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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ใช้ในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อส านักงาน
หรือไม่อย่างไร  โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) จากการศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 และจากกฤตภาค (Clipping News) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าว
ประจ าวันในสื่อหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงาน โดย
ศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ให้ความส าคัญจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการ
สื่อสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 
สื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มีปฏิสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานมากที่สุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 15 – 20 คน และกลุ่มที่ 
3 นักวิชาการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน  

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกย้ าชื่อผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ า เผยแพร่บทบาท
หน้าที่ของส านักงานด้วยการก าหนด ข้อความหลัก (Key Message) ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สร้าง

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ ด้วยการเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
สื่อมวลชน ส าหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ต่อสื่อมวลชนพบว่า ส านักงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่านกิจกรรมการ
สื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) ที่ส านักงานต้องการให้เกิดกับ
สื่อมวลชน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ท่ีสื่อมวลชนมีต่อส านักงานในปัจจุบัน โดย
วิเคราะห์จากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะน าเสนอข้อมูลตามภารกิจบทบาทหน้าที่
ของส านักงาน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่ง ข่าวสารที่มีการน าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยส่วน
ใหญ่ยังมีข้อมูลหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้เห็นภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish 
Image) หรือตัวตนของส านักงานตามท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ แต่การน าเสนอประเด็นของสื่อมวลชน
ยังไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า ส านักงานเป็นองค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะข้อมูลข่าวสารที่
ปรากฏเป็นเรื่องของการอธิบาย การให้ข้อเท็จจริง การให้ข้อมูลเพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม และการ
ให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานหรือกิจกรรมของส านักงาน มากกว่าการแสดงให้เห็น
ผลการด าเนินงานในบทบาทการก ากับดูแล การสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและเชื่อถือได้ 
อย่างไรก็ดี การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นการสื่อสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของส านักงานเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาข่าวที่เป็นการบอกกล่าว ชี้แจง 
แจ้งให้ทราบหรือให้ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของส านักงาน จึงไม่สามารถสะท้อนให้
บุคคลภายนอกเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจนได้ ในขณะเดียวกัน การสะท้อนให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏในข้อมูลข่าวน้อยมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการก าหนด
ภาพลักษณ์พึงปรารถนาที่ส านักงานต้องการสร้างให้เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนคือ การสร้างความ
น่าเชื่อถือตามท่ีได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST 

                             
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, ภาพลักษณ์องค์กร, ภาพลักษณ์พึงปรารถนา, สื่อมวลชน                                       
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Abstract 

This research aims to study the used communication strategies for image 
building of the Office of Energy Regulatory Commission to the Press. To 
correspond to the image of the Office of Energy Regulatory Commission to the 
Press. Also to compare the strategies of corporate communications of the Office 
of the Energy Regulatory Commission communicates to the Press is in the same 
perspective with the image that the Press has. Documentary research and in-
depth interview were employed in this qualitative research. 

The results showed that the used communication strategies for image 
building of the Office of Energy Regulatory Commission to the Press by focusing its 
name through the media. In order to achieve the target recognition. Published by 
defining the roles and responsibilities of the Office. Using clear and  simple key 
messages to enable the target group to understand. Strengthening the confidence 
and acceptance with the dissemination of professional work and activities. Also 
continuous building relationships with specific target groups, especially the Press. 
The Office focused on building relationships with the Press through 
communication activities both formal and informal. 

However the Wish Image – TRUST – that the Office anticipated the Press to 
have is not in line with the image that the Press has on the Office. The results 
presented by the Office’s news on the mission and duties of the Office without 
focusing on any one side. The Office’s news were presented through the media 
mainly provides information on issues related to the Wish Image, however it was  
not consistent with the Wish Image of the Office building with the Press. 

                             

Keywords: Communication Strategy, Corporate Image, Wish Image, Mass Media 
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บทน า 
ปัจจุบันกิจการพลังงานมีความส าคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ และเพ่ือต้องการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานให้เหมาะสม โดยแยกงาน
นโยบาย และงานการก ากับดูแลและการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ขึ้นเพ่ือก ากับดูแลกิจการพลังงาน และให้มี
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ ส านักงาน กกพ. ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ส านักงาน กกพ. เป็น
องค์กรอิสระที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการพลังงาน ด้านกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพ่ือรองรับ
นโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานของประเทศ โดยให้มีการแยกงานก ากับ
กิจการพลังงานออกจากการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้การก ากับกิจการพลังงานภายใต้กรอบนโยบาย

ของรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความอิสระในการด าเนินงาน (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน, 2550)   

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กกพ. เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ส านักงาน กกพ. จึงได้เห็นความส าคัญของการด าเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ กกพ. และส านักงาน กกพ. 
ตามกฎหมาย รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการก ากับกิจการ
พลังงานของ กกพ. และส านักงาน กกพ. ต่อผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน นักวิชาการ 
กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ส านักงาน กกพ. ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และเนื่องจาก ส านักงาน กกพ. เป็นองค์กรใหม่ที่มีภารกิจหลายด้าน จึงอาจท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสาธารณชนยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอ่ืนๆ มากนัก ส านักงาน กกพ. จึงได้

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand) ในการก ากับ

กิจการพลังงาน เนื่องจากการก าหนดการสื่อสารองค์กรอย่างเป็นระบบ จะท าให้การสื่อสารมี
ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความ
เชื่อมั่นและยอมรับการก ากับกิจการพลังงานขององค์กร และไปถึงเป้าหมายในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอกให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับในด้าน
ความสามารถเชิงบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชน 
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เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน กกพ. ไปสู่
สาธารณชนได้เป็นอย่างดี 

โดยที่ผ่านมา ส านักงาน กกพ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน เพราะองค์กรกับสื่อมวลชนต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่
ตลอดเวลา กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญ และเข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
เกิดแก่สายตาสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยอาศัยวิธีการที่จะท าให้ข้อมูลและข่าวสารสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีการน าเสนอข้อมูลโดยตรงให้กับ
กลุ่มเป้าหมายหรือผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือให้
สื่อมวลชนถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารนั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายอีกทอดหนึ่งอย่างถูกต้องและทันเวลา 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้และความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ป้องกันและ
แก้ไขความเข้าใจผิด สนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความ
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชนว่ามีกลยุทธ์และกลวิธีอย่างไร เพ่ือ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร และสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ให้กับองค์กรอื่นได้ต่อไป  

ปัญหาการวิจัย 
1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานใช้กลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรไปสู่

สื่อมวลชน 
2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ต่อ

สื่อมวลชนอย่างไร 
3. กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานต่อสื่อมวลชนสอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีสื่อมวลชนมีต่อส านักงานหรือไม่
อย่างไร  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อ

สื่อมวลชน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานต่อสื่อมวลชน 
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3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ภาพลักษณ์ท่ีสื่อมวลชนมีต่อส านักงานหรือไม่อย่างไร  

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์  

 หากกล่าวถึงการสื่อสารในองค์กร รูปแบบของการสื่อสารมี 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารที่
เป็นทางการ และการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจะต้องสื่อสารทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและต้องเหมาะสมกับสิ่งที่จะสื่อสารและบุคคล
ที่จะสื่อสารด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามที่ต้องการ นอกจากนี้การสื่อสารที่
ผิดพลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ ดังนั้น การสร้างระบบและกลยุทธ์
การสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น “หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารทุกองค์กร คือ การ
จัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกองค์กรและลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร” (วันชัย มีชาติ, 2548)  

 ส าหรับแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ วาสนา จันทร์สว่าง (2541) ได้ให้ความหมายของ 
ภาพลักษณ์ ว่าเป็น ชื่อเสียงขององค์กร บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด งานประชาสัมพันธ์เป็นงาน
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ มุ่งสร้างภาพที่ดี เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจ โดย เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) ให้เกิดข้ึนในจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน การยอมรับ และความศรัทธา โดยภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) 
เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีสูตรก าหนดตายตัวที่จะสามารถบอกได้ว่าควรหรือไม่ควรมีลักษณะเช่นไร 
เนื่องจากแต่ละองค์กร สถาบันต่างมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะขององค์กร 
นโยบายการบริหาร รูปแบบการด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น จึงส่งผลให้วิธีการสร้างหรือก าหนด
ภาพลักษณ์พึงปรารถนาของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน นอกจากนี้ องค์กรก็ต้องค านึงถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชน เช่น นักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ ช่างภาพ 
คอลัมน์นิสต์ เป็นต้น เป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ประชาชนรับทราบ  

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์มาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาว่าองค์กรมีกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์พึงปรารถนาต่อสื่อมวลชน
อย่างไร  
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 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ  

 ไอวี แอล ลี (Lee, 1930) นักวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นบิดาของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า เป็นการด าเนินงานอะไรก็ตามที่ได้มี
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปให้ประชาชนได้เข้าใจ
ถึงการด าเนินงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  

 1. สร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ 
 2. ปกป้องและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย 
 3. สร้างความสัมพันธ์ภายในให้การบริหารและการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ภายนอกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
 โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการน าข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2542) 
 1. สื่อบุคคล 
 2. สื่อมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 4. สื่อโสตทัศน์ 
 5. สื่อกิจกรรม  

 นอกจากนี้ในการท าการประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งต้องอาศัยกลวิธีในการโน้มน้าวใจให้ผู้รับ
สารคล้อยตาม ซึ่งการโน้มน้าวใจ คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ การ
กระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผู้นั้นจนเกิดการ
ยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือชักน าหรือโน้มน้าวให้เกิด
ความเชื่อถือ ศรัทธา กระตุ้นหรือเร้าใจให้เห็นความส าคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปลุกใจให้เกิดความ
ส านึกและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นคล้อยตามและ
น าไปปฏิบัติ (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2556)  

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
การโน้มน้าวใจมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ว่าองค์กรได้ใช้สื่อ
ใดในการประชาสัมพันธ์และใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์กับสื่อมวลชน  
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 3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

 ฮาโรลด์ ดับเบิ้ลยู เบอร์แมน (Harold W. Berkman, 1986) ได้ให้ความหมายการรับรู้ 
(Perception) ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดจากการกระตุ้น โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประกอบกับประสบการณ์หรือความรู้เดิม เพ่ือใช้ในการเลือกรับ จัดระเบียบ 
และแปลความหมายของข้อมูลเป็นภาพจ าในสมองของแต่ละบุคคล แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรง
จ า  

 ส าหรับแนวคิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้ สิ่งที่ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ 
กระบวนการในการรับรู้ขข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย การเปิดรับ ความสนใจ การตีความ และ
การจดจ า (พีระ จิรโสภณ, 2529)  

 1. การเปิดรับ (Exposure) แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นและความสนใจของตนเอง โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็น ทัศนคติที่มีอยู่ของตนเอง 
 2. การให้ความสนใจ (Attention) ความตั้งใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งตรงตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล 
 3. การับรู้และตีความหมาย (Interpretation) ผู้รับสารจะตีความข้อมูลข่าวสารที่ตนเอง
ได้รับตามประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความต้องการ หรือสภาวะทางร่างกาย
และอารมณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งท าให้การตีความหมายข่าวสารของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ตามไปด้วย 
 4. การจดจ า (Retention) แนวโน้มในการเลือกจดจ าข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความสนใจ
ของแต่ละบุคคล และเลือกที่จะลืมข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจหรือทัศนคติของตนเอง 
ดังนั้น ในการเลือกจดจ าเนื้อหาของข่าวสารจะช่วยเสริมทัศนคติ ความเชื่อเดิมของผู้รับสารให้
มั่นคง มีน้ าหนัก และยากต่อการเปลี่ยนแปลง  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การที่สื่อมวลชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล หรือ
สื่อสารมวลชนโดยทั่วไปนั้น ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ และแรงจูงใจของ
สื่อมวลชนแต่ละบุคคล จึงท าให้ต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือที่จะได้พิจารณา
ถึงคุณประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับ ตลอดจนการเกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ในใจที่มีต่ อ
ส านักงาน  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน  

 การท าสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่ต้องอาศัย
สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือหน่วยงานไปยังสาธารณชน 
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โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการเผยแพร่ ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ขององค์กรจะต้องสานสัมพันธ์
อันดี อ านวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารนั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ดังนั้นองค์กรย่อมจะต้อง
พ่ึงพาสื่อมวลชนในการเผยแพร่กระจายข่าวสารขององค์กรไปสู่สาธารณชน ซึ่งนับว่าเป็นการพ่ึงพา
อาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อหนังสือพิมพ์ 
เนื่องจากสื่อประเภทนี้เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อและเข้าถึงประชาชนได้ดี (วิรัช ลภิรัต
นกุล, 2549)  

 ดังนั้นการท าสื่อมวลชนสัมพันธ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญต่องานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารในทางที่ดีของ
องค์กรให้สาธารณชนรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยผู้วิจัยจะน าแนวคิด
ดังกล่าวนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชนต่อไป 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประเด็น (Issue Management)  

วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) กล่าวว่า การบริหารประเด็นคือ กระบวนการที่เป็นพลวัต 
(Dynamic) และเป็นการกระท าที่ท าเพ่ือป้องกันเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้า (Proactive) ซึ่งเป็น
ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี โดยประยุกต์เข้ากับความอยู่รอดขององค์กร นอกจากนี้ การ
บริหารประเด็นยังเป็นงานที่องค์กรให้เพ่ิมพูนความรู้ในด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ
เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญ การบริหารประเด็นยังหมายรวมถึงการวางแผนขององค์กร (Corporate 
Planning) และความพยายามขององค์กรที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

การบริหารประเด็น คือ กระบวนการวางแผน เพ่ือเตรียมรับมือกับประเด็นที่เกิดขึ้น โดย
วางแผนกลยุทธ์การรับมือก่อนที่จะเข้าขั้นสู่ภาวะวิกฤต ส าหรับการบริหารประเด็นแวดล้อมนั้น
ประกอบด้วย ประเด็นที่แอบแฝง (Potential Stage) การเกิดประเด็น (Emerging Stage) และ
ประเด็นที่ก าลังเกิดขึ้น (Current Stage) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพัฒนาการของประเด็นก่อนที่จะ
กลายเป็นประเด็นวิกฤต (Crisis Issue) และน าไปสู่ประเด็นที่สงบนิ่ง (Dormant Issue) (พรทิพย์ 
พิมลสินธุ์, 2540) โดยมีขั้นตอนของการบริหารประเด็น ดังนี้ 

 1. การระบุประเด็น (Issue Identification)  
 2. การวิเคราะห์ประเด็นและประเมินผลกระทบ (Issue Analysis)  
 3. การก าหนดท่าทีและมาตรการด าเนินการขององค์กรต่อปัญหา 
 4. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือสื่อสารมาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นตามข้อ 3.  
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
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 จากแนวคิดการบริหารประเด็นสรุปได้ว่า การบริหารประเด็นเป็นการด าเนินการอย่างมี
กลยุทธ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ประเด็นนั้นลุกลามกลายเป็นวิกฤตและสร้างความเสียหายให้กับองค์กร 
โดยการบริหารประเด็นนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร โดยจะด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยให้กลยุทธ์การสื่อสารมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าแนวคิดการบริหารประเด็นเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อไป 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการในภาวะวิกฤต ( Crisis 
Management) 

 การสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ การสื่อสารขณะองค์กรเกิดภาวะวิกฤต โดยอาศัยการใช้สื่อ 
การแถลงถึงข้อมูล สื่อมวลชนสัมพันธ์ และการติดต่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนั้น 
ดังนั้นการสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญต่อองค์กร โดยใช้การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญในการ
จัดการกับวิกฤตและให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด 

 การก าหนดแผนการสื่อสารในการป้องกันการเกิดวิกฤตขององค์กร ในด้านการให้ข่าวสาร 
การควบคุมสื่อ การก าหนดโฆษกองค์กร และวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
นั้น ซึ่งการเตรียมการล่วงหน้าในการเผชิญกับภาวะวิกฤตประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
(พิภาวัล เลาวกุล, 2553) 

 1. ข้อมูลข่าวสาร โดยทั่วไปผู้บริหารจะสั่งการให้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลจะต้องพิจารณาผลกระทบของข้อมูล
ข่าวสาร โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 2. ผู้แถลงข่าว อาจเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วแก่ผู้ที่
ต้องการทราบค าตอบ 
 3. การควบคุมสื่อ คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อ
สื่อมวลชน เพ่ือที่สื่อมวลชนจะน าเสนอเฉพาะในส่วนที่องค์กรต้องการให้น าเสนอสู่สาธารณชน
เท่านั้น 
 4. การบอกกล่าวต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ผู้สื่อข่าวต้องการสิ่งที่คนสนใจ
และต้องการที่จะรู้ว่าใครคือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภาวะวิกฤต ดังนั้นไม่ควรน าเสนอข่าว
จนกว่าครอบครัวของผู้ประสบเหตุได้รับทราบข่าวแล้วจึงเปิดเผยรายชื่อ  

 แนวคิดการบริหารการสื่อสารเพ่ือจัดการในภาวะวิกฤตนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การ
สื่อสารที่ส าคัญ เนื่องจากจะเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดการกับภาวะวิกฤตว่าควรมีกลยุทธ์ 
กลวิธี ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้
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ประโยชน์ในการน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน จะช่วยให้ผู้วิจัยทราบ
ถึงกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรที่องค์กร
ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อองค์กร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย

ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) 

ศึกษาจากแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตั้งแต่

ปี 2553 – 2555 และ 2) ศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าว

ประจ าวันในสื่อหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงาน โดย
ศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) และ

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่มผู้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  กลุ่มที่ 2 
สื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มีปฏิสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานมากที่สุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 15 – 20 คน และกลุ่ม
ที่ 3 นักวิชาการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มนี้ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์

ส านักงาน กกพ. ภาพลักษณ ์ สื่อมวลชน 
ส่ง 

Wish Image 

รับ 

Perceptio

n 

1. กลยุทธ์การสื่อสาร 
2. การประชาสมัพันธ์ / โน้มน้าวใจ 
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
4. การบริหารประเด็น 
5. การบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการใน
ภาวะวิกฤต 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

1. ผู้บริหารส านักงาน กกพ. 
2. นักวิชาการ / ผู้เช่ียวชาญด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
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บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่เคยร่วมงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน ปี 2553 – 2555 (ฉบับสมบูรณ์) 

 โดยหลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยด้วยการ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบของวัตถุประสงค์ในประเด็นต่างๆ 

โดยน าแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และ (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานใช้ในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อส านักงาน
หรือไม่อย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลยุทธ์
การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกย้ าชื่อ
ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ า 

เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของส านักงานด้วยการก าหนด Key Message ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย คือ 

“ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของ
ชาติ ด้านกิจการไฟฟ้าและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคงและมี
เสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรมและความโปร่งใสในการก ากับดูแล ทั้ง
ต่อผู้ใช้ ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย” (เอกสารแนะน า

องค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิกจารพลังงาน , 2553) เพ่ือสร้างเสริมให้เกิดความ

เชื่อมั่นและยอมรับ ด้วยการเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
เข้าใจ และยอมรับ ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารแบบบูรณาการจากภายในองค์กร ผ่านช่องทางการ

สื่อสารสู่ภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) กิจกรรม (Event) 
การสื่อสารแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications: IMC) คือ การใช้

สื่อในหลากหลายรูปแบบ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร และมีการ

ก าหนดข้อความหลัก (Key Message) ที่ใช้ในการสื่อสารให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของส านักงาน เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) ของส านักงานในเชิงบวก  
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แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อ
สื่อมวลชนพบว่า ส านักงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่านกิจกรรมการ
สื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การจัดแถลงข่าวการพิจารณาค่าเอฟทีทุกๆ 4 
เดือน ซึ่งนับเป็นผลงานส าคัญของส านักงาน การจัดแถลงข่าวประจ าปี เพ่ือแถลงถึงผลงานส าคัญ
ในรอบปีที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินงานในอนาคต การจัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษในประเด็น

ที่ก าลังเป็นกระแส (Hot Issue) ในขณะนั้น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) 
เกี่ยวกับผลงาน การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของส านักงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพบปะสื่อในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารส านักงานกับสื่อมวลชน ปัจจุบันส านักงานยังได้มี
โฆษกของส านักงาน ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการออกสื่อ การให้ข่าว การให้สัมภาษณ์แก่

สื่อมวลชน ท าให้สารหรือข้อความหลัก (Key Message) ที่ส านักงานต้องการจะเผยแพร่ ถูก

สื่อสารออกไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสื่อมวลชนมีแหล่งที่มาของข่าว
เดียวกัน  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่

สื่อมวลชนมีต่อส านักงานหรือไม่นั้น พบว่า ภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) ที่ส านักงาน

ต้องการให้เกิดกับสื่อมวลชน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อ
ส านักงานในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะน าเสนอข้อมูล
ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของ ส านักงาน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่ง ข่าวสารที่มีการ
น าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยส่วนใหญ่ยังมีข้อมูลหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้เห็น

ภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish Image) หรือตัวตนของส านักงานตามที่องค์กรได้ก าหนดไว้ แต่

การน าเสนอประเด็นของสื่อมวลชนยังไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า ส านักงานเป็นองค์กรที่ 

“TRUST” ได้ เพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นเรื่องของการอธิบาย การให้ข้อเท็จจริงการให้

ข้อมูลเพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม และการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานหรือกิจกรรม
ของส านักงาน มากกว่าการแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานในบทบาทการก ากับดูแล การสร้าง
ความเป็นธรรม โปร่งใสและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ดี การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นการ
สื่อสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของส านักงานเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นเนื้อหาข่าวที่เป็นการบอกกล่าว ชี้แจง แจ้งให้ทราบหรือให้ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของ
ส านักงาน จึงไม่สามารถสะท้อนให้บุคคลภายนอกเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจนได้ ใน

ขณะเดียวกัน การสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏในข้อมูลข่าวน้อย
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มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการก าหนดภาพลักษณ์พึงปรารถนาที่ส านักงานต้องการสร้างให้เกิดขึ้นกับ

สื่อมวลชนคือ การสร้างความน่าเชื่อถือตามท่ีได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานที่สื่อมวลชนมองว่า การด าเนินงานของส านักงานไม่มีความอิสระ ยังอยู่ภายใต้
รัฐบาลหรือนักการเมือง และยังเอ้ือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มอยู่ ทั้งที่จุดแข็งของ
ส านักงานคือ การเป็นหน่วยงานเกิดใหม่ที่มีความเป็นอิสระและมีอ านาจในเชิงบริหารสูงสุด 
ประกอบกับการด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานที่ยังขาดความต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และไม่มีทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้งความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่ของส านักงาน  
ที่สื่อมวลชนรู้สึกว่าเป็นนามธรรมมากเกินไป ภาษาเข้าใจยาก ไม่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่ไกลตัว 
ท าให้สื่อมวลชนอาจจะเข้าข้อมูลข่าวสารของส านักงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
 

ตารางสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน 

เป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ “TRUST” 
กลยุทธ์ กลวิธี โครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  
การสร้างความรู้จัก 

ตอกย้ าชื่อส านักงานผ่าน
สื่อ เพื่อให้เกิดการจดจ า 
ติดปาก 

เผยแพร่ชื่อส านักงานผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ในรูปแบบของ 
Advertising  

กลยุทธ์ท่ี 2 :  
การสร้างความ
เข้าใจ 

เผยแพร่บทบาทหน้าท่ีด้วย 
Key Message ท่ีส าคัญ 

- เผยแพร่บทบาทหน้าท่ีของส านักงานผ่านสื่อ
ต่างๆ แต่จะเน้นเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า
สื่ออื่น เนื่องจากผลงานของส านักงาน มีเนื้อหา 
(Content) ท่ีเป็นด้านวิชาการ ต้องการการ
อธิบาย การให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยก าหนด 
Key Message ท่ีส าคัญ เพื่อให้สะท้อน
ภาพลักษณ์พึงปรารถนา “TRUST” ของ
ส านักงาน 

กลยุทธ์ท่ี 3 :  
การสร้างทัศนคติท่ี
ดี 

สร้างความน่าเชื่อถือด้วย
ผลงาน กิจกรรม ความเป็น
มืออาชีพ และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มสื่อมวลชน 

- เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับกลุ่ม
สื่อมวลชนสายพลังงาน และอุตสาหกรรม
พลังงาน ท้ังรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น การจัดแถลงข่าว กิจกรรมพบปะสื่อ 
กิจกรรมสื่อสัญจร เป็นต้น 
- ใช้วิธีการบริหารประเด็น (Issue 
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เป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ “TRUST” 
กลยุทธ์ กลวิธี โครงการ / กิจกรรม 

Management) ในการก าหนดข่าวสารของ
ส านักงาน และก าหนดเป็นปฏิทินงานสื่อสาร 
เพื่อก าหนดรูปแบบการสื่อสารได้ชัดเจนและ
สม่ าเสมอ อีกท้ังช่วยลดความเสี่ยงในประเด็น
ข่าวเชิงลบ เพิ่มโอกาสข่าวเชิงบวกมากขึ้น  

 

ตารางสรุปภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานในสายตาของ
สื่อมวลชน 

ภาพลักษณ์พึง
ประสงค์ของส านักงาน 

“TRUST” 

ภาพลักษณ์ของส านักงานในสายตาของสื่อมวลชน 

บวก ปานกลาง ลบ 

1. ความโปร่งใส   มีการเมืองเข้าแทรกแซง การ
ท างานขาดความโปร่งใส และ
เอื้อผลประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
คน 
เฉพาะกลุ่ม 

2. การบริหารงานของ
ส านักงาน 

  - ไม่มีความเป็นอิสระ  
- มีการท างานท่ีล่าช้าเหมือน
ระบบราชการ  
- มีบุคลิกเฉพาะตัว เงียบๆ 
เรื่อยๆ ไม่หวือหวา ท าให้ส่ือ
เข้าถึงได้ยาก 

3. ผลการด าเนินงาน
ของส านักงาน 

 ผลการด าเนินงานส่วนหน่ึง
ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ และ
เป็นนามธรรมมากเกินไป 

 

4. กิจกรรม / สื่อท่ีใช้
ของส านักงาน 

  รูปแบบของสื่อท่ีใช้เน้นเพียง
การบอกกล่าว รูปแบบไม่
น่าสนใจ ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการอภิปรายและจากข้อจ ากัดในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น น ามาซึ่งข้อเสนอแนะในเชิง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรมีกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โดยมีการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางการสื่อสารองค์กร พร้อมกับก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และมีการประเมินผลจากการ
ด าเนินงานตามแผน เพ่ือประเมินความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรให้ความส าคัญกับการบริหารประเด็น
ข่าวให้เป็นที่สนใจของสื่อมากขึ้น โดยเริ่มจากการก าหนดปฏิทินงานสื่อสารของส านักงานตลอดทั้งปี
ว่าส านักงานจะสร้างพ้ืนที่ข่าวประเด็นใดในช่วงเวลาใดบ้าง พร้อมทั้งก าหนดประเด็นข่าวสารและ
สาระส าคัญของเนื้อหาข่าวให้เกิดความชัดเจน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารได้
ชัดเจนและสม่ าเสมอ ลดความเสี่ยงในประเด็นข่าวเชิงลบและเพ่ิมโอกาสข่าวเชิงบวกมากขึ้น 

3. การน าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารควรมีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว น่าสนใจและน่า
ติดตาม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ สร้างความสนใจ และการโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารหรือประชาชน
เกิดทัศนคติหรือภาพลักษณ์เชิงบวกกับส านักงาน ความถี่ในการสื่อสารควรมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เป็นการตอกย้ าสารของส านักงานให้เป็นที่จดจ าสู่สาธารณชนได้อย่างไม่ขาดตอน  

4. การพัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงานผ่านสื่อออนไลน์ โดย
พัฒนาให้สารมีความน่าสนใจ การย่อยข้อมูลที่เข้าใจยากให้ง่ายและมีความน่าติดตามมากขึ้น เช่น 
การท าข้อมูลในรูปแบบของ Infographic เป็นต้น 

5. ศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรด้านการก ากับทั้งในและต่างประเทศ ที่มีลักษณะโครงสร้าง 
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ และการด าเนินงานที่คล้ายกันกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิกจาร
พลังงาน เพ่ือศึกษากลยุทธ์ วิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และน ามา
ประยุกต์ใช้กับส านักงาน 
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