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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษากลยทุธ์ทางการส่ือสารการตลาดของบริษทั ปตท. น ้ามนัและ
การคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (2) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ของบริษทั 
ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือการวิจยั คือ การวิเคราะห์
เอกสาร ศึกษาวิจยัโดยการวิเคราะห์เอกสาร เน้ือหาท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและ
การคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) โดยท าการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร และ ภายในองคก์ร และ ศึกษา
ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีแนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการท่ี
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการส่ือสารองคก์รของ บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารทางการตลาด ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 

ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 
เนน้การท าแคมเปญทางการตลาด ท่ีค านึงถึงผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการ รับรู้ (Awareness) ต่อองคก์ร และ
มีมุมมองภาพลกัษณ์ขององค์กรในดา้นดีๆ เผยแพร่บทบาทหน้าท่ีขององค์กร โดยใช้วิธีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ 
ก านด Key Message ในแคมเปญต่างๆ ท่ีชดัเจน และเขา้ใจง่าย ส่งเสริมความเช่ือมัน่และยอมรับ ดว้ยการเผยแพร่
ความเป็นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชน เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ เขา้ใจ และยอมรับ ตลอดจนมุ่งเนน้การส่ือสารแบบบูรณา
การจากภายในองค์กร ผ่านช่องทางการส่ือสารสู่ภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม แคมเปญ
การตลาด ส่ือมวลชน การใช้ส่ือในหลากหลาย เพื่อส่งสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ในเชิงบวก 
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The objectives of this research are to study 1) marketing communication strategies and 2) the marketing 
communication style of PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (PTTOR). This research 
employed a qualitative research method, using document analysis and in-depth interview. For document 
analysis, content used in PTT's marketing communications from external and internal sources were analyzed. 
For in-depth interview, 2 groups of informants were interviewed: 1) a group of PTTOR officers responsible for 
corporate communications, consisting of a senior and a middle management officers and an officer at 
operational level 2) a group of marketing communications specialists consisting of two experts. The results 
showed that PTT's marketing communication strategy focused on marketing campaigns that takes into account 
the consumer in order for consumers to be aware and have a good perception on the image of the organization. 
Key messages such as the roles and responsibilities of the organization were disseminated through various media 
in campaigns that are clear and easy to understand. PTTOR continually promoted confidence and acceptance of 
the company’s works, activities, and professionalism. It also built relationships with specific target groups, 
especially communities, to create awareness, understanding and acceptance. PTTOR used integrated 
communication channels and activities such as events, marketing campaigns, and various mass media to send 
key messages that support the company’s vision and missions to the target audiences and helped build positive 
perception. 

 


