

 4) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์เพื่อให้มีการพฒันาศกัยภาพ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านส่ือ
สมยัใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือ สถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

 5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการส่ือสารหรือการรายงานขอ้มูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือสมยัใหม่ ทั้ งกลุ่มเครือข่ายภายใน และภายนอก กรม
วทิยาศาสตร์บริการ 

 โดยไดมี้การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามแผนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 (1) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ไดมี้การศึกษาถึงขอ้มูลความส าคญั ขอ้ดี 

ขอ้ควรระมดัระวงั ของการใชส่ื้อสมยัใหม่  และศึกษาถึงความส าคญัและเทคนิคการรายงานข่าวสาร
ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

 (2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวทางการด าเนินงานใช้ส่ือ
สมยัใหม่เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามแผนการใชส่ื้อสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ฯ ท่ีได้รับการเห็นชอบจากผูบ้ริหารเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้ งการด าเนินงานยงัสอดคล้องกับแผน
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับท่ี 5(พ.ศ. 2559-2564) และแผนประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง  
รวมทั้งนโยบายและแผนงานของกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 (3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบติังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผ่านช่องทางส่ือสมยัใหม่ฯ เพิ่มข้ึนได้แก่ การจดัท า Facebook 
/Wiki /Youtube/ Foursquare /Instagram /Blog /Webboard /Google Docs /Drop Box /Skype 

 (4) บุคลากรในฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการ ไดรั้บการส่งเสริมให้มีการ
พฒันาศกัยภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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นวตักรรม ผ่านส่ือสมยัใหม่ โดยได้เขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาปรับใช้
พฒันางานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  

 (5) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการ มีเครือข่ายการส่ือสารหรือการรายงาน
ขอ้มูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือสมยัใหม่ เครือข่ายภายใน
ไดแ้ก่ คณะท างานต่าง ๆ ในกลุ่มภายนอก ไดแ้ก่ เครือข่ายส่ือมวลชนสายวทิยาศาสตร์  เครือข่ายนกั
ส่ือสารวทิยาศาสตร์ และอ่ืน ๆ  

 รวมทั้งฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ดงัน้ี 

 1) จ านวนข้อมูลสรุปรายงานการศึกษาบทบาทความส าคญัของการใช้ส่ือสมยัใหม่ 
และเทคนิคการรายงานข่าวสารดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ท่ีเป็นการส่ือสารให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปให้ส่ือสารเร่ืองยากให้เข้าใจได้ง่าย จดัท าโดยบุคลากรฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ สรุปรายงานจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง 

 2) จ านวนแผนการใชส่ื้อสมยัใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหาร จ านวน 1 
แผน 

 3) จ านวนช่องทาง ท่ีได้รับการปรับปรุงและพฒันาเพื่องานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่ฯ เพิ่มข้ึน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ช่องทาง  

 4) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดส่้งเสริมบุคลากรฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรการพัฒนางานและการรายงานข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ผา่นส่ือสมยัใหม่ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนการเขา้รับการฝึกอบรมคนละไม่น้อย
กวา่ 1 หลกัสูตร  

 5) การสร้างเครือข่ายการส่ือสารหรือการรายงานข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านช่องทางส่ือสมยัใหม่ โดยมีเครือข่ายภายใน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย และเครือข่ายภายนอก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 เครือข่าย 
               ซ่ึงสอดคล้องกับ โจนส์ (Jones, Online, 2013) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้โซเชียลมีเดีย 
กล่าววา่ โซเชียลมีเดียเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการส่ือสารแบบออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีใชเ้พื่อการพูดคุย 
สร้างปฏิสัมพนัธ์ เผยแพร่สร้างเครือข่ายของการส่ือสารออนไลน์ โซเชียลมีเดียกระตุน้ให้เกิดการ
สนทนา แสดงความคิดเห็นฯลฯ ไปสู่กลุ่มผูท่ี้มีความสนใจเหมือนๆกนั และท่ีส าคญัคือสามารถ
ส่ือสารแบบสองทางได ้ท าให้สามารถติดต่อกนัไดร้วดเร็ว และประเด็นหลกัส าหรับกลุ่มวยัรุ่นใน
ยคุปัจจุบนัคือการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงทุกเวลาท่ีตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานกรมวทิยาศาสตร์บริการ
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กลุ่มผูป้ฏิบติังานยงัตามไม่ทนัเทคโนโลยีซ่ึงอาจกระทบต่อการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรซ่ึงการมี
ผลกระทบต่อการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั สุรีรักษ ์วงษทิ์พย ์(2557) ศึกษา
เร่ือง ส่ื อใหม่ : กุญ แจเพื่ อก ารพัฒนาองค์ก ารสมัยให ม่  New Media: The Key for Modern 
Organization Development กล่าวว่า ส่ือใหม่ (New Media) มีบทบาทส าคัญต่อองค์การ ในการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรในองคก์ร  

 เพื่อการด าเนินงานด้านการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0  อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ในยุคภาคอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม หรือท่ีเรียกกนัวา่ไทยแลนด ์4.0 นั้น องคก์รตอ้งทนัต่อความเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจเศรษฐกิจการเมืองและพร้อมท่ีจะตัดสินใจปรับแผนการ
ด าเนินงานบนขอ้มูลท่ีไดม้าจากการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น เพราะส่ิงท่ีจะไดเ้ป็นผลลพัธ์ตามมาคือการ
ส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รจะไดรั้บความสนใจอย่างมากจากกลุ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูน้ าความคิด
และมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มในวงกวา้ง ซ่ึงสอดคล้องกบั เสรี วงษ์มณฑา (2541 : 13) ช้ีแจงว่า
ภาพลกัษณ์เป็นขอ้เทจ็จริงบวกกบัการประเมินส่วนตวัแลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคล อยู่ไดน้านยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงต่างจากสภาพความจริงได ้เพราะภาพลกัษณ์ไม่ใช่
เร่ืองของเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ท่ีมนุษย ์น าความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปรวม
กบัขอ้เทจ็จริง 

 ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีปรากฎในใจกลุ่มเป้าหมาย ถ้าตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายแล้วมี
ค าตอบท่ีหลากหลายไม่เหมือนกนั หรือไม่สามารถบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่คืออะไรนัน่หมายความวา่มี
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ชดัเจน ไม่แข็งแรง ซ่ึงภาพลกัษณ์สามารถสร้างผ่านการส่ือสารต่างๆ เช่น โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การให้บริการลูกคา้ การท่ีพูดต่อ ๆกนัไป ทั้งหมดน้ีเป็นประสบการณ์ในทุกจุดท่ีท า
ใหอ้งคก์รไดมี้ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายนัน่เอง 

 หลาย ๆ องค์กรสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยการส่ือสารจนประสบความส าเร็จ ซ่ึงไม่เพียงมี
งบประมาณก็สามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดโ้ดยการใช้ส่ือต่าง ๆ แต่โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเจอเน้ือหา
เร่ืองราวไม่ใช่แค่ผา่นส่ือต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ผา่น บริการ เอกสาร พนกังาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหารดว้ย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

 จากการอภิปรายและจากขอ้จ ากดัในการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ น ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะใน
เชิงปฏิบติัเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และการวจิยัในอนาคต ดงัน้ี  
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 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรมีกลยุทธ์การส่ือสารองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
โดยมีการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางการส่ือสารองค์กร พร้อมกบัก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัใน
การส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และมีการประเมินผลจากการด าเนินงานตามแผน เพื่อประเมิน
ความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  

 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรให้ความส าคญักบัการบริหารประเด็นข่าวให้เป็นท่ี
สนใจของส่ือมากข้ึน โดยเร่ิมจากการก าหนดปฏิทินงานส่ือสารของหน่วยงานตลอดทั้งปี พร้อมทั้ง
ก าหนดประเด็นข่าวสารและสาระส าคญัของเน้ือหาข่าวใหเ้กิดความชดัเจน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
และช่องทางการส่ือสารไดช้ดัเจนและสม ่าเสมอ ลดความเส่ียงในประเด็นข่าวเชิงลบและเพิ่มโอกาส
ข่าวเชิงบวกมากข้ึน  

 3. การเสนอเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารควรมีความถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว น่าสนใจและน่า
ติดตาม เนน้รูปแบบการให้ความรู้ สร้างความสนใจ และการโนม้นา้วใจให้ผูรั้บสารหรือประชาชน
เกิดทศันคติหรือภาพลกัษณ์เชิงบวกกบัหน่วยงาน ความถ่ีในการส่ือสารควรมีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็น
การตอกย  ้าสารของหน่วยงานใหเ้ป็นท่ีจดจ าสู่สาธารณชนไดอ้ยา่งไม่ขาดตอน  

 4. พฒันารูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง โดยพฒันา
ใหมี้ความน่าสนใจ การยอ่ยขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากใหง่้ายและมีความน่าติดตามมากข้ึน เช่น การท าขอ้มูล
ในรูปแบบของ Infographic เป็นตน้  

 5. ศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะโครงสร้าง ภารกิจ 
บทบาท หนา้ท่ี และการด าเนินงานท่ีคลา้ยกนักบักรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อศึกษากลยุทธ์ วิธีการ
ส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และน ามาประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน 

 6. การท่ีบุคลากรผูป้ฏิบัติงานตามไม่ทันเทคโนโลยีซ่ึงอาจกระทบต่อการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์องค์กรนั้น หน่วยงานควรจดัการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมรับมือกบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีจะเขา้มา พร้อมกบัก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานใหช้ดัเจน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการท าวิจัยคร้ังน้ี  เน้นการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 
กรณีศึกษากรมวิทยาศาสตร์บริการโดยเฉพาะ หากมีผูส้นใจท าการวิจยัแนวน้ี อยากให้มีการวิจยั
เปรียบเทียบกบัองค์กรภาคเอกชน เพื่อหาความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อย เม่ือเข้าสู่การปรับตวัยุค
ประเทศไทย 4.0  
 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์ของประชาชน จาก
การส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รในยคุประเทศไทย 4.0 



62 

5.5 ข้อจ ากดัในการศึกษา  
  บุคคลในส่วนของกรมวทิยาศาสตร์บริการ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งจนถึงช่วงเกษียณ 

รวมถึงปรับเปล่ียนตามค าสั่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลต่อความต่อเน่ืองและ
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงท าให้บางประเด็นค าถามไม่สามารถใหข้อ้มูลกบั
ผูศึ้กษาไดร้วมไปถึงการปฏิเสธการใหข้อ้มูลในบางประเด็น 
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S-curve 
ในการประกอบธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านบริการ หรือธุรกิจด้านการค้าขาย

ผลิตภณัฑ์จะมีลกัษณะของวงจรหรืออายุของผลิตภณัฑ์ (Product life circle) ท่ีเหมือนกนัคือ เกิด 
รุ่งเรือง ดบั ดงันั้นการทาธุรกิจให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานยอ่มข้ึนอยู่กบัการท่ีผูบ้ริหารองค์กร
ตอ้งยอมรับและคิดต่อความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนจะเปล่ียนแปลงหรือพฒันาตรงไหน
ด้านใด ก็ต้องค านึงถึงความต้องการของผู ้บริโภคเป็นอันดับแรก แต่ก็ไม่ได้หมายความถึงผู ้
ใหบ้ริการจะตอ้งตามใจผูบ้ริโภคเสมอไป ตอ้งมาดูท่ีความเหมาะสมทางดา้นการเงินทั้งของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่และเงินลงทุนของผูใ้หบ้ริการควบคู่กนัไปดว้ย 

 
S-curve ค าว่า S คือ ตวัอกัษรภาษาอังกฤษธรรมดาตวัหน่ึงแต่เราไม่ใช้ความหมายของ

ตวัอกัษร แต่เราใชรู้ปแบบของตวัอกัษรมาเป็นสัญลกัษณ์ต่างหาก โดยลกัษณะของอกัษรรูปตวั S จะ
มีลกัษะโคง้ไปมา แต่หากเรายืดตวัอกัษรออกจะมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ไปมาและมีลกัษณะท่ีสูงข้ึน
คงจะแปลความหมายได้ว่า การพฒันาหรือเจริญข้ึนท่ีไม่ใช่ในแนวตรง แต่ค่อยๆ เจริญข้ึนใน
ลกัษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือค่อยๆ พฒันาจากจุดเดิมหรือจากฐานเดิมนัน่เอง 

ค าว่า Curve ก็คือคาในภาษาองักฤษท่ีแปลว่าส่วนโคง้เวา้ ค  าน้ีเราเอามาใช้แบบตรงตาม
อกัษรค าแปลในตวัมนัเอง 

ค าวา่ S-curve สองคาเม่ือเอามารวมกนัทั้งสัญลกัษณ์และความหมายคงจะอนุมานแปลไดว้า่ 
เส้นโคง้ท่ีเจริญเติมโตในรูปตวั S นัน่เอง 
New S-curve 

เน่ืองจากในปัจจุบนัความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีเรียกวา่ 
แบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได ้ดงันั้นในสงครามทางการคา้ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิตหรือผูบ้ริการจะตอ้ง
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ปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมแบบสมยัใหม่ แต่ก็ตอ้งยอมรับว่า
ในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตยงัไม่สามารถปรับไดใ้ห้รวดเร็วขณะนั้นดว้ย เง่ือนไข
ของตวัผูผ้ลิตเองและผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์หลายตวัอาจไม่จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตาม
เทคโนโลย ีดว้ยเพราะสินคา้เหล่านั้นมีคุณค่าในตวัของมนัเอง ดงัเช่น สินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์จากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

การวางกลยุทธ์การพฒันาจึงก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ออกเป็น 
10 อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายและแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศกัยภาพ (First S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ 

1. อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 
5. อุตสาหรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 5 อุตสาหกรรมคือ  
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์(Robotics) 
2. อุตสาหรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
5. อุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Medical Hub) 
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