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การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
กลยุท ธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รที่สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งานใช้ใ นการสื่อ สาร
ภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน
หรือ ไม่อ ย่ างไร โดยเป็ น การวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ง ใช้ก ารวิจ ยั ข้อ มูล เอกสาร (Documentary
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ต่ อสื่อมวลชน เน้ นการตอกยํ้าชื่อผ่านสื่อต่ างๆ เพื่อให้ก ลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจํา เผยแพร่
บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานด้วยการกําหนด ข้อความหลัก (Key Message) ทีช่ ดั เจนและเข้าใจ
ง่าย สร้างเสริมให้เกิดความเชื่อมันและยอมรั
่
บ ด้วยการเผยแพร่ความเป็ นมืออาชีพ ผลงาน และ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มสื่อมวลชน สําหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานต่อสื่อมวลชนพบว่า สํานักงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่าน
กิจกรรมการสื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ที่สํานักงานต้องการให้เกิดกับ
สื่อมวลชน ยังไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ท่สี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานในปจั จุบนั
โดยวิเคราะห์จากการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะนํ าเสนอข้อมูลตามภารกิจบทบาท
หน้าทีข่ อง สํานักงาน โดยไม่ได้มงุ่ เน้นไปด้านใดด้านหนึ่ง ข่าวสารทีม่ กี ารนําเสนอผ่านสื่อสิง่ พิมพ์
โดยส่วนใหญ่ ยงั มีข้อมูลหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้เห็นภาพลักษณ์ พงึ ปรารถนา
(Wish Image) หรือตัวตนของสํานักงานตามทีอ่ งค์กรได้กําหนดไว้ แต่การนําเสนอประเด็นของ

(4)

สื่อมวลชนยังไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า สํานักงานเป็ นองค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะข้อมูล
ข่าวสารที่ปรากฏเป็ นเรื่องของการอธิบาย การให้ข้อเท็จจริงการให้ข้อมูลเพื่อชี้แจง ตอบข้อ
ซักถาม และการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือกิจกรรมของสํานักงาน มากกว่า
การแสดงให้เห็นผลการดําเนินงานในบทบาทการกํากับดูแล การสร้างความเป็ นธรรม โปร่งใสและ
เชื่อถือได้ อย่างไรก็ด ี การนํ าเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็ นการสื่อสารหรือให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสํานักงานเท่าทีค่ วร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นเนื้อหาข่าวทีเ่ ป็ นการบอก
กล่าว ชี้แจง แจ้งให้ทราบหรือให้ข้อมูลตามบทบาทหน้ าที่ภารกิจของสํานักงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนให้บุคคลภายนอกเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรทีช่ ดั เจนได้ ในขณะเดียวกัน การสะท้อนให้
เห็นถึงวิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏในข้อมูลข่าวน้ อยมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
กําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาที่สํานักงานต้องการสร้างให้เกิดขึน้ กับสื่อมวลชนคือ การสร้าง
ความน่ าเชื่อถือตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ขององค์กรคือ TRUST
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The research on Communication Strategy for Image Building of Office of The
Energy Regulatory Commission to the Press is qualitative. The aim of this research
work to study the communication strategy; the guideline of image building and to
compare the corporate communication strategies to the image building of which the
Press has. To collect the data a documentary investigation and an in-depth interview
were used.
The results are as follow: 1) The communication strategy used for image
building to the Press was by focusing the name of the office through various media in
order that the targeted audience, specifically the Press, could remember and
understand easily and clearly the roles and responsibilities, the key message and
enhacing the strengthening confidence and acceptance continuously through outputs
and activities, professionally both formal and informal. 2) The wish image of the office
wanted was not in the same direction that the Press has towards the office. The reason
was the information to the Press was only the explanatory information, an answer to
questions, to give knowledge, to publicise the activities of the office more than the
information showing the performance in core values “TRUST”.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิ จยั
สังคมสมัยใหม่ได้พฒ
ั นาก้าวไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประชากรก็เพิม่ ทวีมากขึ้น
อัตราการใช้พลังงานได้เพิม่ ขึน้ ตาม พลังงานเป็ นสิง่ จําเป็ นอันจะขาดเสียมิได้เพราะอุปกรณ์การ
ดํารงชีวติ ทีส่ ะดวกสบายต่างๆ ต้องอาศัยพลังงานทัง้ สิน้ พลังงานจึงเป็นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับประเทศไทยที่ใช้พ ลังงานในรูปต่ างๆ เพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากกิจการพลังงานมีความสําคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมของประเทศ และเพื่อต้องการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานให้เหมาะสม
โดยแยกงานนโยบาย และงานการกํากับดูแลและการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน จึงได้
จัดตัง้ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ขึน้ เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงาน และให้
มีสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ สํานักงาน กกพ. ขึน้ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ
ซึง่ มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล ทําหน้าทีเ่ ป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิจ การพลัง งาน พ.ศ. 2550 ได้อ ธิบ ายเกี่ย วกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ไว้ว่า สํานักงาน กกพ. เป็ น
องค์กรอิสระที่รบั ผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการพลังงาน ด้านกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ จัด ตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่ง เป็ นกฎหมายใหม่ท่อี อกมาเพื่อ
รองรับนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานของประเทศ โดยให้มกี ารแยกงาน
กํากับกิจการพลัง งานออกจากการกําหนดนโยบาย เพื่อให้การกํากับกิจการพลังงานภายใต้
กรอบนโยบายของรัฐเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ งและมีความอิสระในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. สามารถออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ หลัก เกณฑ์
วิธกี ารและเงื่อนไขต่ างๆ ในการกํากับกิจการพลังงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น กํากับดูแล
อัต ราค่าบริก าร กํากับมาตรฐานการให้บริก ารพลัง งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการพลังงาน เป็ นต้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบ กิจการให้ม ี
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และยังให้ความสําคัญกับการเปิ ดโอกาสให้ผู้ใช้พลังงานประชาชน
และผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น
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ต่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน และได้รบั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ทางด้าน
การบริก าร นอกจากนี้ยงั นํ ามาซึ่ง การประกอบกิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
มันคง
่ มีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และต่ อการพัฒนา
ประเทศอย่า งยังยื
่ น ในด้า นสัง คม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ ม ในราคาที่เ ป็ นธรรม โดยตาม
กฎหมายได้กําหนดให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กํากับดูแลกิจการไฟฟ้าและกิจการ
ก๊ าซธรรมชาติภายใต้ก รอบนโยบายของภาครัฐผ่ านการพิจารณาให้ใบอนุ ญาตการประกอบ
กิจ การพลัง งาน โดยจะกํ า กับ ดู แ ลเรื่อ งต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บหรือ หลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
1) กํากับดูแลอัตราค่าบริการให้มคี วามเป็นธรรมและโปร่งใส
2) กํากับการแข่งขันให้เกิดความเป็ นธรรม และป้องกันการใช้อํานาจผูกขาด
ในทางมิชอบ
3) กํากับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการพลังงาน
4) กํากับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน
ตลอดจนกํากับดูแลการขอใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน และกํากับดูแลการดําเนินการ
ของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน
5) กํากับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
6) กํากับดูแลการใช้อํานาจเวนคืนทีด่ นิ ของผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการพลังงาน
ทีเ่ ป็ นหน่ วยงานของรัฐ รวมทัง้ กํากับดูแลการเข้าสํารวจ การกําหนดแนวเขตและการรอนสิทธิ ์ที่ดนิ
เพื่อวางระบบโครงข่ายพลังงาน ตลอดจนการเข้าซ่อมบํารุงรักษาระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
7) พิจารณาข้อพิพาทและการอุ ทธรณ์ของผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการ
พลังงาน
สําหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติทค่ี ณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้อง
ทําหน้าทีก่ ํากับดูแล แบ่งออกเป็ น (พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน, 2550)
1) กิจการไฟฟ้า แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
(1) กิจการผลิตไฟฟ้า
(2) กิจการระบบส่งไฟฟ้า
(3) กิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้า
(4) กิจการจําหน่ายไฟฟ้า
(5) กิจการควบคุมระบบไฟฟ้า
2) กิจการก๊าซธรรมชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(2) กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
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(3) กิจการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจําหน่ ายก๊าซธรรมชาติ
(4) กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
โดยสํานักงาน กกพ. มีเป้าหมายสูงสุดในการกํากับกิจการพลังงานของประเทศ ก็เพื่อ
ส่งเสริมให้มบี ริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมันคง
่ และมีความเป็ นธรรม ตลอดจน
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผูใ้ ช้พลังงาน ชุมชนท้องถิน่ ประชาชน และผูร้ บั ใบอนุ ญาตในการมีส่วน
ร่ว ม เข้าถึง ใช้แ ละจัดการด้านพลัง งาน ส่ง เสริมการใช้พลัง งานและการใช้ทรัพยากรในการ
ประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานตามอํานาจหน้ าทีข่ องสํานักงาน กกพ. เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ของกฎหมาย สํานักงาน กกพ. จึงได้เห็นความสําคัญของการดําเนิ นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ของ กกพ. และสํานักงาน
กกพ. ตามกฎหมาย รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลข่าวสารในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินการกํากับ
กิจการพลังงานของ กกพ. และสํานักงาน กกพ. ต่ อผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน
นักวิชาการ กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัวไปและสื
่
่อมวลชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและรับทราบข่าวสารทีถ่ ูกต้องอย่างทัวถึ
่ ง ซึง่ สํานักงาน กกพ. ได้
กําหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และ
นอกจากนี้ยงั ได้กําหนดโครงสร้างขององค์กร โดยภายใต้โครงสร้างองค์กร สํานักงาน กกพ. ได้
กําหนดให้ส่วนสื่อสารองค์กรอยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ประกอบด้วยเจ้าหน้ าที่
สื่อสารองค์กร จํานวน 3 คน ทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบการสื่อสารทัง้ ในและนอกองค์กร และเนื่องจาก
สํานัก งาน กกพ. เป็ นองค์ก รใหม่ ท่ีม ีภารกิจหลายด้าน จึง อาจทํ าให้ผู้ท่ีเ กี่ยวข้อ ง ตลอดจน
สาธารณชนยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอื่นๆ มากนัก สํานักงาน กกพ. จึงได้จดั ทํา
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand) ในการกํากับกิจการ
พลังงาน เนื่องจากการกําหนดการสื่อสารองค์กรอย่างเป็ นระบบ จะทําให้การสื่อสารมีทศิ ทางที่
ชัดเจนมากขึน้ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเชื่อมัน่
และยอมรับการกํากับกิจการพลังงานขององค์กร และไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์
ขององค์กรต่อบุคคลภายนอกให้มภี าพลักษณ์ท่ดี แี ละได้รบั การยอมรับในด้านความสามารถเชิง
บริหารจัดการด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนเป็ น
สื่อกลางทีจ่ ะช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสํานักงาน กกพ. ไปสู่สาธารณชนได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แหล่งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน, 2559.
โดยทีผ่ ่านมา สํานักงาน กกพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์ก รกับสื่อ มวลชน เพราะองค์ก รกับสื่อ มวลชนต้อ งพึ่ง พาอาศัย ซึ่ง กันและกันอยู่
ตลอดเวลา กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็นเรือ่ งสําคัญ และเข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ให้เกิดแก่สายตาสื่อมวลชนและประชาชนทัวไป
่ โดยอาศัยวิธกี ารที่จะทําให้ขอ้ มูลและข่าวสาร
สื่อสารไปยังกลุ่ มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้ว ยวิธกี ารนํ าเสนอข้อ มูลโดยตรง
ให้กบั กลุ่มเป้าหมายหรือผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
เพื่อให้ส่อื มวลชนถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารนัน้ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอีกทอดหนึ่งอย่างถูกต้อง
และทันเวลา โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรูแ้ ละความเข้าใจ มีทศั นคติท่ดี ตี ่อ
องค์ก ร ป้ อ งกันและแก้ไ ขความเข้าใจผิด สนั บสนุ นนโยบายและการดําเนิ นงานขององค์ก ร
ตลอดจนเสริมสร้างความน่ าเชื่อถือและภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรให้เกิดขึน้ แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ว ิจ ัยจึงต้ องการศึกษาเรื่อง กลยุ ทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชนว่ามีกลยุทธ์และกลวิธอี ย่างไร เพื่อนํามาพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร และสามารถนํ ามาเป็ นแนวทางให้กบั องค์กรอื่น
ได้ต่อไป
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1.2 คําถามนําวิ จยั
1) สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สารอย่างไรต่ อ
สื่อมวลชน
2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ ต่ อ
สื่อมวลชนอย่างไร
3) กลยุ ทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับกิจการ
พลังงานต่อสื่อมวลชนสอดคล้องกับภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานหรือไม่อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1) เพื่อ ศึก ษาการใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สารของสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การ
พลังงานต่อสื่อมวลชน
2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับกิจการ
พลังงานต่อสื่อมวลชน
3) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรทีส่ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจ การพลัง งานใช้ใ นการสื่อ สารภาพลัก ษณ์ ไ ปยัง สื่อ มวลชนเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ
ภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ได้เข้าใจและทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรต่ อสื่อมวลชน ซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานในลักษณะคล้ายกันสามารถนําไปใช้เป็ นแบบอย่างได้
2) ได้เข้าใจและทราบถึงแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ ต่ อสื่อมวลชน ซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานในลักษณะคล้ายกันสามารถนําไปใช้เป็ นแบบอย่างได้
3) ได้เข้าใจและทราบถึงภาพลักษณ์ ท่สี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน เพื่อนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดขี น้ึ ต่อไป
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารเพื่อ สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํา กับกิจการพลัง งานต่ อ สื่อ มวลชน โดยผู้ว ิจยั ได้ทํา การค้น คว้าจากเอกสาร
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ก ารสื่อ สารองค์กรตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553-2555 และศึกษาจากกฤตภาค
(Clipping News) ซึง่ เป็ นเอกสารสรุปข่าวประจําวันทีเ่ ป็ นข่าวเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญ
ของสํานักงาน โดยศึกษาย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือน
มีน าคม 2558) เพื่อ ศึก ษาว่ ากลยุท ธ์ก ารสื่อ สารที่สํา นัก งานปฏิบตั ินั น้ ได้รบั การตอบรับ
(Feedback) จากสื่อมวลชนอย่างไร นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั กิ ารที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและ
การสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน และผูว้ จิ ยั ได้ทํา
การสัมภาษณ์ส่อื มวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน ซึง่ เป็ นสื่อมวลชนส่วนกลางที่ม ี
ปฏิสมั พันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสํานักงานมากทีส่ ุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อวิเคราะห์
การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารของสื่อ มวลชนต่ อ สํานั ก งานผ่ านสื่อ ต่ างๆ โดยจะสะท้อ นออกมาเป็ น
ภาพลักษณ์ ท่สี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน ตลอดจนสัมภาษณ์ นักวิชาการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อทําให้ทราบและเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสํานักงาน โดยมีระยะเวลาในการวิจยั เริม่ ตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559

1.6 นิ ยามศัพท์
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สาร หมายถึ ง วิธ ี ก ารสื่ อ สารจากผู้ ส่ ง สารไปยัง ผู้ ร ับ สาร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อให้ผรู้ บั สารมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองกลับไปยังผูส้ ่งสารตามทีต่ ้องการ
ซึง่ ผูส้ ่งสารจะต้องใช้รปู แบบการสื่อสาร วิธกี ารให้เหมาะสมกับผูร้ บั สาร ตลอดจนกําหนดลักษณะ
และทิศทางในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน เผยแพร่ออกไปให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการ
ดําเนินงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานนัน้
ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง ภาพที่เกิดขึน้ ในจิตใจของประชาชนที่มตี ่อองค์กรแห่งใด
แห่งหนึ่ง รวมไปถึงด้านการบริหาร การจัดการสินค้า และบริการทีอ่ งค์กรหรือบริษทั นัน้ จําหน่าย
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ภาพลักษณ์ พ ึงปรารถนา หมายถึง ภาพลักษณ์ ท่ีบุ คคลภายในและภายนอก มีความ
ต้องการทีจ่ ะให้องค์กรเป็ นเช่นนัน้ เช่น มีความเป็ นเลิศด้านการกํากับ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็ น
ต้น
สื่อมวลชน หมายถึง เครือ่ งมือสื่อสารทีใ่ ช้ถ่ายทอดการสื่อสารออกไปแก่สาธารชนทัวไป
่
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร โดยสื่อมวลชนจะเป็ นสื่อกลาง และ
เป็นตัวแทนของประชาชน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแถลงข่าว การสัมภาษณ์พเิ ศษ การพาสื่อมวลชนเยีย่ มชมผลการ
ดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ แก่ส่อื มวลชน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั กลยุทธ์ก ารสื่อ สารเพื่อสร้างภาพลัก ษณ์ ของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน ผู้วจิ ยั ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสื่อมวลชน
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารประเด็น (Issue Management)
2.6 แนวคิด เกี่ย วกับ การบริห ารการสื่อ สารเพื่อ จัด การในภาวะวิก ฤต
(Crisis
Management)
2.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์
2.1.1 แนวคิ ดและทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสาร
2.1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือสารจากผูส้ ่งสาร (Sender) ไป
ยังผูร้ บั สาร (Receiver) โดยผ่านช่องการการสื่อสารทีเ่ รียกว่าสื่อ (Channel) อย่างมีวตั ถุประสงค์
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าใจกันระหว่างผูส้ ่งและผูร้ บั สารนัน้
2.1.1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการดังนี้ (พิภาวัล เลาวกุล,
2553)
1) ผูส้ ่งสาร (Sender) คือผูท้ ท่ี ําหน้าทีส่ ่งข้อมูลไปยังผู้รบั สาร อาจเป็ น
บุคคล องค์กร หรือสถาบันก็ได้ โดยผ่านช่องทางทีเ่ รียกว่า สื่อ ซึง่ ผูส้ ่งสารจะต้องมีทกั ษะใน
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การสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจในสารทีส่ ่งออกไป เพื่อทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2) ข่าวสาร (Message) คือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการส่ง ซึ่งสามารถ
ตีความเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจได้
3) สื่อ (Channel) คือช่องทางในการสื่อสาร เช่น การพูด การเขียน
หรือ จะเป็ น ช่ อ งทางที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้น มา เช่ น สิ่ง พิม พ์ วิท ยุ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
4) ผูร้ บั สาร (Receiver) คือผูท้ เ่ี ป็นเป้าหมายของการสื่อสาร ส่วนหนึ่งที่
จะทําให้การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้กค็ อื ผู้รบั สารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีทศั คติ
ทีด่ ตี ่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผูส้ ่งสารและต่อตนเอง
ผูส้ ่ง

ข้อมูลข่าวสาร

สื่อ

ผูร้ บั

ภาพที่ 2.1 Model การสื่อสาร
2.1.1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
วัตถุประสงค์พ้นื ฐานในการสื่อสารก็เพื่อต้องการมีอทิ ธิพลต่อผู้อ่นื ต่อสิง่ แวดล้อม
และต่ อตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลง
สิง่ แวดล้อม (พิภาวัล เลาวกุล, 2553)
1) แจ้งให้ทราบ (Inform) ผูส้ ่งสารมีความต้องการทีจ่ ะบอกกล่าว หรือ
ชีแ้ จงข่าวสาร เรือ่ งราว เหตุการณ์ ข้อมูลให้ผรู้ บั สารทราบ
2) สอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ผูส้ ่งสารมีความต้องการ
ทีจ่ ะสอนวิชา ให้ความรู้ เพื่อให้ผรู้ บั สารมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากเดิม
3) สร้างความพอใจหรือความบันเทิง (Please or Entertain) ผูส้ ่งสารมี
ความต้องการทีจ่ ะทําให้ผรู้ บั สารเกิดความพอใจ ความบันเทิง จากสารทีต่ นเองส่งออกไป
4) เสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผูส้ ่งสารเสนอสิง่ ใดสิง่
หนึ่งต่ อผู้รบั สาร และมีความต้องการที่จะชักจูงใจให้ผู้รบั สารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับ
และปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีผ่ รู้ บั สารเสนอ
2.1.1.4 กลยุทธ์การสื่อสาร
หากกล่าวถึงการสื่อสารในองค์กร รูปแบบของการสื่อสารมี 2 ลักษณะ คือ การ
สื่อสารทีเ่ ป็ นทางการ และการสื่อสารทีไ่ ม่เป็ นทางการ และหลักการทีจ่ ะทําให้การสื่อสารทัง้ สอง
ลักษณะนี้มปี ระสิทธิภาพสรุปได้ดงั นี้ (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544)
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แน่ นอน
ทางการ

1) การสื่อสารทีเ่ ป็นทางการ (Formal Communication)
(1) ช่ อ งทางการสื่อ สารควรทํ า ให้ บุ ค คลอื่ น รู้อ ย่ า งชัด เจนและ
(2) อํานาจหน้ าที่ปรากฏอยู่ใ นช่ อ งทางของการสื่อ สารอย่างเป็ น
(3) เส้นทางของการสื่อสารต้องสัน้ กระชับและตรงประเด็น
(4) ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถจะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร
(5) เมื่อ องค์ก รกํ าลัง ดํา เนิ นการไม่ค วรขัด ขวางเส้นทางของการ

สื่อสาร

(6) การสื่อสารทุกระบบต้องเชื่อถือได้
2) การสื่อสารทีไ่ ม่เป็นทางการ (Informal Communication)
(1) ตอบสนองความต้องการและความรู้สกึ ของบุคคลในเรื่องของ
การรวมตัวกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกทีเ่ ป็นอิสระ
(2) ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานนัน้
ผูบ้ ริหารจะต้องสื่อสารทัง้ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิง่ แวดล้อมและต้องเหมาะสมกับสิง่ ที่จะสื่อสารและบุคคลที่จะสื่อสารด้วย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามทีต่ อ้ งการ
การสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือทีจ่ ะนําไปสู่ความเข้าใจในการ
ติดต่อและการทํางานร่วมกันของบุคคลทัง้ ภายในและนอกองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่
หากไม่เรียนรูแ้ ละเข้าใจความต้องการของตนเอง ไม่เข้าใจผู้อ่นื แล้วไม่ว่าจะมีกระบวนการ
สื่อสารทีด่ แี ละมีอุปกรณ์ส่อื สารทีท่ นั สมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่า (วิโรจน์ โสวัณณะ, 2545)
นอกจากนี้การสื่อสารยังจําเป็ นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี จี ะช่วยให้การสื่อสารกับแต่ละบุคคลประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้การสื่อสารที่ผดิ พลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร
ได้ ดังนัน้ การสร้างระบบและกลยุทธ์การสื่อสารทีด่ จี งึ เป็ นสิง่ จําเป็ น “หน้าทีส่ ําคัญประการหนึ่งของ
ผูบ้ ริหารทุกองค์กร คือ การจัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารทัง้ ในและนอก
องค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร ซึง่ สามารถทําได้หลายวิธสี รุปได้ดงั นี้” (วัน
ชัย มีชาติ, 2548)
1) ติดตามผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Follow–up and Feedback) เป็ น
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบข้อมูลทีส่ ่งไปว่าผูร้ บั สารเข้าใจตรงกับผูส้ ่งสารหรือไม่ ซึง่ วิธกี ารนี้จะ
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ทําให้การสื่อสารเป็ นแบบ 2 ทาง โดยการแสดงออกของผูร้ บั สารจะทําให้ผสู้ ่งสารทราบว่าการ
สื่อสารมีความถูกต้องเพียงไร
2) ใช้การสื่อสารหลายวิธ ี (Parallel Channels and Repetition) การใช้
วิธกี ารสื่อสารและช่องทางการสื่อสารหลายวิธ ี จะช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องและ
ชัดเจนยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ควรใช้โอกาสในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการด้วยก็จะทําให้การสื่อสาร
ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
3) ระยะเวลา (Timing) ปญั หาด้านระยะเวลาเป็ นสาเหตุหนึ่งของการ
สื่อสารทีเ่ บีย่ งเบนไปทัง้ ในแง่ของความกดดันด้านเวลาและความไม่เหมาะสมในการสื่อสารเวลา
หนึ่งๆ องค์กรและกลุ่มอาจกําหนดมาตรฐานด้านเวลาเพื่อแก้ปญั หาดังกล่าวได้
4) ให้ความสนใจกับภาษา (Attention to Language) ในการสื่อสารนัน้
การเลือกใช้คาํ ระดับของคํา และความหมายของคํามีความสําคัญ เนื่องจากเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะ
ช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้
5) ศูนย์กลางข้อมูล (Information Communication and Information
Center) การสื่อสารโดยวิธกี ารนี้จะช่วยให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีความถูกต้อง
ของข้อมูลมาก ซึง่ องค์กรอาจใช้ศูนย์กลางข้อมูลเป็ นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผ่านช่องทางทีเ่ ป็ น
ทางการขององค์กร ก็อาจจะทําให้การสื่อสารมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
6) รูเ้ ท่าทีจ่ าํ เป็ น (The Exception Principle and the Need to Know)
เป็ นการวางระบบในการสื่อสาร ให้มกี ารรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะเท่าที่จําเป็ น โดยเสนอข้อมูล
ข่าวสารนัน้ ไปยัง กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ มที่ต้อ งการ ซึ่ง จะทําให้ก ารสื่อ สารไม่มขี ้อมูล มาก
จนเกินไป และช่วยลดความสับสนในการสื่อสารได้
7) ใช้ธ รรมเนียมปฏิบตั ิใ นการสื่อ สาร (Communication Etiquette)
ปจั จุบนั การสื่อสารมักใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการสื่อสาร ซึง่ บางครัง้ การใช้เครื่องมือ
โดยไม่จาํ เป็ นอาจจะทําให้การสื่อสารผิดพลาดหรือมีมากเกินความจําเป็ น ดังนัน้ การสร้างธรรม
เนียมปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมจึงเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่อสารได้
8) ฟงั อย่างตัง้ ใจ (Listen Actively) เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการ
สื่อ สาร การตัง้ ใจฟ งั จะทํ า ให้ ข้อ มู ล ที่ผู้ ส่ ง สารต้ อ งการจะส่ ง ถึง ผู้ ร ับ สารครบถ้ ว น และใน
ขณะเดียวกันการฟงั อย่างตัง้ ใจก็จะทําให้ผรู้ บั สารสามารถคิดไตร่ตรองทําความเข้าใจในสิง่ ทีไ่ ด้
ฟงั มากขึน้ นอกจากนี้การฟงั อย่างตัง้ ใจจะทําให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ รี ะหว่างผูส้ ่งและผูร้ บั สาร ซึง่ จะ
เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกันตามมาด้วย
นอกจากนี้ Smith (2002) ได้แบ่งลักษณะของกลยุทธ์ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategies) เป็ นการวางแผนรับมือ
ประเด็นปญั หาที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อสามารถรับมือเตรียมการแก้ไขไว้ล่วงหน้ าได้ อาทิ
กลยุทธ์การสื่อ สารข้อ มูล ที่ทําให้ก ลุ่ มเป้าหมายเข้าใจบทบาทหน้ าที่ขององค์ก ร กลยุทธ์ก าร
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จัด การภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร กลยุท ธ์ก ารแสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม กลยุท ธ์ก ารบริห าร
ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ก ารจัด การในภาวะวิก ฤต และกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความสัม พัน ธ์ ท่ีด ีก ั บ
กลุ่มเป้าหมาย เป็ นต้น
2) กลยุทธ์เชิงรับ (Reactive Strategies) เป็ นการวางแผนในลักษณะ
ตอบรับกับสถานการณ์หรือปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กรในขณะนัน้ ซึง่ กลยุทธ์ทม่ี กั นํ ามาใช้
ได้แก่ กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้ขอ้ มูลสนับสนุ น กลยุทธ์การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม กลยุทธ์
การจัดการความขัดแย้ง และกลยุทธ์การจัดการในภาวะวิกฤต
2.1.1.5 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนการสื่อ สารเชิง กลยุ ท ธ์ ต้ อ งวางแผนให้ ม ีค วามสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อให้การสื่อสารเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยผลักดันการดําเนินงานขององค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีองค์ประกอบของแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ (ยุบล เบ็ญจรงค์
กิจ, 2554)
1) สถานการณ์ คือ สภาวะทีอ่ งค์กรกําลังเผชิญหรือคาดว่าจะเกิดขึน้ กับ
องค์กร
2) วัตถุ ประสงค์ โดยทัวไปแผนงานด้
่
านการสื่อสาร จะประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ด้านความรูส้ กึ และด้านพฤติกรรม
3) ข้อ มู ล คือ สิ่ง ที่นํ า มาประกอบการวางแผนสื่อ สาร อาทิ ข้อ มู ล
เกีย่ วกับองค์กร ข้อมูลผลงานสําคัญขององค์กร ข้อมูลขอผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
4) เป้าหมาย คือ ผลที่ค าดว่ าจะเกิดขึ้นจากการดําเนิ นตามแผนการ
สื่อสาร ซึง่ มักจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรทีก่ ําหนดไว้ เช่น ต้องการให้องค์กร
เป็ นทีร่ จู้ กั ยอมรับ และเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร เป็ นต้น
5) ผู้ร ับ สาร คือ กลุ่ ม คนที่อ งค์ก รต้ อ งการให้ร ับ ทราบข้อ มูล และมี
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทีอ่ งค์กรกําหนดไว้
6) ข้อความหลัก คือ ข้อความหลักที่เป็ นหัวใจสําคัญของการสื่อสารที่
องค์กรกําหนดขึน้ เพื่อให้ผู้รบั สารหรือกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ เปลีย่ นความคิดหรือพฤติกรรม
ซึง่ ข้อความหลักนี้ตอ้ งชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดผลตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
7) กลยุทธ์ คือ แนวทางที่เ หมาะสมเพื่อ ช่ว ยให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ท่ี
องค์กรต้องการ ซึง่ ในการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้แบ่งลักษณะของกลยุทธ์ออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategies) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive Strategies)
8) กลวิธหี รือกิจกรรม คือ กิจกรรมทีก่ ําหนดขึน้ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือที่
ทําให้กลยุทธ์เกิดผลในทางปฏิบตั ิ และช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี างไว้ได้สาํ เร็จ
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9) ตารางการปฏิบตั งิ านด้านการสื่อสาร เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยกําหนดว่า
ช่วงเวลาใดควรจัดกิจกรรมทางการสื่อสาร โดยต้องระบุลาํ ดับขัน้ ตอนทีจ่ าํ เป็ นของแต่ละกิจกรรม
และควรกําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และช่วงเวลาการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม
10) การประเมินผล คือ การประเมินว่าการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
บรรลุผ ลตามที่อ งค์ก รตัง้ ไว้ห รือ ไม่ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีว างไว้บ รรลุ เ ป้ าหมายหรือ ไม่ กิจกรรมที่
ดําเนินการไปเพียงพอหรือไม่ การดําเนินงานอยู่ในงบประมาณทีว่ ่าไว้หรือไม่ หรือแนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารในอนาคต โดยองค์กรควรกําหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานในการ
ประเมินผล
2.1.1.6 กลวิธกี ารสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2554) กลวิธที ม่ี กั ถูกนํามาใช้ในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
1) การส่งข่าวให้ส่อื มวลชน (Press Release) เป็ นการส่งข้อมูลถึง
สื่อมวลชนในรูปของข่าวแจก โดยมักส่งให้ส่อื ประเภทสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ เนื้อหาในข่าวแจกเป็ นข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับกําหนดการ
ของกิจกรรม ข้อ มูล และผลการดํ าเนิ นงานขององค์ก ร หรือ ข้อ มูล ในประเด็นที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ประเด็นสาธารณะทีส่ ่อื มวลชนเห็นว่ามีคุณค่าทางข่าว (News Value)
2) การแถลงข่าว (Press Conference) เป็ นการเชิญสื่อมวลชนมาร่วม
รับฟงั ข้อมูลที่นําเสนอโดยโฆษฏ หรือผู้บริหารของงอค์กร โดยจัดขึ้นเพื่อแถลงหรือให้ข้อมูล
เกีย่ วกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมสําคัญขององค์กร หรืออาจเป็ นประเด็นทีส่ ่อื มวลชนติดตาม
และให้ความสนใจอยู่ นอกจากนี้ในการแถลงข่าวยังสามารถเปิ ดโอกาสให้ส่อื มวลชนมีโอกาสได้
ซักถามในประเด็นทีส่ งสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติมจากทีแ่ ถลง
3) การสัมภาษณ์ผูบ้ ริหาร (Executive Interview) เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้
ผู้บริห ารองค์ก รได้ใ ห้ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายหรือ ผู้รบั สารทัวไป
่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรได้
4) การจัดสัมมนา (Seminar) เป็ นการระดมความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา เพื่อสร้างเครือข่ายทางความรู้
5) การฝึ กอบรม (Training) นอกจากเป็ นการให้ความรูใ้ นเรื่องต่างๆ
แก่ผเู้ ข้ารับการอบรมแล้ว ยังเป็ นการสร้างหรือตอกยํา้ ภาพลักษณ์ของผูน้ ําองค์กรได้อกี ด้วย
6) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Marketing) เป็ นกิจกรรม
ที่จ ัด ขึ้น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสนใจและนํ า ไปสู่ ส ิ่ ง ที่ ผู้ จ ัด งานต้ อ งการให้
กลุ่มเป้าหมายได้รบั รู้
7) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการส่งเสริมการขายด้วย
การสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย
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8) การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เป็ นการนําหลักและเทคนิค
ทางการตลาดให้ใ ช้เ พื่อ ให้ก ลุ่ ม เป้ า หมายยอมรับ และเกิด การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่ม หรือของสังคม
9) การเป็ นผู้สนับสนุ นกิจกรรมต่ างๆ (Sponsorship) เป็ นการนํ าเอา
องค์กรหรือสินค้าเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด การแข่งขันต่างๆ หรือกิจกรรม
ทางวิชาการ การเป็ นผู้สนับสนุ นกิจกรรมต่ างๆ นี้ เป็ นการแสดงถึงเอกลักษณ์ วิสยั ทัศน์ และ
แนวคิดขององค์กรนัน้
10) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations) เป็ นช่องทางการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการกับลูกค้าเป้าหมาย อาจเชื่อมโยงแนวคิดของ
สินค้าหรือบริการเข้ากับกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับความรู้สกึ ที่ดขี อง
ลูกค้า
11) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) เป็ นกิจกรรมทีม่ ี
ลักษณะการสื่อสารทัง้ ทิศ ทางเดียว เช่ น จดหมายข่าว และการสื่อสารสองทิศทาง เช่ น การ
ประชุมสัมมนาประจําปี งานกีฬาสี งานเลีย้ งฉลองปีใหม่ เป็นต้น
12) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) เป็ นกิจกรรมการ
สื่อสาเพื่อสร้างการยอมรับ การแสดงความจริงใจ ความปรารถนาดี ซึง่ อาจจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ทีใ่ ห้สมาชิกในชุมชนได้มโี อกาสเข้ามาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง
13) กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) เป็ นกิจกรรม
ระหว่างองค์กรหรือหน่ วยงานกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ซึง่ อาจ
จัดในรูปแบบของการไปเยีย่ มเยียนสื่อ (Media Visit) จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจําปี
(Thank Press) การรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชน (Media Lunchoen) หรือการพา
สื่อมวลชนไปเยีย่ มชมโครงการขององค์กร (Press Tour)
14) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) การสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถทําได้หลายช่องทาง ทัง้ การส่งอีเมล เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป
หรืออินสตาแกรม โดยมีรปู แบบการนําเสนอทีน่ ่ าสนใจ รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย และเสมือน
จริง
2.1.1.7 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้
เป็ นไปในทิศทางและเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 10 ข้อ ดังนี้
1) การเผยแพร่ขา่ วสาร (Publicity) อย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างให้เกิดการ
จดจําองค์กร
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2) กลยุทธ์ในการใช้ส่อื (Media Strategies) ไม่ว่าจะเป็ นสื่อมวลชน
ส่วนกลางหรือสื่อท้องถิน่ รวมถึงสื่ออื่นๆ โดยทีเ่ นื้อหาจะต้องมีความน่าสนใจ
3) การสร้างชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) จะต้องทําให้
ชุมชนรอบข้างรูส้ กึ ว่าองค์กรเป็ นเพื่อนบ้านทีด่ ไี ด้ในชุมชนนัน้
4) กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) หรือ
การมีจติ อาสา เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ขี ององค์กร องค์กรควรให้ความสําคัญกับการทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม
5) การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (Networking and Relations) องค์กร
จําเป็ นต้องมีการสร้างเครือข่ายที่ดที ่ชี ่วยประสานในการดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
และช่วยให้การดําเนินงานลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
6) การเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events)
องค์กรควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษซึง่ จะทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ และกิจกรรมพิเศษนัน้
จะต้องตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดว้ ย
7) การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร (Resource Development and
Internal Communication) การจะบริหารภาพลักษณ์องค์กร คนในองค์กรจะต้องมีความพร้อม
และความเข้าใจอันดีต่อองค์กร เพราะบุคลากรเป็นกําลังสําคัญในสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ไี ด้
8) การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) องค์กรจะต้องมีการ
วางแผนว่าในแต่ ล ะปี อ งค์ก รต้อ งการจะมีข่า วอะไรให้ป รากฏในสื่อ ต่ างๆ ซึ่ง ต้ อ งเป็ นข่ าวที่
กําหนดโดยผูบ้ ริหารองค์กร
9) การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) องค์กรจะต้องมี
แผนการรับมือกับปญั หาไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับเหตุทจ่ี ะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร หรือ
เพื่อบรรเทาวิกฤตในองค์กรให้ลดลง
10) การสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้าและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อ่นื ๆ
(Branding Building and PR Tools) การทําประชาสัมพันธ์นับเป็ นเครื่องมือหนึ่งทีอ่ งค์กรใช้กนั
มากที่สุ ด ในการสื่อ สาร เพราะการประชาสัม พัน ธ์ เป็ น การกระจายข้อ มู ล ข่ า วสารให้ก ับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและจํานวนมาก และสามารถครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่อื ได้ตามทีต่ ้องการ
และยังช่วยสร้างความน่ าสนใจได้เป็ นอย่างดี
2.1.2 แนวคิ ดและทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ คําว่า Image ตามพจนานุ กรม จะหมายถึง ภาพทีเ่ กิดจากความนึกคิดหรือ
ทีค่ ดิ ว่าควรจะเป็ นเช่นนัน้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 821)
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ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของบุคคลตามความรูส้ กึ นึกคิดที่มตี ่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง ภาพที่เกิดขึน้ ในจิตใจนี้อาจจะเป็ นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์โดย
อ้อมทีบ่ ุคคลนัน้ เคยรับรูม้ า
ความหมาย Image หรือภาพลักษณ์นัน้ มีท่มี าที่ไปที่สําคัญของคําต่ างๆ ดังต่ อไปนี้
(วีระวัฒน์ อุทยั รัตน์, 2548)
I = Institution สถาบัน คือ ภาพลักษณ์ทเ่ี กิดจากความน่ าเชื่อถือองค์กรจาก
องค์ประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร โลโก้ขององค์กร เป็ นต้น และสามารถทีจ่ ะสร้างความ
ศรัทธาต่อองค์กรได้ในระยะยาว
M = Management ผูบ้ ริหารต้องมีคุณธรรม มีปฏิภาณไหวพริบ และมีผลงานเป็ น
ทีย่ อมรับต่อสังคม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยสะท้อนภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรออกมาได้
A = Action การกระทําหรือการดําเนินงานขององค์กรต้องเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
ทีต่ อ้ งมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้
G = Goodness ความดีงาม การเป็ นองค์กรทีด่ ขี องสังคม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสังคม ทําประโยชน์ให้กบั สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้สามารถสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
E = Employee พนักงานขององค์กรนับเป็ นตัวแทนและกระบอกเสียงทีส่ ําคัญ
ขององค์กรทีจ่ ะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
Kotler (2000) ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดอธิบายถึง ภาพลักษณ์ (Image) ว่า “เป็ นองค์
รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการ
กระทําใดๆ ทีค่ นเรามีต่อสิง่ นัน้ จะมีความเกีย่ วพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิง่ นัน้ ๆ”
เสรี วงษ์มณฑา (2541) อธิบายลักษณะของภาพลักษณ์ (Image) คือ “องค์ประกอบ
ระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) ของบุคคล
เป็ นความจริงแห่งการรับรู้ (Perceptual) ของบุคคลไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงทีป่ ราศจากอคติใดๆ (Factual
Reality)” ดังรายละเอียดในภาพ
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ภาพลักษณ์ (Image)
1
ข้อเท็จจริง (Objective Facts)

2
การประเมินส่วนตัว (Personal Judgment)

ภาพลักษณ์เป็ นเรือ่ งของการรับรูซ้ ง่ึ เป็นความคิดคํานึงมากกว่าความจริง
(Image is Perceptual Reality, not Factual Reality)
ภาพที่ 2.2 ลักษณะของภาพลักษณ์ (Image)
แหล่งที่มา: เสรี วงษ์มณฑา, 2541.
วาสนา จันทร์ส ว่าง (2541) ได้ใ ห้ค วามหมายของ ภาพลัก ษณ์ ว่าเป็ น ชื่อ เสียงของ
องค์กร บุคคลหรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใด งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ มุ่งสร้างภาพ
ทีด่ ี เหมาะสม น่ าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจ โดยเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่พี งึ ปรารถนา
(Wish Image) ให้เกิดขึน้ ในจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้เกิดความเข้าใจตรงกัน การยอมรับ
และความศรัทธา
อภิศกั ดิ ์ อุ่มจันสา, และพัชราภรณ์ ลันศรี (2553, น. 76) ได้ให้ความหมายของคําว่า
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ว่า
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพทีบ่ ุคคลทัวไปไม่
่
ว่าจะเป็ นผูบ้ ริโภค
คู่แข่ง ผู้ค้าปลีกหรือสังคมโดยรวมเข้าใจว่าองค์กรนัน้ เป็ นอย่างไร เช่น นํ้ ามันบางจากมี
ภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น ซึง่ แตกต่างจากอัตลักษณ์องค์กร (Corporate
Identity) ทีห่ มายถึงการสร้างความเป็ นอัตลักษณ์แก่องค์กร โดยอาศัยเครื่องหมายการค้า
หรือ สัญ ลัก ษณ์ ท่ีส ามารถสะท้อ นภาพที่อ งค์ก รนั น้ ๆ ต้ อ งการนํ าเสนอต่ อ สัง คม เพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ
เพชรวดี กาญจนวิโรจน์ (2553) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของบริษทั คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้
ในใจของประชาชนที่มตี ่อบริษทั แห่งใดแห่งหนึ่ง รวมถึงการบริหารหรือการจัดการของบริษัท
แห่งนัน้ ด้วย และยังหมายรวมถึงสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั นัน้ จําหน่าย
วีระวัฒน์ อุ ทยั รัต น์ (2548) การสร้างภาพลักษณ์ เป็ นแนวคิดที่อ งค์กรธุรกิจให้
ความสําคัญ โดยได้พฒ
ั นากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์จากการใช้วธิ กี ารประชาสัมพันธ์มาเป็ น
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ ท่มี ปี ระสิทธิภาพ โดยได้แบ่ง
ภาพลักษณ์ออกเป็ น 6 ลักษณะคือ
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1) ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกจําลองขึน้ มา (An Image is Synthetic) ภาพลักษณ์
เกิดจากการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ขององค์ก ร เช่ น
สินค้า บริการ ผู้บริหาร พนักงาน เป็ นต้น ที่อาจจะสร้างความประทับใจที่ดหี รือไม่ดกี ็ได้ ซึง่ จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
2) ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ ชื่อถือได้ (An Image is Believable) การสร้างภาพลักษณ์
ให้อยูใ่ นใจของบุคคลอย่างมันคงและเป็
่
นทีย่ อมรับนัน้ สิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดทีจ่ ะทําให้สําเร็จผลคือ ความ
น่ าเชื่อถือในบุคคลหรือองค์กรนัน้
3) ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่นิ่งและรับรูไ้ ด้ (An Image is Passive) ภาพลักษณ์
จะต้องถูกนําเสนออย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับความเป็ นจริงเสมอ
4) ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ที่เห็นได้ชดั เจน (An Image is Vivid and Concrete)
ภาพลัก ษณ์ เ ป็ น สิ่ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้น จากสิ่ง ที่เ ป็ น นามธรรมให้ เ ป็ น สิ่ง ที่เ ป็ น รู ป ธรรม ดัง นั ้น
ภาพลักษณ์ต้อ งสร้างให้ชดั เจน ง่ายต่ อ การเข้าใจและจดจํา สามารถสื่อความหมายได้อย่าง
ครบถ้วนตามต้องการ
5) ภาพลักษณ์ต้องเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกทําให้ดูง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง (An Image
is Simplified) ภาพลักษณ์ตอ้ งทําให้ชดั เจน ง่ายแก่การทําความเข้าใจและจดจํา สร้างให้มคี วาม
แตกต่างทีโ่ ดดเด่น แต่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนตามต้องการ
6) ภาพลักษณ์มคี วามหมายและแง่มุม (An Image is Ambiguous) ภาพลักษณ์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องมาจากปจั จัยภายในหรือภายนอกองค์กรมากระทบ
ดังนัน้ องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการสํารวจภาพลักษณ์ปจั จุบนั ขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะ
ได้ส่งเสริมและรักษา หรือแก้ไขภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้อยูค่ ่อู งค์กร
สรุปว่ า ภาพลัก ษณ์ เ ป็ นสิ่ง ที่มนุ ษ ย์ส ร้างขึ้นมาอย่างมีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อ สร้างความ
ประทับใจ ความน่ าเชื่อถือ และการยอมรับจากสาธารณชน ซึง่ ภาพลักษณ์จะมีส่วนผสมทัง้ มิติ
ส่วนตัว (Private) และมิตสิ าธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว (Private Image)
โดยทีม่ สี ่วนร่วมกันในแง่ของความเป็นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
2.1.2.1 ประเภทของภาพลักษณ์
ภาพลัก ษณ์ เ ป็ นความรู้สกึ นึ ก คิดในใจของผู้ค ิด ซึ่ง แยกเป็ นประเภทต่ างๆ ได้
หลายประเภทขึน้ อยูก่ บั ลักษณะและเป้าหมายดังนี้ (ชุตมิ า จริเกษม, 2553)
1) ภาพลักษณ์ต่อบริษทั (Corporate Image) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ของประชาชนทีม่ ตี ่อบริษทั แห่งใดแห่งหนึ่ง รวมถึงการบริหารหรือการจัดการของบริษทั แห่งนัน้
ด้วย และยังหมายรวมถึงสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั นัน้ จําหน่ าย
2) ภาพลักษณ์ต่อสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพ
ที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ที่มตี ่ อสถาบันหรือองค์กร โดยมากจะเน้ นไปทางด้านตัวสถาบัน
หรือองค์กรเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงสินค้าและบริการทีจ่ าํ หน่ าย
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3) ภาพลักษณ์ต่อสินค้าหรือบริการ (Product/Service Image) คือ
ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มตี ่ อสินค้าและบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว โดยไม่
รวมถึงตัวองค์กรหรือบริษทั
4) ภาพลักษณ์ทม่ี ตี ่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มตี ่ อสินค้ายี่ห้อใดยีห่ ้อหนึ่ง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณา
และการส่งเสริมการขาย
พงษ์ เทพ วรกิจโภคาทร (2537) ได้จําแนกประเภทของภาพลักษณ์ ออกเป็ น 10
ประเภท ดังนี้
1) ภาพลักษณ์ซอ้ น (Multiple Image) เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กรใน
สายตาของบุ ค คลทัว่ ไป ซึ่ง จะแตกต่ า งกัน ไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความเชื่อ ระดับ
การศึกษา และอื่นๆ จึงทําให้แต่ละบุคคลมีภาพลักษณ์ต่อองค์กรไม่เหมือนกัน
2) ภาพลักษณ์ปจั จุบนั (Current Image) เป็ นภาพลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตาม
สภาพความเป็ นจริง ซึง่ อาจเป็ นภาพลักษณ์ดา้ นบวกหรือลบก็ได้ หรือเป็ นภาพลักษณ์ทเ่ี กิดโดย
ธรรมชาติหรือโดยการปรุงแต่งขึน้ ภาพลักษณ์ปจั จุบนั นี้นับว่าเป็ นภาพลักษณ์ท่มี คี วามสําคัญ
มาก ดังนัน้ องค์กรต้องทราบว่าภาพลักษณ์ปจั จุบนั ขององค์กรเป็ นอย่างไร เป็ นไปตามทีอ่ งค์กร
ต้องการหรือไม่ ซึง่ ภาพลักษณ์น้ีจะสะท้อนจุดยืนขององค์กรในสายตาบุคคลทัวไปได้
่
ดที ส่ี ุด
3) ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็ นภาพลักษณ์ท่ผี ู้บริหาร
ขององค์กรเชื่อว่า องค์กรเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลทัวไป
่ เปรียบเสมือนการส่องกระจกทีเ่ ห็นภาพ
ในด้านดีของตนเอง ซึง่ ตามความเป็ นจริงแล้วอาจเป็ นการเห็นในสิง่ ทีผ่ ดิ และต่างไปจากที่บุคคล
ทัวไปมององค์
่
กรก็เป็นได้
4) ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) เป็ นภาพลักษณ์ทผ่ี บู้ ริหาร
หรือพนักงานในองค์กรปรารถนาให้เกิดขึน้ ดังนัน้ องค์กรจึงพยายามทําทุกทางให้ภาพลักษณ์น้ี
เกิดขึน้ และถือเป็ นการกําหนดเป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องการสร้างภาพลักษณ์อย่างชัดเจน
5) ภาพลักษณ์สูงสุดทีท่ ําได้ (Optimum Image) เป็ นภาพลักษณ์ทเ่ี กิด
จากการคํานึงถึงความเป็ นจริง ความเข้าใจ การรับรูข้ องผู้รบั ข้อมูลข่าวสาร และอุปสรรคอื่นๆ
ต่อการสร้างภาพลักษณ์ทพ่ี งึ ปรารถนาได้ ดังนัน้ ภาพลักษณ์ประเภทนี้จงึ เป็ นภาพลักษณ์ท่ผี ู้ท่ี
เกีย่ วข้องรูจ้ กั ประมาณตนเอง จนไม่ทาํ ให้ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาสูงเกินสภาพความเป็ นจริงใน
ปจั จุบนั
6) ภาพลักษณ์ทถ่ี ูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image)
เป็ นภาพลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริง เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทเ่ี กิด
โดยธรรมชาติ เช่น ข่าวลือ หรืออุบตั เิ หตุต่างๆ เป็ นต้น ทําให้เกิดภาพลักษณ์ท่ไี ม่ถูกต้อง จึง
จําเป็ นต้องแก้ไขภาพลักษณ์นนั ้ ให้ถูกต้อง
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7) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กร
ตัง้ แต่ระบบการบริหารองค์กร สินค้าหรือบริการ รวมถึงบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็ นภาพที่บุคคล
ทัวไปมี
่ ต่อองค์กรนัน้
8) ภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Image) มีลกั ษณะคล้ายกับ
ภาพลักษณ์องค์กร แต่จะมองทีบ่ ทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบันเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
9) ภาพลักษณ์ สนิ ค้า/บริการ (Product/Service Image) เป็ นภาพ
ลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึน้ ในใจของบุคคลทัวไป
่ โดยเป็ นภาพลักษณ์ท่เี กิดจากการ
ปรุงแต่งให้เป็ นทีย่ อมรับ
10) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็ นภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า หรือเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) หรือตราสัญลักษณ์ (Logo) ซึง่ ส่วนมากมักใช้ใน
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ภาพลักษณ์กระจกเงา
Mirror Image

ภาพลักษณ์ปจั จุบนั
Current Image

ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
Wish Image
ภาพลักษณ์สนิ ค้า/บริการ
Product/Service Image

ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
Brand Image

ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image

ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image

ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image

ภาพลักษณ์สถาบัน
Institutional Image
ั บนั
ภาพลักษณ์ปจจุ
Current Image

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ประเภทต่างๆ ในทิศทางทีเ่ หมาะสม
แหล่งที่มา: พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร, 2537.
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จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ภาพลักษณ์กระจกเงาจะเป็ นภาพลักษณ์ทม่ี คี วาม
ต้องการน้อยทีส่ ุด ส่วนการจะกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาได้นัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องทราบก่อน
ว่าภาพลักษณ์ปจั จุบนั ขององค์กรเป็ นอย่างไร ซึ่งสามารถทราบได้จากการสํารวจภาพลักษณ์
ปจั จุบนั ขององค์กรว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร และถึงจะสามารถกําหนดภาพลักษณ์พงึ
ปรารถนาได้ โดยการกําหนดภาพลักษณ์ปรารถนานี้จะต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์สนิ ค้า/บริการ
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า และภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รประกอบกัน อย่ า งไรก็ต ามภาพลัก ษณ์ พ ึง
ปรารถนานี้ไม่ควรกําหนดให้สงู เกินกว่าความเป็นจริง แต่ควรเป็ นภาพลักษณ์สูงสุดทีส่ ามารถทํา
ได้ เพื่อให้ภาพลักษณ์ทส่ี ร้างขึน้ มีความเหมาะสมตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
2.1.2.2 ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image)
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) (ดวงพร คําณูนวัฒน์, และวาสนา จันทร์
สว่าง, 2536) เป็ นภาพลักษณ์ทไ่ี ม่มสี ูตรกําหนดตายตัวทีจ่ ะสามารถบอกได้ว่าควรหรือไม่ควรมี
ลักษณะเช่นไร เนื่องจากแต่ละองค์กร สถาบันต่างมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะ
ขององค์กร นโยบายการบริหาร รูปแบบการดําเนินงานขององค์กร เป็ นต้น จึงส่งผลให้วธิ กี าร
สร้างหรือกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปจั จัยใน
การกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาประกอบด้วยปจั จัยต่างๆ ดังนี้
1) ผูบ้ ริหาร (Executive) ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์
ที่ด ี มีห ลัก การของผู้ บ ริห ารที่ด ี ซื่อ สัต ย์ ไม่ เ อารัด เอาเปรีย บผู้ ร่ ว มงาน จึง ส่ ง ผลให้ เ กิด
ภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์กร
2) พนักงาน (Employee) ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
3) สินค้าหรือตราสินค้า (Product or Brand) ต้องมีคุณภาพ ประโยชน์
ในการใช้สอยตรงตามสิง่ ทีโ่ ฆษณา และมีรปู ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทส่ี วยงาม
4) ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้าหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (Related with Target
Publics) การดําเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพนั ธมิต รในการดําเนินงาน
ประเภทเดียวกัน
5) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การดําเนินงาน
ขององค์กรควรมีการดูแลเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการสร้างประโยชน์ ให้กบั
สังคม
6) ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี (Safety, Pollution and
Technology) รวมถึงตัวอาคารสํานักงาน และเครือ่ งแบบพนักงาน ทีจ่ ะสะท้อนตัวตนขององค์กร
(Corporate Identity) ได้เป็ นอย่างดี
7) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Laws and Regulation) องค์กร
ต้องปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีทด่ี ขี องสังคม
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จากการกําหนดภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนาที่ก ล่ าวมา สํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานได้มกี ารกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาโดยมุ่งเน้นในด้านการเป็ นองค์กร
ทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ ตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ขององค์กรคือ TRUST ซึง่ การจะเป็ นเช่นนัน้
ต้องสะท้อนมาจากพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์กร และทีส่ ําคัญผลงานขององค์กรต้องมี
ความชัดเจน การดําเนินงานเป็ นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อทุกภาคส่วน
ทัง้ ผู้ประกอบกิจการพลังงานและประชาชนด้วยความเป็ นมือ อาชีพ และมีมาตรฐานที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
2.1.2.3 องค์ประกอบของภาพลักษณ์และการเกิดภาพลักษณ์
องค์ประกอบของภาพลักษณ์และการเกิดภาพลักษณ์มดี งั นี้ (อภิศ ักดิ ์ อุ่ มจันสา,
และพัชราภรณ์ ลันศรี, 2553)
1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคคล
ได้จากการสังเกต และนําไปสู่การรับรูเ้ บือ้ งต้น สิง่ ทีถ่ ูกรับรูน้ ้ีอาจจะเป็ นบุคคล ความคิด สถานที่
หรือเหตุการณ์ต่างๆ
2) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็ นความรู้
เกีย่ วกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้จากการสังเกตและการรับรู้
3) องค์ประกอบเชิงความรูส้ กึ (Affective Component) เป็ นความรูส้ กึ ของ
บุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ต่างๆ
4) องค์ประกอบเชิงการกระทํา (Cognitive Component) เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิต อบโต้ส ิ่ง เร้า โดยเป็ นผลของปฏิส มั พันธ์ระหว่ างองค์ประกอบเชิง ความรู้แ ละ
ความรูส้ กึ
2.1.2.4 การเกิดภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์เกิดขึน้ ได้ใน 2 กรณี คือ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเกิดขึน้ จาก
การสร้า งสรรค์ โ ดยผ่ า นกระบวนการสร้า งภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนาที่อ งค์ก รอยากให้เ ป็ น
ภาพลัก ษณ์ จะเกิด ขึ้นต่ อ เมื่อผู้รบั มีการสรุปความคิดจากการได้รบั รู้ข้อมูล จนทําให้ผู้รบั เกิด
ความเข้าใจ ความคิดและความรูส้ กึ ว่าองค์กร สินค้าหรือบริการนัน้ เป็ นอย่างไรหากมีการสื่อสาร
ทีด่ ี ดังนัน้ ภาพลักษณ์จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการสื่อสารใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง
ภาพลักษณ์ เป็ นสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หากภาพลักษณ์นัน้ ตัง้ อยู่บนพื้นฐาน
ของความจริงและเป็ นภาพที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ นักประชาสัมพันธ์จะมีหน้ าที่เพียงแต่ทําให้
ภาพลัก ษณ์ นั ้น เด่ น ชัด ขึ้น และเผยแพร่ ไ ปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ร ับ ทราบ การสร้า งสรรค์
ภาพลักษณ์บนพืน้ ฐานของความไม่จริง จะทําให้ภาพลักษณ์ไม่คงทนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิง่
สังคมในปจั จุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถรับข้อมูลจากสื่อได้หลาย
ช่องทาง โอกาสทีจ่ ะเปรียบเทียบและคัดเลือกข้อมูลมีมาก ดังนัน้ การปกปิ ด ปรุงแต่งภาพลักษณ์
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จะทําให้คนเกิดความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจ และอาจถึงขัน้ เป็ นปฏิปกั ษ์กบั องค์กรได้ (อภิศกั ดิ ์ อุ่มจัน
สา, และพัชราภรณ์ ลันศรี, 2553)
พรทิพ ย์ วรกิจ โภคาทร (2537) ได้ก ล่าวถึงกระบวนการเกิด ภาพลัก ษณ์ โดย
พิจารณาในด้านของปจั เจกบุคคลที่เหตุการณ์ ได้มาถึงตัวเองและจะพัฒนาเป็ นภาพลักษณ์ ใน
ทีส่ ุดได้อย่างไร
1) เหตุการณ์และสิง่ แวดล้อม (Event and Environment) สภาพสังคม
วัฒนธรรม การศึกษา และอื่นๆ ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึน้ มากมาย และในบรรดาเหตุการณ์
ที่เ กิ ด ขึ้น ทัง้ หมดนี้ เหตุ ก ารณ์ ใ ดจะมีคุ ณ ค่ า ด้ า นดีห รือ ไม่ ด ี จะสํ า คัญ หรือ ไม่ สํ า คัญ จะมี
ความหมายอย่างไร ไม่ได้เกิดขึน้ จากตัวเราเพียงฝ่ายเดียว แต่สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่กบั เหตุการณ์
และอยูโ่ ดยรอบตัวเรานัน้ จะเป็ นตัวกําหนดคุณค่าเหล่านัน้ เอง
2) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) แต่ละเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จะสามารถเข้ามาสู่เราได้โดยช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การได้ยนิ ได้เห็น ได้สมั ผัส ได้
ลิ้มรส และได้ก ลิ่น กล่ าวโดยสรุปว่ า ช่ อ งทางการสื่อ สารจะเป็ น ประตู ด่ า นแรกของการรับ รู้
เหตุ ก ารณ์ ซึ่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขัน้ ตอนนี้ คุ ณสมบัติของตัว สารและสื่อ ย่อ มมี
ความสําคัญมากทีส่ ุด
3) องค์ป ระกอบเฉพาะบุ ค คล (Personal Element) เกี่ย วกับ
องค์ประกอบในการสื่อสารของแต่ละบุคคล คือ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม
และวัฒนธรรม ต่างก็มอี ทิ ธิพลต่อการสื่อสาร
4) การรับรูแ้ ละความประทับใจ (Perception Element) ความคงทน
ของภาพลัก ษณ์ นั น้ ขึ้น อยู่ก ับ การรับ รู้ใ นแต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ ซึ่ง มีค วามหมายแตกต่ า งไปตาม
ความคิดของแต่ ละบุคคล นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยู่กบั ความประทับใจต่ อเหตุการณ์นัน้ ด้วยเช่นกัน
โดยถ้ า ประทับ ใจมากไม่ ว่ า จะทางบวกหรือ ลบ ก็จ ะจดจํา เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ม าก และเมื่อ ภาพ
เหตุการณ์นนั ้ กลายเป็ นภาพลักษณ์ขน้ึ แล้ว ก็จะเป็ นภาพลักษณ์ทเ่ี จือจางได้ชา้ กว่าเหตุการณ์ทม่ี ี
ความประทับใจน้อยหรือไม่มคี วามประทับใจเลย
2.1.2.5 การสร้างภาพลักษณ์
ดวงพร คําณูนวัฒน์, และวาสนา จันทร์สว่าง (2536) ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างได้
ด้ว ยการประชาสัมพันธ์ท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ แม้จะต้อ งอาศัยระยะเวลาและความ
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก็ ใ ห้ ผ ลลัพ ธ์ ท่ีคุ้ ม ค่ า ดัง นั ้น จึง ต้ อ งมีก ลวิธ ีก ารสร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีด ี คือ การ
ประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานของความจริงและต้องพัฒนาภาพลักษณ์นัน้
อยูเ่ สมอ โดยภาพลักษณ์ทส่ี ร้างสรรค์ ประกอบด้วย การส้ราง การส่งเสริมป้องกัน และการแก้ไข
ดังนี้
1) การสร้างภาพลักษณ์ โดยการกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ทพ่ี งึ
ปรารถนา ผ่านการสํารวจภาพลักษณ์เดิมว่ามีหรือไม่และเป็ นอย่างไรจากกลุ่มเป้าหมาย ค้นหา
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จุด เด่นและจุด อ่ อ นขององค์ก ร กํ าหนดเป้าหมายในการสร้างภาพลัก ษณ์ ซึ่ง ต้อ งเป็ นที่รบั รู้
เข้าใจ และเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลในองค์กร โดยใช้วธิ กี ารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ต่อไป
2) การส่งเสริม ป้องกัน และรักษาภาพลักษณ์ให้คงทนถาวร เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสังคมที่ม ีเทคโนโลยีการสื่อสาร
ก้าวหน้ า และมีการสื่อสารมวลชนที่ครอบคลุ มทัว่ ถึง ดังนั น้ การส่ งเสริม ป้ องกัน และรักษา
ภาพลักษณ์จงึ เป็ นสิง่ จําเป็ น ซึ่งควรดําเนินการด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการเกิด
ภาพลักษณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ และรักษาภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้คงทนถาวร
3) การแก้ไขภาพลักษณ์ หมายถึง การแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ ซึง่ อาจ
เกิด ขึ้นจากความผิด พลาด อุ บตั ิเ หตุ หรือ ข่าวลือ ต่ างๆ ซึ่ง จะต้อ งดําเนิ นการแก้ไ ขด้ว ยการ
บริห ารภาพลัก ษณ์ และการประชาสัมพันธ์ใ นภาวะวิก ฤต ทัง้ นี้อ งค์กรจะต้อ งมีการวางแผน
ป้องกันและเตรียมพร้อมเสมอ
2.1.2.6 การสร้างภาพลักษณ์กบั สื่อมวลชน
ปฐั มะทิพย์ หมันประพฤติ
่
(2552) กล่าวว่า “สื่อมวลชนนัน้ จะมีหน้าทีแ่ ละบทบาท
เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับบุคคล ทําให้บุคคลผู้นัน้ มีช่อื เสียงมีภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อประชาชนโดยการ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชน เช่น ดารานักร้อง ศิลปิ น นักกีฬา นักการเมือง
ฯลฯ” โดยมีวธิ กี ารเลือกใช้ส่อื และวิธกี ารเผยแพร่ขา่ วสารได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1) Press Release ข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร ช่วยใน
การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร และข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2) Press Conference การแถลงข่าว ช่วยในการชี้แจงข้อมูลการ
ดําเนินงานขององค์กรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมให้สาธารณชนได้รบั ทราบผ่านสื่อมวลชน
3) Press Tour การพาสื่อมวลชนเยีย่ มชมกิจการ นอกจากจะเป็ นการ
ช่วยเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงานขององค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน
4) Press Interview การให้สมั ภาษณ์ส่อื มวลชน ช่วยในการเผยแพร่
ประเด็น ข้อมูลในเชิงลึก เปิดโอกาสให้ส่อื มวลชนได้ซกั ถามโดยละเอียด
กล่าวโดยสรุปได้ว่ า สื่อมวลชน เช่น นักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ ช่างภาพ
คอลัมน์ นิสต์ เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน และเป็ นส่วน
หนึ่งทีจ่ ะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ประชาชนรับทราบ
2.1.2.7 ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี
ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ปี ระกอบด้วย (ชุตมิ า จริเกษม, 2553)
1) พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล องค์กร และสถาบัน บุคลิกภาพ
ส่ ว นตั ว ที่เ หมาะสม เป็ น สิ่ ง สํ า คัญ มากในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ เพราะจะเป็ น สิ่ง แรกที่
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กลุ่ ม เป้ า หมายสัม ผัส ได้ ซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิดความประทับ ใจ ความชอบ ความเชื่อ ถือ มากน้ อ ย
เพียงใดขึน้ อยูก่ บั การแสดงออกดังกล่าว
2) การมีส่ ว นร่ว ม มีบทบาทในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง แก้ไ ขป ญั หา
สังคม มีการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม พัฒนาสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) สินค้าหรือบริการมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามทีก่ ําหนด
4) เป็ นบริษทั ทีม่ นคง
ั ่ ซื่อสัตย์ มีความทันสมัย และมีการบริหารงานทีด่ ี
5) เทคนิ คการสร้างภาพลักษณ์ใ ห้มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากในสังคม
ปจั จุ บ ันมีก ารแข่ ง ขัน สู ง จึง จําเป็ น ที่ต้อ งมีภ าพลัก ษณ์ ท่ดี ีท่ีน่ าเชื่อ ถือ ทัง้ นี้ เ ทคนิ ค ต่ างๆ ที่
นํามาใช้ตอ้ งคํานึงถึงความเหมาะสมด้วย
2.1.2.8 วิธกี ารสื่อสารภาพลักษณ์
มาร์โคนี่ (Marconi, 1996) กล่าวว่า “การสื่อสารภาพลักษณ์เป็ นการสร้างการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดภาพลักษณ์ไปในแนวทางทีเ่ ราต้องการ” โดยมีวธิ กี ารดังนี้
1) กําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาให้ชดั เจน เพื่อทําให้การสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน
2) การเริม่ ต้นการสื่อสารควรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบก่อน เพื่อทีก่ ลุ่มเป้าหมายจะได้ทราบว่าสิง่ ทีเ่ รากําลังสื่อสารคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
น่าสนใจหรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน แต่ทงั ้ นี้ในช่วงแรกก็ไม่ควรให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่มากจนเกินไป เพราะหากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจําที่ดี ควรยึดหลัก
“Less is more”
3) นํ าเสนอให้ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รบั
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องชัดเจน
4) ไม่ควรนํ าเสนอข้อมูลทีโ่ อ้อวดเกินจริง เพราะจะทําให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิด ความรู้ส ึก ไม่ ค ล้อ ยตาม และไม่เ ห็น ด้ว ยในที่สุ ด จนทํา ให้เ กิด เป็ น ภาพลัก ษณ์ ท่ีไ ม่พ ึง
ปรารถนาได้
5) รักษาระดับความพอดีในการสื่อสาร โดยสื่อสารให้อยู่ในระดับพอดี
ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
6) การกําหนดใช้เครื่องมืออื่นๆ ควรมีการเลือกใช้ระบบหรือเครื่องมือ
การสื่อสารอื่นทีจ่ ะสามารถช่วยส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
2.1.2.9 หน้าทีข่ องผูส้ ร้างภาพลักษณ์
หน้าทีข่ องผูส้ ร้างภาพลักษณ์มดี งั นี้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2541)
1) ให้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นบวก (Positive Fact) เป็ นการนําเสนอข้อมูลที่
เป็ นข้อเท็จจริงด้านบวก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทศั นคติท่ดี ี และขณะเดียวกันก็พยายามทําให้

26
ข้อมูลทีเ่ ป็ นลบเบาบางลงหรือหายไป โดยการให้เหตุผลสนับสนุ นอย่างน่ าเชื่อถือ ซึง่ อาจช่วยทํา
ให้ความรูส้ กึ ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ ได้
2) การชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการที่เป็ นประโยชน์ ต่อองค์กร
มาใช้ในการประเมินองค์กร ประเมินองค์กรด้วยมาตรการที่สอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กร ก็จะ
ช่ ว ยทําให้อ งค์กรมีภาพลัก ษณ์ ท่ีดีไ ด้ ขณะเดียวกันผู้มหี น้ าที่สร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีก็ควรจะมี
ความสามารถในการโน้ มน้าวใจให้บุคคลอื่นเลือกเอามาตรการที่สอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กร
มาประเมินองค์กร
3) ใช้ ว ิธ ีก ารที่ทํ า ให้ ค นได้ ร ับ ประสบการณ์ ต รงกับ องค์ ก รหรือ กับ
พนักงานที่ประทับใจ ถึงแม้ว่าผู้ทําหน้ าที่ในการสร้างภาพลักษณ์จะนํ าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง
ด้านบวกขององค์กรออกไป แต่ ถ้าหากผู้บริหารและพนักงานขององค์กรได้แสดงออกซึ่งการ
กระทําหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม ก็จะส่งผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ในทางลบได้เช่นกัน
2.1.2.10 หน้าทีข่ องการประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี
ชุติมา จริเกษม (2553) ได้กล่าวถึงหน้ าที่ของการประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ไี ว้ ดังนี้
1) หน้ าที่ในการประกาศ (Announcement) เป็ นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหรือกิจกรรมใดๆ ขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายทราบ และยังเป็ นการสร้างการรับรูใ้ ห้เกิด
ความชื่นชมในความก้าวหน้าขององค์กรด้วย
2) หน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information) เป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อ
โน้มน้าวใจผูร้ บั สารให้เกิดความรูส้ กึ เห็นด้วยกับองค์กร
3) สร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ี (Create Image) เป็ นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านดีขององค์กร ให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั รูแ้ ละเกิดความรูส้ กึ ดี วิธกี ารประชาสัมพันธ์จะ
ทําให้ทราบว่าองค์กรนัน้ มีภาพลักษณ์เป็ นอย่างไร
4) การแก้ไขทัศนคติเชิงลบ (Reverse negative attitudes) เมื่อมี
ความเข้าใจผิดต่อองค์กรเกิดขึน้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขประเด็น
ความเข้าใจผิดนัน้ โดยเร็ว โดยใช้การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) เข้ามาช่วย
แก้ไข และต้องหาวิธกี ารสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ที ดแทน
5) สร้างความเข้าใจ (Create Understanding) บางครัง้ กลุ่มเป้าหมาย
อาจเกิดความไม่เข้าใจ ความสับสนหรือความไม่แน่ใจเกีย่ วกับการดําเนินงานขององค์กร จึงเป็ น
หน้ าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่จี ะสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทีอ่ งค์กรนัน้ มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม
6) ติด ตาม (Checking) ฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ต้อ งคอยติดตามและ
ตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เพื่อทราบถึงทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่ม ี
ต่อองค์กรและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ทไ่ี ม่พงึ ปรารถนาได้
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สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์มา
ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาว่าองค์กรมีกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาต่อ
สื่อมวลชนอย่างไร

2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโน้ มน้ าวใจ
2.2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (Public Relation Society of America)
หรือ PRSA ได้ให้คําจํากัดความของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า “การประชาสัมพันธ์เป็ นอาชีพที่
ให้บริการผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจ้างและผูว้ ่าจ้าง ด้วยเหตุน้ีอาชีพ
การประชาสัมพันธ์จงึ มีวตั ถุประสงค์พ้นื ฐานอยู่ท่คี วามเข้าใจร่วมกันและความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ และสถาบันสังคม”
นิยามของการประชาสัมพันธ์ คําว่า การประชาสัมพันธ์ แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ
คือ Public Relations โดยคําว่า Public แปลเป็ นภาษาไทยคือ ประชา ซึง่ หมายถึง หมู่คน และ
คําว่า Relations แปลเป็ นภาษาไทยคือ สัมพันธ์ ซึ่ง หมายถึง การผูกพัน ดังนัน้ คําว่ าการ
ประชาสัมพันธ์เมือ่ แปลตามตัวอักษรก็จะได้ความหมายว่า “การเกีย่ วข้องผูกพันกับหมูค่ น”
ลี (Lee, 1930) นัก วิชาชีพ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ซ่งึ ถือ เป็ นบิด าของการ
ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า เป็ นการดําเนินงานอะไรก็
ตามที่ไ ด้มกี ารสร้างความสัม พันธ์ท่ีดีก ับ ประชาชน มีก ารเผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารออกไปให้
ประชาชนได้เข้าใจถึงการดําเนินงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุ นการดําเนินงาน
นัน้
เบอร์เนส์ (Bernays, 1952) ผู้บุก เบิก งานประชาสัมพันธ์ได้ใ ห้ความเห็นว่า การ
ประชาสัมพันธ์มคี วามหมาย 3 ประการ คือ
1) เผยแพร่ชแ้ี จงข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2) เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธ ี
ดําเนินงานของสถาบันหรือองค์กร
3) ประสานความคิด เห็นของกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับจุดมุ่ง หมายและวิธ ีการ
ดําเนินงานของสถาบันหรืองอค์กร
วิรชั ลภิรตั นกุล (2535, น. 12) ให้คาํ จํากัดความของการประชาสัมพันธ์ว่า
การประชาสัมพันธ์ คือ วิธกี ารของสถาบันอันมีแบบแผนและการกระทําทีต่ ่อเนื่อง ในอันที่
จะสร้างหรือให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่
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เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุ นร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็ น
ประโยชน์ให้สถาบันนัน้ ๆ ดําเนินงานไปได้ผลดีสมตามความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็ น
แนวบรรทัดฐานสําคัญด้วย
ดังนัน้ กล่าวโดยสรุป การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดี ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุ นจาก
กลุ่มเป้าหมายนัน้
2.2.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
แบล็ค (Black, 1983) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มวี ตั ถุประสงค์และความมุ่ง
หมายทีส่ าํ คัญ ซึง่ สรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึน้ ในหมู่ประชาชน (Positive Steps to
Achieve Good Will) ความนิยมจากประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเป็ นสิง่ สําคัญ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุ นการดําเนินงานขององค์กร ประกอบไปด้วย การปลุกกระตุ้น เพื่อสร้างและ
คงไว้ซง่ึ ความนิยม เชื่อถือ ศรัทธาจากกลุ่มเป้าหมาย ทําให้การดําเนินงานขององค์กรนัน้ เป็ นไป
ด้วยความสะดวกราบรืน่ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
2) เพื่อปกป้องและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย (Action to
Safeguard Reputation) ชื่อเสียงขององค์กรย่อมมีส่วนเกีย่ วข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ หากองค์ก รมีช่ือเสียงไปในทางลบ ภาพลัก ษณ์ ท่ปี ระชาชนมีต่อ องค์ก รย่อ ม
เป็ นไปในทางลบเช่นกัน องค์กรจึงต้องพยายามปกป้องและรักษาชื่อเสียงของตนไว้ให้ดเี สมอ
รวมทัง้ การแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relationship) ความ
สัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร จะมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และยังช่วยให้การ
บริหารและการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผล
ให้การประชาสัมพันธ์ภายนอกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
นอกจากนี้ วิรชั ลภิรตั นกุล (2542) ยังกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มวี ตั ถุประสงค์
อยู่ท่ีการประเมิน วิเคราะห์ และชักจูงประชามติของกลุ่มเป้าหมาย โดยวัตถุ ประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีดงั นี้
1) เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และประเภทของการดําเนินงาน
ขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั ทราบ
2) เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหาร ได้ทราบถึงทัศนคติหรือความรูส้ กึ นึกคิด
ของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อองค์กร
3) เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้ าและหาจุดบกพร่องที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพื่อ
ป้องกันปญั หาความยุง่ ยากทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร
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4) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับต่อองค์กร
5) เพื่อช่วยบรรเทาปญั หายุง่ ยากต่างๆ ภายในองค์กร
6) เพื่อแนะนํ าฝ่ายบริหาร ให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงทีด่ ขี ององค์กร
2.2.1.2 สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ คือ ช่องทางในการนําข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องการประชาสัมพันธ์จาก
ผูส้ ่งสารไปยังผูร้ บั สาร ซึง่ ในปจั จุบนั สื่อประชาสัมพันธ์มคี วามหลากหลาย เนื่องจากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารของสังคม อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตาม
ลักษณะของสื่อได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1) สื่อบุคคล หมายถึงตัวบุคคลทีท่ ําหน้าทีถ่ ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยัง
บุคคลอื่น ซึง่ นับว่าเป็ นสื่อที่มปี ระสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโน้ มน้าวใจ
เนื่องจากเป็ นการติดต่อกับผู้รบั สารโดยตรง ส่วนใหญ่จะสื่อ สารโดยอาศัยการพูดในลักษณะ
ต่างๆ เช่น พบปะพูดคุย การประชุม การให้สมั ภาษณ์ การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เป็ นต้น แต่
สื่อบุคคลก็มขี อ้ จํากัดด้านการใช้คาํ พูดเพื่อสื่อสารเนื้อหาทีเ่ ป็ นเรื่องซับซ้อนซึง่ อาจไม่สามารถทํา
ให้ผรู้ บั สารเข้าใจได้ทนั ที และเป็ นสื่อทีไ่ ม่ถาวรเพราะยากต่อการอ้างอิง นอกจากจะมีการบันทึก
คําพูดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่อ มวลชน เป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ส่คู นจํานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว โดยสื่อมวลชนอาจแบ่ง
ประเภทตามคุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ ออกเป็ น 5 ประเภท คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
3) สื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ท่เี ผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วย
วัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบของสิง่ พิมพ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ปจั จุบนั ความนิยมในการ
ใช้ส่อื สิง่ พิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์น้ีมอี ยู่มากและมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็ นสื่อที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่ มขี ้อจํากัดในเรื่องการ
นําเสนอเนื้อหาซึง่ ต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสื่อสิง่ พิมพ์ประเภทนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน
4) สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อทีผ่ รู้ บั สามารถรับได้ทงั ้ ภาพและเสียง โดยมีขอ้ ดี
คือ มีความน่ าสนใจ เป็ นสื่อทีค่ งทนถาวร นํามาใช้ได้บ่อยครัง้ และสามารถคัดลอกเพื่อนําไปใช้ท่ี
อื่นได้งา่ ย แต่มขี อ้ จํากัดคือ ต้องใช้กบั อุปกรณ์บางประเภททีม่ รี าคาแพง และต้องมีความรูใ้ นการ
ใช้
ในป จั จุ บ ั น นี้ คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากในการ
ติดต่อสื่อสารและในงานประชาสัมพันธ์ เป็ นการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่อื ผสม (Multi-media) ซึ่ง
ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งกว้ า งขวาง เพราะเป็ น สื่อ ที่ส ามารถดึง ดู ด ความสนใจได้เ ป็ น อย่ า งดี
เนื่องจากให้ทงั ้ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงทีส่ มจริง และผูร้ บั สารเองยังสามารถมีส่วนร่วม
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ในการตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้ดว้ ย ส่วนข้อจํากัดคือ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์
และผูร้ บั สารต้องมีความรูใ้ นการใช้คอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) มีความสําคัญมากยิง่ ขึน้ โดยอินเตอร์เน็ตมีขอ้ ดีคอื สามารถเข้าถึง
ประชาชนทัวทุ
่ กมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว และเป็ นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)
ที่ผู้รบั สามารถโต้ต อบเพื่อซักถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยผ่ านทางระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5) สื่อ กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ส ามารถสร้างความรู้สกึ นึก คิด ความรู้
อารมณ์ และข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อกิจกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น งานสัมมนา
การฝึ กอบรม การแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง เป็ นต้น สื่อกิจกรรมมีขอ้ ดีคอื มี
ความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับให้เข้ากับแต่ ละโอกาสและสถานการณ์ ได้ง่าย แต่ มขี ้อจํากัดคือ
ผูร้ บั สารมีจาํ นวนจํากัดเฉพาะกลุ่มทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเท่านัน้
2.2.1.3 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนคือ (พรทิพย์
พิมลสินธุ,์ 2540)
1) การวิจ ัย (Research)
เป็ น ขัน้ ตอนแรกของการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นการหาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปญั หาทีอ่ งค์กรเผชิญอยู่ เพื่อหาวิธกี าร
ทําประชาสัมพันธ์ให้ปญั หานัน้ หมดไป โดยข้อมูลทีไ่ ด้ตอ้ งมีความเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้
การวิจยั ครอบคลุมแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ
(1) หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีป่ รากฏอยู่ใน
สื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้มปี ระโยชน์ต่อการวิจยั ในเบือ้ งต้น และยังเป็ นข้อมูลทีห่ าได้ง่าย
ไม่เสียเวลาและเงินในการจัดหา
(2) ข้อมูลทีต่ ้องมีการสืบหาอย่างมีแบบแผน หมายถึงข้อมูลทีต่ ้อง
ใช้ในการตัดสินใจวางแผนโดยตรง ได้แก่ การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึง่ ต้องมีการสุ่มตัวอย่างเข้ามาช่วย
การวิจยั ที่ดจี ะต้อ งเป็ นการผสมผสานการศึก ษาเปรียบเทียบระหว่าง
ข้อมูลทัง้ 2 แหล่ง ถ้าข้อมูลทัง้ 2 แหล่งมีลกั ษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกัน จะทําให้การสรุปผลมี
นํ้ า หนั ก มากขึ้น แต่ ถ้ า ขัด แย้ง หรือ แตกต่ า งกัน ก็ต้อ งมีก ารสรุป และให้ค วามมันใจในความ
่
เทีย่ งตรงของข้อมูลด้วยการตรวจสอบให้รอบคอบอีกชัน้ หนึ่ง
2) การวางแผน (Planning) เป็ นขัน้ ตอนการวางแผนและการตัดสินใจ
ว่าจะใช้กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ใดในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยเป็ นการกําหนด
วิธปี ฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดําเนินงานนัน้ ๆ มี
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ความสอดคล้ อ ง ต่ อ เนื่ อ ง และบรรลุ เ ป้ าหมายที่ว างไว้ โดยแผนการประชาสัม พัน ธ์ จ ะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ
(1) การกําหนดวิธกี ารปฏิบตั ิ (Work Plan) ซึง่ จะเป็ นการควบคุม
ให้ ม ีก ารปฏิบ ัติกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งรอบคอบ โดยระบุ ว่ า จะต้ อ งทํ า อะไร จะใช้ ค น เวลา
งบประมาณ และเครือ่ งมืออุปกรณ์อย่างไร มีกลยุทธ์หรือกลวิธอี ย่างไรในการดําเนินงาน ทัง้ นี้ใน
การกําหนดวิธปี ฏิบตั คิ วรมีความยืดหยุ่นเพียงพอทีจ่ ะสามารถปรับหรือพัฒนาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงปจั จุบนั
(2) การระบุกจิ กรรมพร้อมกําหนดเวลาและรายละเอียดทีเ่ หมาะสม
(Work Breakdown) ในส่วนนี้จะเป็ นการขยายความวิธกี ารปฏิบตั ิ (Work Plan) ให้ดขี น้ึ โดยจะ
ระบุว่ากิจกรรมหนึ่งๆ นัน้ ควรมีลกั ษณะอย่างไร นอกจากนี้แล้วผูว้ างแผนอาจจะระบุรายละเอียด
อื่นทีเ่ หมาะสมได้ เช่น กลุ่มเป้ามหาย กลยุทธ์หรือกลวิธ ี ผูร้ บั ผิดชอบหลัก เป็ นต้น
(3) ความสอดคล้ อ งต่ อ เนื่ อ งของแต่ ล ะกิ จ กรรม ช่ ว ยให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแต่ ละกิจกรรมนี้ต่างก็มวี ตั ถุประสงค์หรือประโยชน์
เฉพาะตัว
3) การสื่อ สาร เป็ นขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้
เครื่อ งมือ เทคนิ ค กลยุทธ์แ ละกลวิธขี องการสื่อ สารในการเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสาร เพื่อ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์กรจะส่งข้อมูลข่าวสารนี้ผ่านสื่อไปยัง
กลุ่ ม เป้ าหมาย และยัง หมายความรวมถึ ง การรับ ฟ งั ความคิด เห็ น หรือ ผลสะท้ อ นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อข่าวสารนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งการสื่อสารจะมีประสิทธภาพมากหรือน้ อยเพียงใด
ต้องพิจารณาจาก
(1) สภาพและประเภทของสื่อ ซึง่ สามารถจําแนกออกเป็น
ก) สื่อต่างๆ ขององค์กร โดยพิจารณาว่าองค์กรใช้ส่อื อะไรอยู่
บ้าง และมีความพร้อมมากน้ อยเพียงใด เช่น สื่อบุคคล สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อเว็บไซต์ เสียงตามสาย
เป็นต้น
ข) สื่อ มวลชน ได้แ ก่ หนั ง สือ พิม พ์ร ายวัน และรายสัป ดาห์
วารสาร นิตยสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น ซึ่งในสื่อมวลชนแต่ละประเภทนี้
ยังสามารถแยกย่อยได้อกี เช่น หนังสือพิมพ์ยงั มีการแบ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ท่เี น้ นคุณภาพและ
เน้นปริมาณ หรือแบ่งตามพืน้ ทีก่ ารเผยแพร่ หรือแบ่งตามอาชีพและลักษณะของกลุ่มผูอ้ ่าน เป็ น
ต้น
(2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อ การสื่อสารโดยอาศัยสื่อ
แต่ละประเภทจะส่งผลทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในการเลือกสื่อ
จะต้องพิจารณาตัวแปรดังนี้
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ก) เนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์
ข) กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการรับข่าวสาร
ค) บุคลากรทีม่ พี ร้อมและมีอยู่ (ทัง้ คุณภาพและปริมาณ)
ง) เวลา
จ) งบประมาณ
ฉ) สภาพเหตุการณ์และสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตามถ้าเลือกใช้ส่อื ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะทําให้การทํางาน
เสียทัง้ เงินและเวลาแล้ว แต่อาจแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ดัง นัน้ การสื่อ สารจึง เป็ น เรื่อ งที่ล ะเอีย ดอ่ อ นและลึก ซึ้ง ที่สุ ด ในขัน้ ตอนของการดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์
4) การประเมิ น ผล เป็ นขั ้น ต อ นสุ ดท้ า ยขอ งการดํ า เนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งที่จะติดตามงานประชาสัมพันธ์ท่ไี ด้ดําเนินการไปว่ามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด และเพื่อสํารวจว่าการประชาสัมพันธ์นนั ้ มีผลต่อความคิดของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
มีการตอบสนองอย่างไร และทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขน้ึ หรือไม่อย่างไร
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นําเอาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิธกี ารสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ว่าองค์กรได้ใช้
สื่อใดในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กบั สื่อมวลชน
2.2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโน้ มน้ าวใจ
มัลลิกา ผลอนันต์ (2546) ได้ให้ความหมายของการโน้มน้ าวใจว่า “การโน้ มน้ าวใจ คือ
ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความเชื่อ ทัศนคติ การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น ด้วย
กลวิธที เ่ี หมาะสม ให้มผี ลกระทบใจผูน้ ัน้ จนเกิดการยอมรับและเปลีย่ นตามผูโ้ น้มน้าวใจต้องการ”
และยังได้อธิบายเกีย่ วกับการโน้มน้าวใจไว้ว่า
การโน้ มน้ าวใจนับเป็ นทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างในสมอง ทฤษฎีน้ีมคี วาม
เชื่อว่าการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ เหมือนกับการกระตุ้นบุคคลนัน้ เพื่อให้เกิด
การตอบสนองในสิ่งที่เราต้ องการให้เป็ น และในกระบวนการสื่อสารจะมีช่ องว่ างหรือ
ตัวกลางระหว่างการกระตุน้ และการตอบสนองซึง่ เรียกว่าพืน้ เพเดิมของบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็ น
ตัวกลางที่สําคัญมากในการสื่อสาร ดังนัน้ ในการจูงใจบุคคลหรือจะสื่อสารสิง่ ใดนัน้ เรา
จะต้องศึกษาถึงพื้นเพเดิมของบุคคลคนนัน้ ก่อน นัน่ คือ ศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
บุ ค คลๆ นั น้ เช่ น ทัศ นคติ ค่ านิ ยม ความเชื่อ ระดับการศึก ษา ความแน่ นแฟ่ นของ
ครอบครัว เป็ นต้น (มัลลิกา ผลอนันต์, 2546, น. 112)
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ทฤษฎีการโน้มน้าวใจแบ่งคนออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้ (มัลลิกา ผลอนันต์, 2546)
1) กลุ่มเชื่อ (Believer) เป็ นกลุ่มทีง่ ่ายทีส่ ุดในการจะทําการประชาสัมพันธ์โน้มน้าว
ให้ปฏิบตั ติ าม เพราะเป็ นกลุ่มทีม่ ที ศั นคติ ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ คล้ายหรือเหมือนกัน
กับผูท้ าํ การประชาสัมพันธ์
2) กลุ่มสงสัย (Skeptic) เป็ นกลุ่มที่ได้รบั ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับสิง่ ที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทงั ้ ในด้านบวกและด้านลบ จึงทําให้คนกลุ่มนี้
เกิดความสงสัย ดังนัน้ ในการทําประชาสัมพันธ์กบั คนกลุ่มนี้จงึ ต้องคลายความสงสัยของคนกลุ่ม
นี้ก่อน
3) กลุ่มเฉื่อย (Apathetic) เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรื่องทีป่ ระชาสัมพันธ์ เนื่องจากรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ดังนัน้ หลักการ
ทําการประชาสัมพันธ์กบั คนกลุ่มนี้จงึ ต้องพยายามดึงเรื่องทีจ่ ะสื่อสารให้ใกล้ตวั เขามากทีส่ ุด ทํา
ให้เขารูส้ กึ ว่าเขามีส่วนเกีย่ วข้องหรือได้รบั ผลกระทบกับเรือ่ งดังกล่าว
4) กลุ่มปรปกั ษ์ (Hostile) กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีย่ ากทีส่ ุดในการทําการประชาสัมพันธ์
เพราะเป็ นกลุ่มทีไ่ ม่เห็นด้วยในสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะสื่อสาร อีกทัง้ ยังพยายามต่อต้าน ดังนัน้ การทํา
ประชาสัมพันธ์กบั คนกลุ่มนี้ต้องทําให้เขาเกิดความสับสนในความคิดเสียก่อน เพื่อทีจ่ ะให้กลุ่มนี้
เปลี่ยนจากกลุ่มปรปกั ษ์มาเป็ นกลุ่มสงสัย และในระหว่างที่ค นกลุ่มนี้เกิดความสงสัยก็จะเริม่
เปิดรับข้อมูลต่างๆ เราจึงค่อยเริม่ ทําการประชาสัมพันธ์ โดยการให้ขอ้ มูลที่ด ี เป็ นประโยชน์จน
คนกลุ่มนี้กลายเป็ นกลุ่มเชื่อในทีส่ ุด
จะเห็นว่าบุคคลทัง้ 4 กลุ่มจะเป็ นกลุ่มที่ทําการประชาสัมพันธ์จากง่ายที่สุดจนถึงยาก
ทีส่ ุด ซึง่ แต่ละกลุ่มจะมีวธิ กี ารทําการประชาสัมพันธ์ทแ่ี ตกต่างกันไป เพื่อเปลีย่ นลักษณะมาเป็ น
กลุ่ ม ที่ทํ า การประชาสัม พัน ธ์ ไ ด้ ง่ า ยขึ้น ดัง นั น้ ในการทํ า ประชาสัม พัน ธ์ทุ ก ครัง้ ผู้ทํ า การ
ประชาสัมพันธ์ควรจะเลือกกลุ่มทีท่ าํ การประชาสัมพันธ์งา่ ยทีส่ ุดก่อน คือ จากกลุ่มเชื่อเพราะเป็ น
กลุ่มทีโ่ น้มน้าวใจได้งา่ ยทีส่ ุด เพื่อมาเป็นแนวร่วมเดียวกันกับองค์กร
2.2.2.1 วัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ
ั้ ง
การโน้มน้าวใจมีวตั ถุประสงค์สําคัญโดยทัวไป
่ 4 ประการคือ (ศักดา ปนเหน่
เพ็ชร์, 2556)
1) เพื่อชักนําหรือโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
2) เพื่อกระตุน้ หรือเร้าใจให้เห็นความสําคัญของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
3) เพื่อปลุกใจให้เกิดความสํานึกและปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง
4) เพื่อ ให้เ กิดความรู้ ความเข้า ใจ มีค วามเห็น คล้อ ยตามและนํ า ไป
ปฏิบตั ิ
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2.2.2.2 กลวิธใี นการโน้มน้าวใจ
1) แสดงให้เห็นถึงความน่ าเชื่อถือของผูโ้ น้มน้าว นอกจากนี้ ผูโ้ น้มน้าว
ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดีกบั ผูท้ ต่ี นเองจะโน้มน้าว
2) แสดงให้เห็นว่าเรือ่ งทีก่ ําลังโน้มน้าวมีเหตุผลหนักแน่ น
3) แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึ และอารมณ์ร่วมระหว่างผู้โน้ มน้ าวและผู้
ได้รบั การโน้มน้าว
4) แสดงให้ เ ห็ น ทางเลื อ กทัง้ ด้ า นดี แ ละด้ า นไม่ ด ี รวมถึ ง ด้ า นได้
ประโยชน์และด้านเสียประโยชน์
5) สร้างความสุขแก่ผไู้ ด้รบั การโน้มน้าวด้วยบรรยากาศผ่อนคลายและเป็ น
กันเองของผูโ้ น้มน้าว
6) เร้าผู้ไ ด้รบั การโน้ มน้ าวให้เ กิดอารมณ์ ท่แี รงกล้า เช่น ดีใ จ เสียใจ
โกรธแค้น เป็ นต้น

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
2.3.1 ความหมายของการรับรู้
เบอร์แมน (Berkman, 1986) ได้ให้ความหมายของการรับรูไ้ ว้ว่า “การรับรู้ หมายถึง
หนทางซึง่ บุคคล รวบรวม ดําเนินกระบวนการและตีความข้อมูลจากสภาวะแวดล้อม” ซึง่ กล่าว
โดยสรุปแล้วการรับรูจ้ งึ หมายถึง กระบวนการที่มนุ ษย์ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการรับการ
กระตุ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอก แล้วส่งผ่านไปยังสมองที่มกี ารจัดระบบและตีความแปล
ความหมายสิง่ เร้าทําให้เกิดความหมายที่เป็ นที่เข้าใจ แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจํา หรือมี
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมนัน้
ชิพแมน และคาร์นุก (Schiffman & Kanuk, 2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การรับรูเ้ ป็ น
กระบวนการซึ่งแต่ ละบุคคลได้รบั การเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายข้อมูล เพื่อที่จะ
สร้างภาพทีม่ คี วามหมายเป็ นภาพรวมขึน้ มา”
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การรับรู้ เป็ นกระบวนการทีม่ นุ ษย์เลือก
ทีจ่ ะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรูส้ งิ่ หนึ่งสิง่ ใดทีส่ มั ผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้
เป็นภาพทีม่ คี วามหมาย และมีความกลมกลืน”
จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการทีบ่ ุคคล
ตอบสนองต่อสิง่ ทีเ่ กิดจากการกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ 5 ประกอบกับประสบการณ์
หรือความรูเ้ ดิม เพื่อใช้ในการเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายของข้อมูลเป็ นภาพจําใน
สมองของแต่ละบุคคล แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจํา
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2540)

2.3.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู้
องค์ประกอบที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกรับรูน้ ัน้ สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ (สุชา จันทร์เอม,
1) องค์ประกอบอันเนื่องมาจากสิง่ เร้า
(1) ความเข้มและขนาด
(2) ความผิดแผกกัน
(3) การกระทําซํ้า
(4) การเคลื่อนไหว
2) องค์ประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล
(1) ความสนใจ
(2) ความคาดหวัง
(3) ความต้องการ
(4) การเห็นคุณค่า

2.3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
พิชา รุจนิ าม (2544) ได้สรุปเกีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสารไว้ดงั นี้
ผูร้ บั ข่าวสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึง่ บุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ บั สารอาจเปลีย่ นบทบาท
เป็นผูส้ ่งสารในเวลาอื่นได้เช่นกัน
ผู้ ร ับ สารนั ้น มีค วามสํ า คัญ ต่ อ กระบวนการสื่อ สาร นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ใน
กระบวนการสื่อ สาร ซึ่ง มีค วามสําคัญ ต่ อองค์ประกอบอื่นในกระบวนการสื่อ สารด้ว ยเช่ นกัน
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการสื่อสารจะเกิดขึน้ หรือไม่นัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณาของผู้รบั
สารโดยตรง
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ บั สารทีช่ ่วยให้การส่งข่าวสารเกิดประสิทธิภาพมีดงั นี้
1) ความต้อ งการของผู้รบั สาร เหตุ ผลหลักในการรับข่าวสารของบุค คลก็เ พื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนัน้ ซึง่ ประกอบด้วย
(1) ต้องการข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ตัวเอง
(2) ต้องการข่าวสารทีส่ อดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของตัวเอง
(3) ต้องการประสบการณ์ใหม่
(4) ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร
2) ความแตกต่ างของผู้รบั สาร ผู้รบั สารแต่ ละคนมีล กั ษณะที่แ ตกต่างกัน เช่น
เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางสังคม เป็นต้น
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3) ความตัง้ ใจและประสบการณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรูข้ องผู้รบั สาร คือ ผู้รบั
สารจะอยากรู้ใ นสิ่ง ที่อ ยากรู้ ดัง นัน้ ความตัง้ ใจและประสบการณ์ ของผู้รบั สารแต่ ล ะคนจึง มี
ความสําคัญต่อผูร้ บั สารคนนัน้
4) ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเป็ นความรู้สกึ ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการของผูร้ บั สาร ส่วนความพึงพอใจคือ ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
สํ า หรับ แนวคิด การรับ รู้ข้อ มูล ข่า วสารนี้ สิ่ง ที่ค วรให้ค วามสํ า คัญ เป็ น อัน ดับ แรกคือ
กระบวนการในการรับรู้ขข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย การเปิ ดรับ ความสนใจ การตีความ
และการจดจํา (พีระ จิรโสภณ, 2529)
1) การเปิ ดรับ (Exposure) แนวโน้ มที่ผู้รบั สารจะเลือกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของตนเอง โดยจะพยายามหลีกเลีย่ งข้อมูลข่าวสารที่
ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็น ทัศนคติทม่ี อี ยูข่ องตนเอง
2) การให้ความสนใจ (Attention) ความตัง้ ใจในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ตรง
ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
3) การับรูแ้ ละตีความหมาย (Interpretation) ผูร้ บั สารจะตีความข้อมูลข่าวสารที่
ตนเองได้รบั ตามประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความต้องการ หรือสภาวะทาง
ร่างกายและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ซึง่ ทําให้การตีความหมายข่าวสารของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกันตามไปด้วย
4) การจดจํา (Retention) แนวโน้ มในการเลือกจดจําข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับ
ความสนใจของแต่ละบุคคล และเลือกทีจ่ ะลืมข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจหรือทัศนคติ
ของตนเอง ดังนัน้ ในการเลือกจดจําเนื้อหาของข่าวสารจะช่วยเสริมทัศนคติ ความเชื่อเดิมของ
ผูร้ บั สารให้มนคง
ั ่ มีน้ําหนัก และยากต่อการเปลีย่ นแปลง
จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การที่ส่อื มวลชน
รับรู้ข้อ มูล ข่าวสารของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งานผ่านสื่อ ต่ างๆ เช่ น สื่อ
บุคคล หรือสื่อสารมวลชนโดยทัวไปนั
่ น้ ขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ และแรงจูงใจ
ของสื่อมวลชนแต่ละบุคคล จึงทําให้ต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะได้
พิจารณาถึงคุณประโยชน์ของข่าวสารทีไ่ ด้รบั ตลอดจนการเกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ในใจทีม่ ี
ต่อสํานักงาน
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2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อมวลชน
2.4.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์
วิรชั ลภิรตั นกุล (2549) ได้ให้นิยามของคําว่า สื่อมวลชนสัมพันธ์ว่า เป็ นวิธกี ารอย่าง
หนึ่งของการประชาสัมพันธ์ทต่ี อ้ งอาศัยสื่อมวลชนเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์กรหรือหน่ วยงานไปยังสาธารณชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการเผยแพร่ ดังนัน้ นัก
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรจะต้องสานสัมพันธ์อนั ดี อํานวยความสะดวกให้แก่ส่อื มวลชนในการ
จัดส่งข้อมูลข่าวสารนัน้
นักประชาสัมพันธ์ควรทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการกับ
สื่อมวลชน เนื่องจากจะเป็ นข้อได้เปรียบในการติดต่อ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เมื่อ
สื่อ มวลชนมีค วามสัม พัน ธ์ แ ละทัศ นคติท่ีดีต่ อ นั ก ประชาสัม พัน ธ์แ ล้ว เมื่อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ี
เกี่ยวข้อ งกับ องค์ก รสื่อ มวลชนก็จ ะสามารถช่ ว ยเตือ นให้นัก ประชาสัม พัน ธ์เ ตรีย มการณ์ ไ ว้
ล่วงหน้าหรือแก้ไขสถานการณ์นนั ้ ได้ นอกจากนี้การทํากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยงั ช่วยในการ
สร้างภาพลัก ษณ์ ท่ีด ี ตลอดจนการเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารขององค์ก ร โดยใช้ส่อื มวลชนเป็ น
สื่อกลางในการเผยแพร่ โดยมีนักประชาสัมพันธ์ท่ที ําหน้ าที่ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ให้ความร่วมมือ
อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือหรือบริการแก่ส่อื มวลชน เพื่อสร้างโอกาสที่จะช่วยให้
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรนํ าเสนอผ่านสื่อมวลชน ดังนัน้ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าว
กับ สื่ อ มวลชนนั ้น จึง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บ ัติ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง นั ก
ประชาสัมพันธ์ทต่ี อ้ งพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันกับสื่อมวลชน (ทิพย์อาภรณ์ ยิม้ ละมัย, 2552)
2.4.1.1 รูปแบบและวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์
วิรชั ลภิรตั นกุล (2549) ได้กล่าวถึงสื่อมวลชนสัมพันธ์ไว้ว่า สื่อมวลชนสัมพันธ์
สามารถทําได้หลายรูปแบบ และมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่อมวลชน
เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ดังนัน้ องค์กรย่อมจะต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการเผยแพร่กระจาย
ข่าวสารขององค์กรไปสู่สาธารณชน ซึ่งนับว่าเป็ นการพึ่งพาอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสื่อประเภทนี้เป็ นเครื่องมือ
หรือสื่อทีม่ คี วามน่ าเชื่อและเข้าถึงประชาชนได้ด ี
การสร้ า งสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ว นมากแล้ ว นั ก
ประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมเป็ นส่วนตัวกับนักข่าว มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตาม รูปแบบดังกล่าวเริม่ จะหมดไป เนื่องจาก
สื่อมวลชนมักจะยินดีท่จี ะเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้องค์กร ถ้าหากว่าข่าวนัน้
เป็ น ประเด็น ที่น่ า สนใจ มีค วามสํ า คัญ เพีย งพอ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนส่ ว นรวม
นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งของการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร ถ้าหากนักประชาสัมพันธ์ของ
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องค์กรรูจ้ กั วิธกี ารเขียนข่าวทีถ่ ูกต้องแล้ว ก็เชื่อมันได้
่ ว่าข่าวนัน้ จะถูกตีพมิ พ์ลงหน้าหนังสือพิมพ์
อย่างแน่ นอน เหตุผลทีห่ นังสือพิมพ์ตอ้ งมีเงือ่ นไขดังกล่าว เนื่องจากหนังสือพิมพ์ต้องทํางานแข่ง
กับเวลา ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ทีส่ ่งมาจากองค์กรต่างๆ ย่อมมีเข้ามามากมาย
ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือกข่าวเพื่อนํ าลงตีพมิ พ์ ต้องไม่มกี ารปิ ดบังซ่อนเร้น
หรือ มีเงื่อนงําชวนสงสัย และควรระบุแหล่งที่มาของข่าวนัน้ ได้แ ก่ ชื่อผู้ส่ง รายละเอียดของ
สถานทีท่ าํ งาน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ทนั ทีในกรณีทผ่ี สู้ ่อื ข่าวมีขอ้ สงสัย
หรือ ต้ อ งการรายละเอีย ดเพิ่ม เติม จากที่ไ ด้อ ธิบ ายมาข้า งต้ น นี้ จ ึง ถือ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ข องนั ก
ประชาสัมพันธ์ทต่ี ้องพยายามศึกษาเรียนรูใ้ ห้เข้าใจถึงงานด้านสื่อมวลชสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ อีก
ทัง้ ยังต้องทราบด้วยว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ข่าวขององค์กรเป็ นที่น่าสนใจสําหรับสื่อมวลชน
ตลอดจนรวมถึงการสานสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่อมวลชนด้วย
2.4.1.2 งานด้ า นสื่อ มวลชนสัม พัน ธ์ แ ละการสร้ า งความสัม พัน ธ์ ท่ี ดีก ับ สื่อ
หนังสือพิมพ์
วิรชั ลภิรตั นกุ ล (2549) ได้กล่าวถึงงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สื่อหนังสือพิมพ์ไว้ว่า
องค์การในต่างประเทศหลายประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์การของรัฐหรือเอกชนหรือองค์การ
สาธารณกุศล มักจะจัดหน่ วยงานย่อยขึน้ หน่ วยงานหนึ่งภายในแผนกประชาสัมพันธ์ ซึง่
หน่ วยงานย่อยนี้จะมีหน้าที่รบั ผิดชอบด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ซึง่ มี
เจ้าหน้ าที่รบั ผิด ชอบโดยเฉพาะเรียกว่ า Press Secretary หรือ Press Officer
รับผิดชอบในงานดังกล่าว
หน้าทีข่ อง Press Secretary หรือ Press Officer มีดงั นี้ (วิรชั ลภิรตั นกุล, 2549)
1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับวงการหนังสือพิมพ์ เพื่อ
ทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงานของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ นอกจากนี้ยงั ต้องศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับบุค คลในวงการหนังสือพิมพ์ เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักข่าว เป็ นต้น เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการ รสนิยมในข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ทัง้ นี้ต้องให้
ความสนใจในด้านนโยบายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับด้วย โดยต้องศึกษาความมุ่งหมายและ
ความต้องการของหนังสือพิมพ์ ซึง่ บางฉบับเป็นประเภททีเ่ น้นคุณภาพ (Quality Newspaper) ที่
นํ าเสนอข่าวหนัก เนื้อหาเน้นไปทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ การเมือง เป็ นต้น สําหรับบางฉบับ
เป็ นประเภทที่เน้ นปริมาณ (Quantity Newspaper) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นหนังสือพิมพ์แนวตลาด
เน้นข่าวสังคม อาชญากรรม ข่าวบันเทิง โดยคํานึงถึงยอดจําหน่ายและการเข้าถึงผูอ้ ่านทุกระดับ
2) การให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านต่างๆ แก่หนังสือพิมพ์ คือ การให้ข่าวสาร
เกีย่ วกับนโยบาย ความคืบหน้าการดําเนินงานสําคัญ ผลการดําเนินงานสําคัญต่างๆ ขององค์กร
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โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
ความสนใจต่อองค์กรผ่านการเผยแพร่ในหน้ าหนังสือพิมพ์ โดยการให้ข่าวสารและการสร้าง
สื่อมวลชนสัมพันธ์กบั สื่อหนังสือพิมพ์ อาจทําได้ดงั นี้
(1) การจัดทําเอกสารข่าวแจก (Press Release)
(2) การจัดทําภาพข่าวแจก (Photo Release)
(3) การจัดทําบทความและสารคดี (Features)
(4) การจัดทําแฟ้มคู่มอื สําหรับแจก (Press Kits)
(5) การจัด ให้ ส ัม ภาษณ์ แ ละแถลงข่ า วแก่ ส่ ื อ มวลชน (Press
Interview and Press Conference)
(6) การจัดให้มรี ายการปฐมทัศน์ (Press Previews)
(7) การจัด ให้มกี ารร่ว มรับ ประทานอาหารกับสื่อ มวลชน (Press
Luncheon)
(8) การจัดพาสื่อมวลชนเยีย่ มชมกิจการ (Press Visit or Press
Tour)
3) การอํานวยความสะดวกแก่ส่อื มวลชนที่มาติดต่ อเพื่อขอทราบข่าว
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ก ร ซึ่งองค์ก รควรมีห น่ ว ยงานที่ค อยรับเรื่องหรือ ตอบ
คําถามสื่อได้ตลอดเวลา
4) การสร้างความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน ซึ่งนับว่าเป็ นสิง่ จําเป็ น โดย
องค์กรควรจัดให้มกี ารพบปะกับสื่อมวลชนเป็ นครัง้ คราว เพื่อเป็ นการสร้างความคุ้นเคยสนิท
สนมกัน
5) การตัดข่าว บทวิจารณ์ และบทความสารคดีขององค์กรที่ได้ตพี มิ พ์
เพื่อติดตามผลงานของการดําเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
และเป็ น การติด ตามผลงานการเผยแพร่ข่า วของสื่อ มวลชน อีก ทัง้ ตรวจสอบว่ า สื่อ มวลชน
นําเสนอข่าวขององค์กรไปในทิศทางใด
2.4.1.3 หลักการของสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีดงั นี้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
1) จัด ทํ า บัญ ชีร ายชื่อ ของผู้ส่ือ ข่ า วและบรรณาธิก ารหรือ รายการที่
เกีย่ วข้องกับองค์กรของเราให้ถูกต้องและทันสมัยอยูเ่ สมอ
2) ให้เกียรติส่อื มวลชนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3) ให้ความร่วมมือในการให้ขา่ ว
4) ให้ความร่วมมือในการให้สมั ภาษณ์
5) ไม่กา้ วก่ายวิธกี ารทํางานของสื่อมวลชน
6) เคารพสายการบริหารงานของสื่อมวลชนกรณีเกิดปญั หา
7) ไม่ใช้แผนกโฆษณาไปบีบการทํางานหรือการเสนอข่าวของสื่อ
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8) อย่าเรียกร้องการขอโทษ เมื่อเวลาสื่อลงข่าวขององค์กรผิด องค์กร
ควรขอโอกาสชีแ้ จงข้อเท็จจริงกับสื่อ
9) อย่าเรียกร้องความยุตธิ รรม เมื่อเวลาสื่อกล่าวหาองค์กรว่าผิดโดย
การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง แต่เมือ่ เวลาแก้ขา่ วกลับไปอยูใ่ นหน้าหลัง
10) อย่าทําตัวเป็นอุปสรรคในการทํางานของสื่อมวลชน
11) ไม่ควรแสดงอาการโกรธเคืองสื่อมวลชน
12) ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของสื่อมวลชน
13) ควรมีการพบปะสังสรรค์กบั สื่อมวลชนเป็นครัง้ คราว
14) หากเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดเลีย้ งสื่อมวลชนเป็ นประจํา
ทุกปี เพื่อสานความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สื่อ
15) ในการแจกตัวอย่างสินค้าไม่ควรลืมสื่อมวลชน
16) ในการจัดกิจกรรมพิเศษไม่ควรลืมเชิญสื่อมวลชน
17) อย่าโกหกสื่อ มวลชน เพราะหากสื่อ รู้ค วามจริง สื่อ จะไม่เ ชื่อ ถือ
องค์กรเราอีกต่อไป
18) ไม่ควรตรวจทานบทสัมภาษณ์ทไ่ี ด้ให้สมั ภาษณ์ไปด้วยความมันใจ
่
19) อย่าโทษสื่อมวลชนว่าเป็ นผู้สร้างปญั หาให้กบั องค์กร แม้ว่าสื่อจะ
ลงข่าวผิด สิง่ ทีอ่ งค์กรควรทําคือ ขอโอกาสชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพื่อให้ส่อื ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
20) ให้ความเป็นกันเองกับสื่อมวลชน ไม่ควรแสดงอาการดูถูกสื่อ
จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการทําสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่มคี วามสําคัญ
ต่องานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ส่อื มวลชนเผยแพร่ข่าวสาร
ในทางทีด่ ขี ององค์กรให้สาธารณชนรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์กร โดยผูว้ จิ ยั จะ
นํ าแนวคิดดังกล่าวนี้มาเป็ นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชนต่อไป
2.4.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และข่าวสารออนไลน์
สื่อออนไลน์ เป็ นช่องทางใหม่ในการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารในโลกปจั จุบนั และจัดได้ว่า
เป็ นสื่อใหม่ (New Media) ของวงการสื่อสารมวลชนที่มคี วามโดดเด่นที่ทําหน้ าที่เป็ นทัง้ สื่อ
ระหว่างบุคคลและสื่อสารมวลชนได้ในเวลาเดียวกัน (สิรชิ ยั วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549)
ข่าวออนไลน์ หมายถึง การนํ าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ซึง่ สามารถอธิบายออกเป็ น 2
ส่วนดังนี้
ข่าว หมายถึง การรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ มาสักระยะสัน้ โดย
เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่นํามารายงานนัน้ จะต้องอาศัยหลักการพิจารณาว่าข่าว
นัน้ มีคุณค่าหรือไม่ ถ้าเหตุการณ์ใดมีคุณค่าข่าว ผูส้ ่อื ข่าวก็จะเลือกนํามารายงาน
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ออนไลน์ หมายถึ ง ช่ อ งทางในการนํ า เสนอข่ า วสารที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก ผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ เวิรล์ ไวด์เว็บ การให้บริการข่าวสารออนไลน์ทางด้านธุรกิจ เช่น การส่งข้อมูล
ผ่านทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และรวมถึงระบบอินทราเน็ต (Intranet) สิง่ ต่างๆ
เหล่ านี้ล้ว นมีค วามสําคัญ และเป็ นช่องทางของการรายงานข่าวออนไลน์ บนโลกอินเทอร์เน็ ต
(สิรชิ ยั วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549)
การรายงานข่าวแบบดัง้ เดิมนิยมนําเสนอผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศ น์ แต่ ข่าวออนไลน์ จะเป็ นการรายงานข่าวผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง หมายถึง เครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ ในป จั จุ บนั มีก ารประกอบธุ ร กิจด้า นข่า วสารบนสื่อ ออนไลน์ จํา นวนมาก โดย
สามารถสรุปรูปแบบการนํ าเสนอข่าวสารได้เป็ น 6 ประเภทดังนี้ (สิรชิ ยั วงษ์สาธิตศาสตร์,
2549)
1) กระดานข่าวของกลุ่มข่าว (Bulletin Board Newsgroups) เป็ นบริการกระดาน
ข่าวในกลุ่มข่าวบนเครือ ข่ายอินเตอร์เ น็ ต ที่ใ ห้ทงั ้ ข้อ มูลข่าวสาร และเป็ นที่แ ลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้อย่างเสรีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึง่ ข้อมูลข่าวสารในกระดานข่าวนี้ หากไม่มผี ดู้ ูแล
ข่าวทีอ่ ยูใ่ นกระดานนี้มกั จะเป็ นข่าวทีไ่ ม่คุณค่าข่าว และขาดคุณภาพของข่าว
2) กลุ่มข่าว Usenet (Usenet Newsgroups) เป็ นบริการข่าวสารข้อมูลทีม่ กี ารจัด
หมวดหมูอ่ อกเป็ นหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผอู้ ่านได้เลือกหัวข้อตามทีต่ อ้ งการ
3) กระดานข่าวประจําเว็บไซต์ต่างๆ (Website Based Bulletin Boards) เป็ น
บริก ารกระดานข่าวที่มรี ะบบการจัดการที่ด ี มักได้รบั ความนิยมจากกลุ่มผู้ลงทุนด้านธุรกิจที่
ต้องการข่าวสารและการเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารทีม่ คี ุณภาพมากขึน้
4) บริการรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Lists) เป็ นบริการข้อมูล
ข่าวสารทีแ่ ตกต่างจากบริการแบบกลุ่มข่าว (Newsgroups) โดยจะนํ าเสนอข้อมูลทีส่ รุปผลจาก
การประชุมทางวิชาการในเรือ่ งเฉพาะด้าน และนําเสนอโดยกลุ่มนักวิชาการเป็นหลัก
5) กลุ่มองค์กรข่าวออนไลน์ (Online Newswires and Broadcasters) เป็ น
บริการของหน่ วยงานทีท่ าํ ธุรกิจทางด้านข่าวสารต่างๆ เช่น อ.ส.ม.ท. CNN Reuters เป็ นต้น
6) นิตยสารออนไลน์ และหนัง สือ พิมพ์ออนไลน์ (Online Newspaper and
Magazines) เป็ นช่องทางการนํ าเสนอข่าวสารของสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารทีใ่ ช้ส่อื ออนไลน์เป็ นสื่อเสริมในการนําเสนอเนื้อหาทีใ่ กล้เคียงกับฉบับกระดาษ
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2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารประเด็น (Issue Management)
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552) กล่าวว่า การบริหารประเด็น (Issue Management) หมายถึง
ความสามารถที่จ ะสร้า งความเข้าใจ การประสานงาน รวมทัง้ การทํ าหน้ า ที่ใ นการวางแผน
กําหนดนโยบาย หรือ การดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ เพื่อ ให้บรรลุว ตั ถุ ประสงค์คอื ทําให้เกิด
ความร่วมมือในการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออนาคต
องค์กร
วิร ชั ลภิร ตั นกุ ล (2549) กล่ า วว่ า การบริห ารประเด็น คือ กระบวนการที่เ ป็ น พลวัต
(Dynamic) และเป็ นการกระทําทีท่ าํ เพื่อป้องกันเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้า (Proactive) ซึง่ เป็ น
ลักษณะของการบริหารจัดการที่ด ี โดยประยุกต์เข้ากับความอยู่รอดขององค์กร นอกจากนี้ การ
บริหารประเด็นยังเป็ นงานทีอ่ งค์กรให้เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ
เพิม่ พูนความเชีย่ วชาญ การบริหารประเด็นยังหมายรวมถึงการวางแผนขององค์กร (Corporate
Planning) และความพยายามขององค์ก รที่จะแสดงถึง ความรับผิด ชอบต่ อ สัง คม (Social
Responsibility) ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร
คัลเบิรต์ สัน (Culbertson, 1993) กล่าวถึงการบริหารประเด็นว่า คือ การเลือกประเด็น
แวดล้อม (Environmental Issues) แล้ววางแผนบริหารจัดการโดยองค์กร โดยนํ าการบริหาร
ประเด็นมาเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ คือ การประชาสัมพันธ์เป็ นการบริหารจัดการ
โดยใช้การสื่อสาร ซึง่ ครอบคลุมกรอบแนวคิด (Conceptual) และแนวทางปฏิบตั ทิ ห่ี ลากหลาย
และรวมถึงการบริหารประเด็นด้วย จึงนับว่าเป็นวิธกี ารจัดการอย่างเป็ นระบบ
2.5.1 ลักษณะของประเด็น
การบริหารประเด็น คือ กระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมรับมือกับประเด็นทีเ่ กิดขึน้ โดย
วางแผนกลยุทธ์การรับมือก่อนที่จะเข้าขัน้ สู่ภาวะวิกฤต สําหรับการบริหารประเด็นแวดล้อมนัน้
ประกอบด้วย ประเด็นทีแ่ อบแฝง (Potential Stage) การเกิดประเด็น (Emerging Stage) และ
ประเด็นที่กําลังเกิดขึน้ (Current Stage) ซึ่งทัง้ หมดนี้เป็ นพัฒนาการของประเด็นก่อนทีจ่ ะ
กลายเป็ นประเด็นวิกฤต (Crisis Issue) และนําไปสู่ประเด็นทีส่ งบนิ่ง (Dormant Issue) ซึง่ วงจร
ชีวติ ของประเด็นสามารถอธิบายพัฒนาการแต่ละขัน้ ได้ดงั นี้ (พรทิพย์ พิมลสินธุ,์ 2552)
ขัน้ ที่ 1: ประเด็นทีแ่ อบแฝง (Potential Issue) จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเกิดเหตุการณ์
ว่ าเหตุ ก ารณ์ ท่เี กิด ขึ้นนัน้ มีแ นวโน้ มที่จะกลายเป็ นประเด็นที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ก รหรือ ไม่
ถึงแม้ว่าประเด็นที่อาจเกิดขึน้ นี้จะยังไม่เป็ นทีส่ นใจของสาธารณชน แต่องค์กรควรทีจ่ ะวางแผน
เตรียมรับมือและแยกแยะปญั หาไว้ล่วงหน้า
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ขัน้ ที่ 2: การเกิดประเด็น (Emerging Issue) ขัน้ นี้ระดับความรุนแรงจะค่อยๆ เพิม่ สูงขึน้
เนื่ อ งจากผู้มสี ่ ว นได้ส่ว นเสีย มีค วามตระหนั ก ในประเด็นมากขึ้น และในขัน้ นี้ อ งค์ก รอาจถู ก
กําหนดเป้าหมายให้เลือกตอบสนองประเด็นโดยการร่วมพิจารณากับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
แสดงจุดยืนของพวกเขาให้ชดั เจนหรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของพวกเขา
ขัน้ ที่ 3: ประเด็นทีก่ ําลังเกิดขึน้ (Current Issue) ในขัน้ นี้ประเด็นจะส่งผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างชัดเจน และมีระดับความรุนแรงทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยจะประเด็นดังกล่าวจะเป็ นที่รบั รู้
ของสาธารณชนในวงกว้าง และจะมีการสร้างแรงกดดันต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ที่ 4: ประเด็นวิกฤต (Crisis Issue) ฝ่ายบริหารต้องกําหนดข้อบังคับอย่างเป็ น
รูปธรรมเพื่อการแก้ไข ซึง่ ทางเลือกขององค์กรจะมีน้อยลงเนื่องจากภาวะวิกฤตทีท่ วีความรุนแรง
จะบีบบังคับให้องค์กรกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการจัดการกับประเด็นทีเ่ กิดขึน้
ขัน้ ที่ 5: ประเด็นทีส่ งบนิ่ง (Dormant Issue) เมื่อประเด็นได้พฒ
ั นาจนถึงจุดอิม่ ตัว ซึง่ จะ
เกิด แรงกดดัน ที่บีบ บัง คับ ให้ อ งค์ก รยอมรับ ประเด็น ดัง กล่ า วโดยไม่ม ีเ งื่อ นไข ซึ่ง จะทํา ให้
กลายเป็ นภาวะปกติทเ่ี กิดภายในองค์กรและสังคม จนกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในทีส่ ุด
2.5.2 การจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552) ได้อธิบายถึงการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นไว้ดงั นี้
1) ประเด็นนัน้ มีอทิ ธิพลต่อความอยูร่ อดขององค์กรหรือไม่
2) ประเด็นนัน้ มีความเกีย่ วพันกับกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กรหรือไม่
3) ประเด็นนัน้ กระทบต่อมุมมองของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียหรือเป็ นปฏิปกั ษ์กบั ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
4) ประเด็นนัน้ กระทบต่อส่วนที่สําคัญขององค์กรและค่านิยมของผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียหรือไม่
5) ความน่ าเชื่อถือ แหล่งทีม่ า และอํานาจของประเด็นนัน้ ทําให้สาธารณชนสนใจ
หรือไม่
6) ความสนใจของสาธารณชนทีม่ ตี ่อประเด็นนัน้ เป็ นอย่างไร
7) ประเด็นนัน้ มีค วามเกี่ยวข้อ งกับสื่อ มวลชนและการกํ าหนดวาระสาธารณะ
หรือไม่
8) ความน่ าเชื่อถือขององค์กรในประเด็นนัน้ หลังจากการพิจารณาอย่างละเอียด
แล้วเป็ นอย่างไร
2.5.3 ขัน้ ตอนของการบริหารประเด็น
ศุภวรรณ สัจจพงศ์ (2544) ได้อธิบายขัน้ ตอนการบริหารประเด็น (Issue Management)
ไว้ 5 ขัน้ ตอนคือ
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1) การระบุประเด็น (Issue Identification) คือ การสํารวจ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ตามสื่อช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบว่ามี
การนําเสนอข่าวสารทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรหรือไม่อย่างไร
2) การวิเคราะห์ประเด็นและประเมินผลกระทบ (Issue Analysis) ทําการ
วิเคราะห์ประเด็นที่อาจเป็ นปญั หาต่อองค์กรว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีลกั ษณะเป็ นโอกาสหรือ
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน และประเมินว่าประเด็นใดสามารถก่ อให้เกิดผลกระทบและสร้าง
ความเสีย หายให้แ ก่ อ งค์ ก รมากน้ อ ยเพีย งใด หรือ ประเด็น ดัง กล่ า วมีแ นวโน้ ม ที่จ ะนํ า ไปสู่
เหตุการณ์อย่างอื่นหรือไม่ โดยในขัน้ ตอนนี้จะต้องทําการสํารวจหาข้อมูลและความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้ทราบว่าปญั หาที่เกิดขึน้ มีจุดเริม่ ต้นมา
จากอะไรและมีพฒ
ั นาการอย่างไร
3) การกําหนดท่าทีและมาตรการดําเนินการขององค์กรต่อปญั หา รวมทัง้ การวาง
กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ (Strategy Options) คือ การพิจารณาว่าจะกําหนดท่าทีเชิงกลยุทธ์
ในเรื่องที่เป็ นประเด็นนัน้ ๆ อย่างไร หรือควรมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้
ประเด็นนัน้ สะสมจนกลายเป็ นภาวะวิกฤตในอนาคต โดยมีหลักการในการพิจารณากําหนดท่าที
ขององค์กรดังนี้
(1) ใครเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
(2) กลุ่มคนเหล่านัน้ มีการรับรูเ้ กีย่ วกับประเด็นอย่างไร
(3) ท่าทีและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบต่อประเด็นดังกล่าวเป็ น
อย่างไร
(4) ยังขาดข้อมูลอะไรบ้านในการสนับสนุ นองค์กร
4) การวางแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) เพื่อสื่อสารมาตรการที่ได้กําหนดขึน้
ตามข้อ 3 ให้กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ โดยในขัน้ ตอนนี้ต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ กลุ่มผูน้ ํ าทางความคิดทีจ่ ะเป็ นแนวร่วมหรือเป็ นผูส้ นับสนุ นในการสื่อสาร
มาตรการขององค์ก รได้ หลัง จากนัน้ ต้ อ งกํ าหนดช่ อ งทางการสื่อ สาร กํ าหนดเนื้ อ หาในการ
ประชาสัมพันธ์และดําเนินการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารนัน้ ไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
5) การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินผลการสื่อสารว่าข่าวสารที่ได้
นําเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไปนัน้ เป็ นไปในทิศทางบวกมากขึน้ หรือไม่อย่างไร สาธารณชนมีการรับรู้
ในทางทีด่ ขี น้ึ แล้วหรือไม่อย่างไร
จากแนวคิดการบริหารประเด็นสรุปได้ว่า การบริหารประเด็นเป็ นการดําเนินการอย่างมีกล
ยุทธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเด็นนัน้ ลุกลามกลายเป็ นวิกฤตและสร้างความเสียหายให้กบั องค์กร
โดยการบริหารประเด็นนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร โดยจะดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทจ่ี ะช่วยให้กลยุทธ์การสื่อสารมีความสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะ
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นําแวคิดการบริหารประเด็นเป็ นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อไป

2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารการสื่อสารเพื่อจัดการในภาวะวิ กฤต (Crisis
Management)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ การสื่อสารขณะองค์กรเกิดภาวะวิกฤต โดยอาศัยการใช้
สื่อ การแถลงถึงข้อมูล สื่อมวลชนสัมพันธ์ และการติดต่อกับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
นัน้ ดังนัน้ การสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีความสําคัญต่อองค์กร โดยใช้การสื่อสารเป็ นกลไกสําคัญ
ในการจัดการกับวิกฤตและให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยทีส่ ุด โดยแบ่งออกเป็น
2.6.1 การวางแผนด้ า นการสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต (Crisis Communication
Planning)
การวางแผนด้า นการสื่อ สารในภาวะวิก ฤติ คือ การกํ า หนดแผนการสื่อ สารในการ
ป้อ งกันการเกิด วิก ฤตขององค์ก ร ในด้านการให้ข่าวสาร การควบคุ มสื่อ การกํ าหนดโฆษก
องค์กร และวิธกี ารติดต่อสื่อสารกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตนัน้ ซึง่ การเตรียมการล่วงหน้าใน
การเผชิญกับภาวะวิกฤตประกอบด้วยสิง่ สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ (พิภาวัล เลาวกุล, 2553)
1) ข้อมูลข่าวสาร โดยทัวไปผู
่ ้บริหารจะสังการให้
่
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุ
หรือเหตุ การณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งผู้ท่มี หี น้าที่ในการควบคุมดูแลจะต้องพิจารณาผลกระทบของ
ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร
2) ผู้ แ ถลงข่ า ว อาจเป็ น ผู้ บ ริห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก ร หรือ ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบตั งิ านด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องนํ าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
รวดเร็วแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการทราบคําตอบ
3) การควบคุมสื่อ คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นข้อเท็จจริงของภาวะวิกฤตที่
เกิดขึน้ ต่อสื่อมวลชน เพื่อที่ส่อื มวลชนจะนํ าเสนอเฉพาะในส่วนที่องค์กรต้องการให้นําเสนอสู่
สาธารณชนเท่านัน้
4) การบอกกล่าวต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ผูส้ ่อื ข่าวต้องการสิง่ ทีค่ น
สนใจและต้องการทีจ่ ะรูว้ ่าใครคือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากภาวะวิกฤต ดังนัน้ ไม่ควรนํ าเสนอ
ข่าวจนกว่าครอบครัวของผูป้ ระสบเหตุได้รบั ทราบข่าวแล้วจึงเปิดเผยรายชื่อ
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2.6.2 การสื่อสารระหว่างเกิ ดภาวะวิ กฤต
การใช้รปู แบบสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) เพื่อสื่อสารระหว่างการเกิดภาวะ
วิกฤตเป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ได้รบั ความนิยมและประสบผลสําเร็จมากที่สุ ดในการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต โดยนับเป็ นสัมพันธภาพในการทํางานขององค์กรกับสื่อทีส่ ามารถทดสอบ
ได้เป็ นอย่างดีในช่วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ว่าองค์กรมีวธิ กี ารจัดการกับภาวะ
วิกฤตและมีความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละประเภทอย่างไร (Wilcox, and Nolte,
1994)
ประจวบ อินอ๊อด (2532) ได้เสนอแนะวิธกี ารใช้ส่อื มวลชนเป็ นสื่อกลางเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต โดยการจัดแถลงหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ ส่อื มวลชนในทันที ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธ ี
เช่น การส่งข่าว การจัดประชุมแถลงข่าว การจัดให้มกี ารสัมภาษณ์ เป็นต้น
การใช้ รูป แบบสื่อ มวลชนสัม พัน ธ์ใ นการสื่อ สารในภาวะวิก ฤตต้ อ งพยายามเข้า ถึง
เป้าหมายของการสื่อสาร และต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทีด่ ี ซึง่ วัตถุประสงค์จะ
เป็ นพืน้ ฐานในการกําหนดกลยุทธ์ในการนําเสนอสารไปยังผูร้ บั สาร โดยต้องมีการจัดเตรียมสาร
ไว้ล่วงหน้าและต้องสอดคล้องกับความต้องการของสื่อ
หนังสือการใช้ส่อื ด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Newswire) ได้เสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านกับสื่อในภาวะวิกฤตไว้ดงั นี้
1) หลีกเลี่ยงการกล่าวว่า “ไม่มคี วามเห็น” ควรใช้วธิ กี ารติดต่อกลับเพื่อป้องกัน
การตีความหมายผิดพลาด
2) พยายามทีจ่ ะให้ความช่วยเหลืออย่างดีและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
3) สร้างความคุน้ เคยกับสื่อโดยกําหนดระยะเวลาของการให้ข่าว และกําหนดการ
แถลงข่าวขององค์กรเกีย่ วกับวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยไม่คาดคิดอย่างยุตธิ รรมและเต็มที่
4) ติดต่อกับผูส้ ่อื ข่าวในบริเวณใกล้เคียงก่อนทีว่ กิ ฤตการณ์จะจู่โจม เพื่อให้ทราบ
ถึงข้อมูลบางอย่างทีเ่ กีย่ วกับองค์กรในการนํามาใช้พจิ ารณาวิธกี ารในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ยงั ได้เสนอแนะการให้ขอ้ มูลข่าวสารกับสื่อระหว่างเกิดวิกฤต เพื่อสร้างความ
น่ าเชื่อถือของแหล่งข่าวประกอบด้วย
1) ผูแ้ ถลงข่าวต้องเป็ นคนทีส่ ่อื ไว้วางใจ ซึง่ ควรมีผแู้ ถลงข่าวหลักเพียงคนเดียว
2) จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้ส่อื ได้รบั ข้อมูลที่ทนั ต่ อเหตุการณ์ โดยต้องมี
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้ส่อื ด้วยเช่นกัน
3) จัดเตรียมขัน้ ตอนการนํ าเสนอข้อ มูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ องค์กรจะต้อ ง
สร้างความน่ าเชื่อถือโดยการแถลงข้อเท็จจริงเพื่อระงับเหตุการณ์เชิงลบอย่างรวดเร็ว
4) จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ โดยเฉพาะบุคคลที่ส่อื สามารถติดต่อได้สะดวก
และสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
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5) ผูแ้ ถลงควรมีความซื่อสัตย์ ไม่พดู เกินความเป็ นจริง ให้ขอ้ เท็จจริงอย่างชัดเจน
และถ้ายังไม่แน่ ใจในรายละเอียดบางอย่างไม่ควรตอบคําถามในทันที
แนวคิดการบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการในภาวะวิกฤตนับได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์การ
สื่อสารที่สําคัญ เนื่องจากจะเป็ นกรอบการดําเนินงานในการจัดการกับภาวะวิกฤตว่าควรมีกล
ยุทธ์ กลวิธ ี ขัน้ ตอนในการปฏิบตั อิ ย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ด้วย
เหตุน้ีประโยชน์ ในการนํ าแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่ อสื่อ มวลชน จะช่วยให้
ผู้วจิ ยั ทราบถึงกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งนับเป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารของ
องค์กรทีอ่ งค์กรต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดและส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร

2.7 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาค้นคว้างานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อ งกับการสื่อ สารและการสร้างภาพลัก ษณ์ ขององค์ก รที่มลี กั ษณะโครงสร้างและการ
ดําเนินงานทีค่ ล้ายกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และงานทีว่ จิ ยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสร้างภาพลักษณ์ทม่ี ผี ลต่อสื่อมวลชน เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา ดังนี้
ชุตมิ า จริเกษม (2553) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์
ของบริษัท ปตท. เคมิค อล จํา กัด (มหาชน)” เป็ น การศึก ษาเพื่อ ให้ท ราบถึง การกํ า หนด
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของบริษทั และวิธกี ารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนานัน้ รวม
ไปถึงการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และภาพลักษณ์ท่กี ลุ่มเป้าหมายมีต่อบริษทั ซึ่งในส่วนของผล
การศึกษาภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของบริษทั พบว่า การกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของ
บริษทั ได้ถ่ายทอดผ่านการประชาสัมพันธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เล็งเห็นว่ า บริษัทให้ค วามสําคัญกับความรับผิด ชอบต่ อ สัง คมไม่ยงิ่ หย่อ นไปกว่ าการพัฒนา
บริษทั และนํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการ
และเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา เนื่องจากการดําเนินการด้านความ
รับผิด ชอบต่ อ สัง คม นับเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของการดําเนิ นธุ รกิจ และได้ส่ ง เสริมการนํ าระบบการ
จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้อย่างจริงจัง โดยบริษทั ได้ใช้วธิ กี ารสื่อสารภาพลักษณ์
คือ 1) การระบุภาพลักษณ์ทเ่ี ราต้องการให้ชดั เจน เพื่อทําให้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายมี
เป้าหมายที่ชดั เจนในการนํ าเสนอ 2) การเริม่ ต้นการสื่อสารควรประกาศให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัว
สินค้า เป็ นการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบก่อนว่าสินค้านัน้ คือสินค้าอะไร ใช้ทําอะไร และมี
อะไรทีท่ าํ ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนหรือการประกาศ
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ในทีส่ าธารณะ การสื่อสารผ่านสื่อบ่อยครัง้ สามารถสร้างให้เกิดการจดจําได้เช่นกัน 3) บริษทั ควร
นํ าเสนอตรงประเด็น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน ตรงไปตรงมา 4) บริษทั ไม่ควร
โอ้อวดเกินจริง เพราะจะทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรูส้ กึ ไม่คล้อยตาม ไม่เชื่อถือและไม่เห็น
ด้วยในที่สุด ซึง่ อาจทําให้ภาพลักษณ์ท่ตี ้องการกลายเป็ นภาพลักษณ์ทไ่ี ม่พงึ ปรารถนาได้ และ
5. บริษทั ควรรักษาระดับความพอดีในการสื่อสารให้อยู่ในระดับพอดี ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป
เพื่อการคงภาพลักษณ์ทด่ี ไี ว้ในใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในส่ วนของผลการศึกษาวิธ ีการสื่อสารภาพลักษณ์ พ ึงปรารถนาพบว่ า การใช้ส่ือของ
บริษทั นัน้ เป็ นการใช้ส่อื บุคคลเป็ นหลัก โดยนําเสนอผ่านกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อเป็ นตัวแทน
บริษัทในการสื่อ สารประชาสัม พัน ธ์ข่ า วสารต่ างๆ รวมถึง การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ และใช้ส่ือ อื่น ๆ
ประกอบกัน ได้แก่ 1) สื่อบุคคล ทําหน้าทีถ่ ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่
การโน้มน้าวใจ เนื่องจากติดต่อกับผูร้ บั สารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น
การสนทนา พบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้สมั ภาษณ์ เป็ นต้น 2) สื่อมวลชน จาก
ข้อจํากัดของสื่อบุคคลทีไ่ ม่สามารถถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่คู นจํานวนมากได้ใน
เวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนอย่างการลงข่าวสารผ่านทาง
นิตยสารทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ธชพล กัมพลาศิร ิ (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ภาพลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)” เพื่อ
ศึกษาถึงภาพลักษณ์ปจั จุบนั และภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึง่ ผล
การศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของ กฟน. โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของงานบริการเป็ นพลังแฝงซ่อน
เร้น (Hidden Persuasion) ทีช่ ่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้บริการ การสร้างภาพลักษณ์
ของการบริการจะช่วยเพิม่ ค่านิยมทางจิตวิทยา (Psychological Valued Added) แก่การบริการ
นัน้ จึงเป็ นเป้าหมายหลักของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์สําหรับธุรกิจประเภทบริการ ซึง่ ต้อง
อาศัยความถี่ในการตอกยํ้าภาพลักษณ์ และความรู้สกึ ที่ดตี ่ อการบริการตลอดเวลา รวมทัง้ การ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการบริการเพื่อทําให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ยงั มีขอ้
ทีน่ ่าสนใจจากผลการวิจยั ในด้านการรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงของ กฟน. ต่อกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ผลทีไ่ ด้
อยู่ระดับตํ่า ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์และการเสริมสร้างศักยภาพให้กบั ผู้บริหารทัง้ หมดของ
กฟน. ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ รวมถึงการพัฒนาทักษะการนํ าเสนอเพื่อสามารถชีแ้ จงกับสื่อมวลชน
สําหรับด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์ก ร พบว่ า กฟน. มีการสื่อสารถึง สิง่ ที่อ งค์ก ร
กํ า ลัง ดํ า เนิ น การอยู่ ตลอดจนการเผยแพร่ ข่ า วสารที่ม ีค วามสํ า คัญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนอยู่ ใ นระดับ น้ อ ยและไม่ แ น่ น อน ดัง นั ้น กฟน. ควรใช้ แ ละเพิ่ม ศัก ยภาพการ
ประชาสัม พันธ์เ พื่อ สร้า งภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รในทุ ก ด้านให้ม ากขึ้น เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริม และ
สนับสนุ นวิสยั ทัศน์ และภารกิจที่ กฟน. ได้กําหนดไว้ใ ห้สําเร็จ และนอกจากนี้ผ ลการวิจยั ยัง
พบว่า ในการสร้างภาพลักษณ์ของ กฟน. ต้องอาศัยพึง่ พากลุ่มสื่อมวลชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
นับได้ว่า สื่อ มวลชนมีอิท ธิต่ อ ภาพลัก ษณ์ ของ กฟน. เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ กฟน. เป็ น
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หน่ วยงานที่ต้อ งให้ค วามมันคงแก่
่
ประชาชนอย่างใกล้ชดิ ถ้าสื่อ มวลชนนํ าเสนอภาพลัก ษณ์
ออกไปในทางทีด่ ี ประชาชนก็จะเกิดความสบายใจและไว้วางใจในการทํางานและให้บริการของ
กฟน. แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสื่อมวลชนนําเสนอภาพลักษณ์ไปในทางทีไ่ ม่ดี ประชาชนก็จะเกิด
ความระแวงสงสัย ไม่ศ รัทธา ไม่ ใ ห้ค วามร่ว มมือ และต่ อ ต้านได้ใ นที่สุ ด ดัง นัน้ จะเห็นได้ว่ า
สื่อ มวลชนแขนงต่ างๆ ที่ทําหน้ าที่เ สนอข้อ มูล ข่าวสารไปยังกลุ่ มผู้รบั สารนัน้ ย่อมมีอิทธิพ ล
โดยตรงต่อภาพลักษณ์ของ กฟน. อย่างแน่นอน
กฤษณ์ พินอยู่วงศ์ (2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์องค์กร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ผลการวิจ ยั พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างส่ว นใหญ่ ม ีความพึงพอใจต่ อภาพลัก ษณ์ ท่ดี ีของ กฟผ. โดย
ภาพรวม ทัง้ ในเรื่องของประสิทธิภาพการดําเนินงาน การช่ วยเหลือสังคม การดูแลเอาใจใส่
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและผลกระทบทางสังคมจากการดําเนินงานของ กฟผ. ทัง้ นี้ ทัง้ 4 ตัว
แปรต่างก็เป็ นทัศนคติเชิงบวก หรือเป็นภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง กฟผ. และในด้านความพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. อยู่
ในระดับสูงและตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เพราะการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
จริงและเข้าถึงประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง ทําให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์มากทีส่ ุด
ณัฏฐินี ชูช่วย (2553) ได้ศกึ ษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารโครงการกิจกรรมเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)”
เพื่อ ศึก ษาถึง กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารโครงการและผลกระทบของโครงการกิจ กรรมเพื่อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ปตท.) โดยขอสรุปผลการศึกษาในส่วนผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ของโครงการกิจกรรมเพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ส่อื มวลชนมีต่อ ปตท. ว่า การรับรูข้ ่าวสาร ความรู้
และความเข้าใจผลของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในส่วนของสื่อมวลชนมีความ
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในใจทีม่ ตี ่อองค์กรธุรกิจ โดยมีความเห็นตรงกันว่า ปตท. ได้
นํ าเสนอภาพลักษณ์ท่ชี ดั เจนซึ่งตรงตามภาพลักษณ์ พงึ ปรารถนาที่ ปตท. กําหนดไว้ คือ เมื่อ
กล่าวถึงการปลูกป่า ประชาชนทัวไปจะนึ
่
กถึง ปตท. มากกว่าองค์กรใหญ่อ่นื ๆ เนื่องจากเห็นได้
ชัดว่า ปตท. ได้มกี ารสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดย
การทําโครงการต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ท่ผี ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงเห็นได้ชดั ว่า ปตท. มีความตัง้ ใจจริงในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อย่างไรก็ตามสําหรับการใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในงานโฆษณาของ ปตท. ยังไม่สามารถ
สื่อสารได้ตรงประเด็น และฝา่ ยกิจการเพื่อสังคมของ ปตท. ยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แต่
ทัง้ นี้ส่อื มวลชนก็มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่า ปตท. ควรดําเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและ
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สิง่ แวดล้อมต่ อไป เพื่อสร้างความรู้สกึ และภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ่ อประชาชน เนื่องจาก ปตท. เป็ น
บริษทั อุตสาหกรรมทีม่ สี ่วนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สุพ ิณ ปญั ญามาก, และอุ ด ม รัต นยันต์ (2533) ได้ศึก ษาเรื่อ ง “การจัด การปญั หา
ภาพพจน์ เ ชิง ลบของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิต แห่ งประเทศไทย (กฟผ.)” เป็ น การศึก ษาวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินการประชาสัมพันธ์ของ
กฟผ. จะเน้นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Face to Face) เพื่อว่ามีปญั หาอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะ
สามารถชี้แจงกันโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านสื่ออื่น แต่ในการสื่อสารประเด็นโดยทัวไป
่ กฟผ. ก็
ยังคงให้ความสําคัญกับการใช้ส่อื ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ กฟผ.ไม่ละทิง้ การมี
มนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ประกอบกับการมีความจริงใจให้กนั และกัน สําหรับกรณีการแก้ปญั หา
ภาพลักษณ์เชิงลบ กฟผ. จะทําการพิจารณาเป็ นเรื่องๆ ไป เพราะไม่สามารถมีวธิ กี ารใดวิธกี าร
หนึ่งที่สามารถแก้ปญั หาทัง้ หมดอย่างได้ผล และต้องเน้ นการทําความเข้าใจคือ ลักษณะของ
ปญั หา ได้แก่ ที่มา สาเหตุการขยายผล กลุ่มแกนแนวร่วม และข้อทีค่ ลาดเคลื่อนต่างๆ ช่วยให้
สามารถกําหนดวิธที เ่ี หมาะสมได้ นอกจากนี้ ถ้าหากเป็ นปญั หาในวงแคบและไม่ลุกลามเร็ว การ
แก้ไขโดยวิธกี ารติดต่อโดยตรงและรวดเร็วมักจะเป็ นผลดี แต่ถา้ หากเป็ นปญั หาใหญ่หรือซับซ้อน
มีกลุ่มเกีย่ วข้องหลายกลุ่ม การแก้ปญั หาจําเป็นต้องทอดเวลาให้รขู้ อบเขตทีแ่ น่ ชดั และต้องจัดทํา
เป็ นงานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากได้รบั ความร่วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วน
ราชการต่างๆ ทุกอย่างจะง่ายขึน้
ยุวศรี ขันทอง (2549) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ภาพลักษณ์พรรคไทยรักไทยยุคทักษิณ 2 ใน
สายตาผู้ส่ือข่าวสายการเมือง ศึก ษาเฉพาะสื่อหนัง สือ พิมพ์รายวัน” โดยผลการศึกษาพบว่ า
ผูส้ ่อื ข่าวมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
และผูก้ ่อตัง้ พรรคเป็ นภาพทีแ่ ยกออกจากกันไม่ได้ ซึง่ ภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยทีม่ อี ยู่ใน
ใจของผูส้ ่อื ข่าว เป็ นผลมาจากการนํ าเอาข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากประสบการณ์ตรงคือ การทํางาน
ของผูส้ ่อื ข่าวทีต่ อ้ งสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการรายงานข่าวต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับพรรค
ไทยรักไทย โดยผู้ส่อื ข่าวเป็ นผู้มคี วามใกล้ชดิ กับเหตุการณ์ทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย
ซึง่ ผูส้ ่อื ข่าวได้ให้ความเห็นว่า ภาพลักษณ์ทม่ี อี ยู่ในใจของแต่ละคนสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดย
เปลี่ย นแปลงตามข้อ เท็จ จริงที่เ กิด ขึ้นหรือ ตามข้อ มูล ที่ไ ด้มาใหม่แ ล้ว ข้อ มูล เหล่า นัน้ ตอกยํ้า
สมมติฐ านเดิม เช่ น การตอกยํ้า เรื่อ งการเอื้อ ประโยชน์ ใ ห้แ ก่ พ วกพ้อ งและเครือ ญาติ การ
คอรัปชันเชิ
่ งนโยบายของพรรคไทยรักไทย ทําให้ภาพเหล่านี้เป็ นภาพทีจ่ ดจําได้แต่ไม่ใช่ภาพที่
สร้างความประทับใจ เมื่อข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึน้ จึงเท่ากับเป็ นการตอกยํ้าเรื่องทุจริต การ
คอรัป ชัน่ ของพรรคไทยรัก ไทยอย่ า งชัด เจน อย่ า งไรก็ต าม ภาพลัก ษณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในใจของ
ผู้ส่อื ข่าวนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงจากภาพลัก ษณ์ท่ไี ม่ดเี ป็ นภาพลักษณ์ท่ดี ีได้ โดยการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ประกอบกับกลยุทธ์การสื่อสารทีด่ ที น่ี บั ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก
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ขวัญ ชัย รุ่ง ฟ้ า ไพศาล (2548) ได้ศึก ษาเรื่อ ง “กระบวนการสร้า งภาพลัก ษณ์ ของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์และ
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละนัก วิชาชีพ หนังสือ พิมพ์” เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ของกลุ่ มตัว อย่างที่มตี ่ อ
กระบวนการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข อง พ.ต.ท. ดร.ทัก ษิณ ชิน วัต ร โดยผลการศึก ษาพบว่ า
ความสําเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาจากกระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี าํ เนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอนคือ 1) การทําวิจยั ทางการตลาดก่อนการออกนโยบาย
ทางการเมือง โดยแต่ละโครงการจะผ่านการสํารวจความคิดเห็นเพื่อรับทราบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนก่ อนที่จะประกาศออกมาเป็ นนโยบายเพื่อการหาเสียง 2) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการทํา
วิจ ยั โดยด้า นหนึ่ ง เป็ น การประชาสัม พัน ธ์น โยบายให้เ ป็ น ที่รู้จ กั และอีก ด้า นหนึ่ ง เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลไปในตัว จึงเป็ นปจั จัยสําคัญที่ทําให้รฐั บาลมีประเด็นนํ าเสนอ
ผ่านสือ่ มวลชนทุกแขนงตลอดระยะเวลา 4 ปี และ 3) การประเมินและการติดตามผลซึง่ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร และทีมงานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารวิเคราะห์ประเมินและติดตามผลกิจกรรม
การตลาดของตนเองอยูต่ ลอดเวลา ถ้ามีสงิ่ ผิดพลาดเกิดขึน้ ก็สามารถแก้ไขหรือสร้างกระแสใหม่
เพื่อกลบเกลื่อนหรือดึงความสนใจของสาธารณชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ พ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร เองก็มกี ารใช้ศลิ ปะการพูดในการโน้มน้าวใจสื่อให้คล้อยตามหรือมีความสนใจที่
จะติดตามประเด็นข่าวต่างๆ ทีต่ นเองต้องการนํ าเสนอ มีความสามารถในการตัง้ ประเด็น สร้าง
ประเด็นให้ส่ อื มวลชนและประชาชนคล้อ ยตาม จากความสําเร็จในการสร้างภาพลัก ษณ์ ของ
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถสรุปได้ว่ า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีความเข้าใจใน
หลักการประชาสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง มีท่ปี รึกษาและทีมงานประชาสัมพันธ์ท่พี ร้อม อีกทัง้ มีการ
วางแผนการสื่อสารอย่างรัดกุม เป็ นขัน้ เป็ นตอนในการสร้างความนิยมในภาพลักษณ์ของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนการสื่อสารในสื่อของรัฐหรือเอกชน โดยมีการประเมินผลงานในทุกระยะ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลงานตัวบุคคลผูร้ บั ผิดชอบโครงการต่างๆ ด้วยเช่นกัน
อุบลรัตน์ ค่าแพง (2547) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ ของธนาคารพาณิชย์ไทยตาม
ความเห็นของผู้ส่อื ข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร” เพื่อศึกษาภาพลักษณ์
โดยรวมของธนาคารพาณิชย์ไทยตามความเห็นของผูส้ ่อื ข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจ รวมถึง
ศึกษาถึงการตัดสินใจของผูส้ ่อื ข่าวในการเลือกนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ส่สู ายตา
ประชาชน โดยผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ ของธนาคารพาณิชย์ไ ทยอยู่ใ นเกณฑ์ด ี โดย
ประเด็นทีช่ ่วยให้มภี าพลักษณ์ทด่ี ปี ระกอบด้วย ผูส้ ่อื ข่าวมีความเชื่อมันว่
่ าธนาคารพาณิชย์ไทยมี
ความมันคง
่ มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัวแข่งขันกับ
สากลได้ ผูส้ ่อื ข่าวมีความเชื่อมันต่
่ อความรู้ ความสามารถของผูบ้ ริหารธนาคาร ความเชื่อมันต่
่ อ
ระบบการบริห ารงานว่ า มีป ระสิท ธิภ าพ และมีก ารนํ า เทคโนโลยีท่ีท ันสมัย มาให้บ ริก าร ซึ่ง
ภาพลักษณ์ ทงั ้ หมดที่ผู้ส่อื ข่าวมีต่อธนาคารเกิดจากภาพลักษณ์การปรุงแต่งขององค์กร โดยมี
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หน่ ว ยงานประชาสัม พันธ์ท่ไี ด้ดําเนิ นบทบาทหน้ าที่ก ารประชาสัมพันธ์อ ย่างเต็มที่ และการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ต ามแผนนโยบายที่ธนาคารวางไว้ ทัง้ ในด้านการประสานงานกับ
สื่อมวลชนในการให้สมั ภาษณ์ผู้บริหาร การส่งข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดกิจกรรมเพื่อ
สัง คม และการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ กระชับ ความสัม พัน ธ์ ก ั บ สื่ อ มวลชน นอกจากนี้ ป จั จัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่อื ข่าวกับเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์และผูบ้ ริหารของธนาคาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกข่าวที่จะลงเผยแพร่ โดยผู้ส่อื ข่าวยอมรับว่าส่วนหนึ่งในการพิจารณานํ าข่าวลง
ตีพ ิมพ์เ ผยแพร่นัน้ เกิด จากความสนิ ทสนมและความสัมพันธ์ท่ดี ีก ับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
ธนาคาร ดังนัน้ จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าปจั จัยสําคัญในการสร้างทัศนคติทด่ี ขี องธนาคาร
พาณิชย์ไทย คือ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพในการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ขี อง
ธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทย จึง ถือ เป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ มุ ม มองของลู ก ค้า และผู้ ใ ช้ บ ริก าร
โดยทัวไป
่ เพราะสื่อมวลชนเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ขา่ วสารแก่สาธารณชน
ตารางที่ 2.1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
1. “ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการ
- การกําหนดภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของ
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั ปตท. เคมิคอล
องค์กร
จํากัด (มหาชน)” โดย ชุตมิ า จริเกษม (2553) - กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
2. “ภาพลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)” - การสร้างภาพลักษณ์ปจั จุบนั และ
โดย ธชพล กัมพลาศิร ิ (2548)
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
- การประชาสัมพันธ์องค์กร
3. “การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรการไฟฟ้าฝ่าย - ปจั จัยทีท่ ําให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี
ผลิตแห่งประเทศไทย พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของประชาชน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี” โดย กฤษณ์ พินอยูว่ งศ์
(2555)
4. “กลยุทธ์การบริหารโครงการกิจกรรมเพื่อ - กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรทีม่ ผี ลต่อการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมใน ภาพลักษณ์องค์กร
การสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ปตท. จํากัด - ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
(มหาชน)” โดย ณัฏฐินี ชูช่วย (2553)
กับภาพลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
5. “การจัดการปญั หาภาพพจน์เชิงลบของ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)”
โดย สุพณ
ิ ปญั ญามาก และ อุดม รัตนยันต์
(2533)
6. “ภาพลักษณ์พรรคไทยรักไทยยุคทักษิณ 2
ในสายตาผูส้ ่อื ข่าวสายการเมือง ศึกษาเฉพาะ
สื่อหนังสือพิมพ์รายวัน” โดย ยุวศรี ขันทอง
(2549)
7. “กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใน
ความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์
และมนุ ษยศาสตร์และนักวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์” โดย ขวัญชัย รุง่ ฟ้าไพศาล
(2548)
8. “ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ไทยตาม
ความเห็นของผูส้ ่อื ข่าวหนังสือพิมพ์สาย
เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร” โดย อุบลรัตน์
ค่าแพง (2547)

เนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบการดําเนินการประชาสัมพันธ์
- การแก้ปญั หาภาพลักษณ์เชิงลบ

- ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารองค์กรกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
- วิธกี ารแก้ไขภาพลักษณ์ดา้ นลบโดยการ
กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร
- กระบวนการ/ขัน้ ตอนการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีต่อองค์กรและบุคคล

- การสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของ
องค์กร
- กลยุทธ์การดําเนินงานประชาสัมพันธ์

จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องดังทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ นับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
สื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ องค์กร โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่ างๆ เข้ามาเป็ น
ส่วนประกอบในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้วจิ ยั สามารถนํ ามาใช้เป็ น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ สรุปผลการวิจยั และนํ ามาเป็ นแนวทางในการเชื่อมโยงประเด็น
เพื่อให้การนํ าเสนอผลการวิจยั มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในลักษณะที่คล้ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็ นองค์กรกํากับกิจการพลังงานของประเทศ ยังมีผู้
ศึกษาวิจยั จํานวนไม่มาก จึงอาจทําให้เป็นช่องว่างทางการวิจยั ทีจ่ ะทําการศึกษาต่อไป
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2.8 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้

สํานักงาน กกพ.

ส่ง
Wish Image

1. กลยุทธ์การสื่อสาร
2. การประชาสัมพันธ์ / โน้ม
น้าวใจ
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์
4. การบริหารประเด็น
5. การบริหารการสื่อสารเพื่อ
จัดการในภาวะวิกฤต

ภาพลักษณ์

รับ

สื่อมวลชน

Perception

1. ผูบ้ ริหารสํานักงาน กกพ.
2. นักวิชาการ / ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์

การรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถอธิบายได้ว่า งานวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” ผูว้ จิ ยั จะ
ทําการศึกษา 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก ผูว้ จิ ยั ศึกษาการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาผ่านกล
ยุทธ์การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และโน้ มน้ าวใจ การทํากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ การ
บริหารประเด็นโดยเฉพาะประเด็นข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ และการบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการ
ในภาวะวิกฤตของสํานักงาน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ทําการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารสํานักงานและกลุ่มนักวิชาการและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อทําให้
ทราบและเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับ สํ า นั ก งาน ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ แนวทางการสื่อ สารและสร้า งภาพลัก ษณ์ พ ึง
ปรารถนา (Wish Image) ทีส่ ํานักงานต้องการสื่อสารไปยังสื่อมวลชน และส่วนทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ได้
ศึก ษาการรับรู้ (Perception) ภาพลัก ษณ์ ของสํานัก งานผ่านสื่อ มวลชน โดยอาศัยแนวคิด
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เกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารมาวิเคราะห์ว่า สื่อมวลชนมีภาพลักษณ์ต่อสํานักงานอย่างไร ผ่าน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของสํานักงาน และเมื่อผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูลทัง้ สองส่วนนี้แล้ว ผู้วจิ ยั จะทําการ
เปรียบเทียบว่า กลยุทธ์ก ารสื่อสารที่สํานักงานใช้ใ นการสร้างภาพลักษณ์ พงึ ปรารถนาไปยัง
สื่อ มวลชนมีค วามสอดคล้อ งหรือ เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันกับภาพลัก ษณ์ ท่สี ่ือ มวลชนมีต่ อ
สํานักงานหรือไม่อย่างไร

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์ก ารสื่อสารเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ ของสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
และแนวทางการสร้า งภาพลัก ษณ์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานต่ อ
สื่อมวลชน ซึง่ มีระเบียบวิธกี ารดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้

3.1 ระเบียบวิ ธีวิจยั
ระเบียบวิธวี จิ ยั ที่ใช้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนํ าเสนอ
ผลการวิจยั ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั ข้อมูลเอกสาร
(Documentary Research) และขัน้ ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3.1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 วิ ธีวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั จะใช้การวิจยั ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) “...เป็ นการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์อย่างหนึ่ง (Social Research) ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
เอกสาร รายงานหรือสื่ออื่นๆ แล้วเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ ใน
รูปแบบของรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ” (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2554) สําหรับการวิจยั
ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั ข้อมูลเอกสารออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555 โดยผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมองทฤษฎีกลยุทธ์การ
สื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ วิธกี าร รูปแบบการ
ดําเนินการด้านสื่อสารองค์กรของสํานักงานทีม่ ตี ่อสื่อมวลชน และทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถเข้าใจและ
ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงานต่อสื่อมวลชนได้ชดั เจนขึน้
2) ศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) ซึง่ เป็ นเอกสารสรุปข่าวประจําวันทีเ่ ป็ น
ข่าวเกีย่ วกับผลการดําเนินงานสําคัญของสํานักงาน โดยศึกษาย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 12 เดือน
(ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์การสื่อสารทีส่ ํานักงาน
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ปฏิบตั ินัน้ ได้รบั การตอบรับ (Feedback) จากสื่อ มวลชนอย่างไร และสะท้อ นออกมาเป็ น
ภาพลักษณ์ของสํานักงานอย่างไร โดยวิเคราะห์ทศิ ทางการนํ าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับสํานักงาน
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
3.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2 วิ ธีวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย อรนรินทร์ ขจร
วงศ์วฒ
ั นา (2552) ได้กล่าวถึง การสัมภาษณ์เชิงลึก ไว้ว่า
การสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็ นการสัมภาษณ์ ในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ โดยการใช้ประเด็น
และแนวคําถามกว้างๆ เพื่อเจาะลึกอย่างละเอียด การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว
จะต้องถามถึงเหตุผลประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้จะใช้ได้ดกี บั การศึกษาวิจยั ใน
เรื่อ งที่เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของบุ ค คล เจตคติ ความต้ อ งการ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ (อรนรินทร์ ขจรวงศ์วฒ
ั นา, 2552, น. 13)
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ความสําคัญออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มที่ 1: ระดับผู้บริหารสํานักงาน และระดับเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารที่มหี น้ าที่
รับ ผิด ชอบเรื่อ งการสื่อ สารองค์ก รของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจการพลังงาน เพื่อ
สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน โดยผู้วจิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมองทฤษฎีกลยุทธ์การ
สื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมองของ
ผูส้ ่งสาร (Sender) เกี่ยวกับกลยุทธ์ วิธกี าร และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการสื่อสารกับสื่อมวลชน และ
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชนทีม่ บี ทบาทสําคัญในการเป็ นสื่อกลางระหว่างองค์กร
กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็ นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั สํานักงาน โดย
ตัวแทนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกลุ่มที่ 1 มีจาํ นวน 3 คน ได้แก่
(1) นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต ตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ซึง่ เป็ นผูร้ บั นโยบายเรือ่ งการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
ขององค์กรจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และนํามาสู่การกําหนดกรอบทิศทางสําหรับ
การปฏิบตั ติ ่อไป
(2) นายพรเทพ โชตินุชิต ตํ าแหน่ ง ผู้อํ านวยการฝ่า ยกลยุท ธ์แ ละสื่อ สาร
องค์ก ร สํา นัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจ การพลัง งาน เป็ นผู้มบี ทบาทหลัก ในการกํ า หนด
รายละเอีย ดแผนกลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รในภาพรวม รวมถึง กํ า หนดแนวทางการสร้า ง
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
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(3) นายพิทยา อนันต์วณิชย์ ตําแหน่ ง ผูช้ ํานาญการพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์และ
สื่อสารองค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการกําหนด
รายละเอียดแผนกลยุทธ์ส่อื สารและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาขององค์กร และ
นําแผนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
2) กลุ่มที่ 2: สื่อมวลชนสายพลังงานและอุต สาหกรรมพลังงาน โดยเป็ นสื่อ
มวลชนส่ว นกลางที่มปี ฏิส มั พันธ์แ ละเผยแพร่ ข้อ มูล ข่ าวสารของสํา นั ก งานมากที่สุ ด คือ สื่อ
หนังสือพิมพ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ตวั แทนจากสื่อหนังสือพิมพ์จาํ นวน 15-20 คน และจะ
มีการขออนุ ญาตในการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาประกอบผลการวิจยั และถ้าบุคคลทีถ่ ูก
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่จี ะออกนาม ผูว้ จิ ยั จะใช้รหัสแทนชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เช่น บ0158 (บุคคล/
ลําดับที/่ ปี ทส่ี มั ภาษณ์) เป็ นต้น โดยผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารและทฤษฎีเ กี่ยวกับภาพลักษณ์ เพื่อ วิเคราะห์ใ นมุมมองของผู้รบั สาร
(Receiver) เกี่ยวกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่ อสํานักงานผ่านสื่อต่างๆ โดยจะ
สะท้อนออกมาเป็ นภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน ซึง่ จากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 นี้จะทําให้ทราบว่าภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานสอดคล้องหรือขัดแย้งกับแนว
ทางการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของสํานักงานทีม่ ตี ่อสื่อมวลชนอย่างไร และจะมีแนวทางที่
จะพัฒนาหรือปรับปรุงภาพลักษณ์นนั ้ อย่างไร
3) กลุ่มที่ 3: นักวิชาการ และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มนี้
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสัมภาษณ์บริษทั ทีป่ รึกษาประชาสัมพันธ์ทเ่ี คยร่วมงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานในการจัดทําแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ปี 2553-2555 (ฉบับสมบูรณ์) คือ บริษทั แบรนด์
คอม คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จํากัด โดยผู้ว ิจยั ทําการสัมภาษณ์ ต ัวแทนบริษัท
จํานวน 1 คน คือ นางวิไลพร สุองั คะ ตําแหน่ ง อดีตทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั แบรนด์คอม คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จํากัด ปจั จุบนั เป็ นทีป่ รึกษาอิสระด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ทําให้ทราบและเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสํานัก งาน ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อแนวทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ พ ึง
ปรารถนา (Wish Image)

3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แผนกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ปี 2553-2555 (ฉบับสมบูรณ์) ซึง่ ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลในการ
จัดทําแผน ขัน้ ตอนการได้มาซึ่งแผนงานการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร รายละเอียด

59
ของแผนกลยุทธ์ส่อื สารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน
2) กฤตภาค (Clipping News) ซึง่ เป็ นเอกสารสรุปข่าวประจําวันทีเ่ ป็ นข่าวเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานสําคัญของสํานักงาน โดยศึกษาย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือน
เมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558)
3) แบบสัมภาษณ์ เพื่อ ใช้ใ นการสอบถามข้อ มู ล เชิง ลึก จากผู้ บริห าร เจ้า หน้ า ที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และสื่อมวลชนสายพลังงานและอุ ตสาหกรรม
พลังงาน โดยผู้วจิ ยั สัมภาษณ์ด้วยตัวเองทัง้ หมด โดยมีแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคําถามดังนี้
(1) แนวคําถามสําหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้ าที่ระดับ
ปฏิบตั กิ ารที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน
ก) แนวทางหลักของภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของสํานักงานเป็ นอย่างไร
ข) สํานักงานมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรในการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
ต่อสื่อมวลชน
ค) ที่ผ่านมาสํานักงานได้ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนตาม
แผนกลยุทธ์ส่อื สารองค์กรทีส่ าํ นักงานได้วางไว้หรือไม่อย่างไร
ง) จุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาต่อ
สื่อมวลชน
จ) ในอนาคตข้างหน้ามองทิศทางการสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พงึ
ปรารถนาของสํานักงานต่อสื่อมวลชนว่าเป็ นอย่างไร
(2) แนวคําถามสําหรับสื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน
ก) การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเป็ นอย่างไร
ข) ความคิดเห็นต่อการทํางานของสํานักงานเป็ นอย่างไร
ค) ประเด็นทีส่ ่อื มวลชนต้องการได้รบั ข้อมูลจากสํานักงาน
ง) ความคิด เห็นต่ อ วิธ ีก ารสื่อ สารและสื่อ ประชาสัมพัน ธ์ของสํ านั ก งานเป็ น
อย่างไร
จ) ในความเห็นของท่านคิดว่าสํานักงานมีภาพลักษณ์อย่างไร
ฉ) จุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงาน
ช) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
สํานักงาน
(3) แนวคําถามสําหรับนักวิชาการ และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์
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ก) ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน
ข) ความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
ค) ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสํานักงาน
ง) สํานักงานควรมีกลยุทธ์การสื่อสารต่อสื่อมวลชนอย่างไร
จ) สํานักงานควรมีวธิ กี ารสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างไร
ฉ) เมือ่ เกิดปญั หากับสื่อมวลชน สํานักงานควรมีวธิ กี ารสื่อสารอย่างไรเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของสํานักงาน
ช) ข้อ เสนอแนะต่ อ การดํ าเนิ น งานด้า นการสื่อ สารของสํา นัก งานเพื่อ สร้า ง
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อสื่อมวลชนในระยะยาว
4) ตารางสรุปกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อช่วยแยกแยะกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน และ
สามารถนํามาวิเคราะห์กบั ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
5) การจดบันทึก เพื่อช่วยให้ผู้วจิ ยั สามารถบันทึกประเด็นที่น่าสนใจและสรุปใจความ
สําคัญจากคําตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
6) เครื่อ งบันทึกเสียง สําหรับบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใ ห้ได้ใ จความที่ละเอียด
ครบถ้วน และสามารถนํามาใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุ ป ผลการวิจ ยั เกี่ย วกับ กลยุท ธ์ก ารสื่อ สารเพื่อ สร้า งภาพลัก ษณ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน

กลยุทธ์

เป้ าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ “TRUST”
กลวิ ธี
โครงการ / กิ จกรรม
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ตารางที่ 3.2 ตารางสรุป ภาพลัก ษณ์ ของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจการพลัง งานใน
สายตาของสื่อมวลชน
ภาพลักษณ์
พึงประสงค์ของ
สํานักงาน “TRUST”

ภาพลักษณ์ของสํานักงานในสายตาของสื่อมวลชน
บวก

ปานกลาง

ลบ

3.3 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ข้อ มูล ครบถ้ว นแล้ว ผู้ว ิจ ยั จะวิเ คราะห์แ ละนํ า เสนอผลการวิจ ยั ด้ว ยการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบของวัตถุประสงค์ในประเด็นต่างๆ โดย
นําแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.4 แบบฟอร์มจดหมายการขอสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เมษายน 2558
เรือ่ ง ขอความอนุ เคราะห์ในการสัมภาษณ์
เรียน
ด้วยดิฉัน นางสาวภัคชุ ดา อํ าไพพรรณ นักศึกษาปริญ ญาโท คณะนิ เทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปจั จุบนั เป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายกลยุทธ์และ
สื่อสารองค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ได้อยู่ระหว่าง
การดําเนินงานวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน โดยมี ดร.วิเชียร
ลัทธิพงศ์พนั ธ์ เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ในการนี้ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมี
ต่อสํานักงาน กกพ. ดิฉันจึงขอความอนุ เคราะห์ท่านในการให้สมั ภาษณ์เพื่อให้งานวิจยั ดังกล่าว
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็ นความลับและจะถูกเก็บ
ไว้ในทีป่ ลอดภัย โดยมีเฉพาะผูว้ จิ ยั เท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ตามข้อตกลง
ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ในการให้สมั ภาษณ์ และขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวภัคชุดา อําไพพรรณ
ข้าพเจ้า

 ยินยอมให้เปิดเผยชื่อ
 ไม่ยนิ ยอมให้เปิดเผยชื่อ (ผูว้ จิ ยั จะใช้รหัสแทนชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)
ลงชื่อ
(

ภาพที่ 3.1 แบบฟอร์มจดหมายการขอสัมภาษณ์

)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์ก ารสื่อสารเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ ของสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลัง งานต่ อ สื่อ มวลชน” ในครัง้ นี้ ได้แ บ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ว น ได้แ ก่
1) ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิจยั ข้อมูลเอกสาร และ 2) ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน
ศึก ษาแนวทางการสร้างภาพลัก ษณ์ ของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานต่ อ
สื่อมวลชน และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ภาพลักษณ์ท่สี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานหรือไม่อ ย่างไร โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิจยั ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดย
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การศึก ษาจากแผนกลยุท ธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตัง้ แต่ ปี 2553-2555 ว่ าสํานักงานใช้กลยุทธ์ก ารสื่อ สาร
อย่างไรต่ อกลุ่มสื่อมวลชน และการศึก ษาจากกฤตภาค (Clipping News) ย้อ นหลังเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์
การสื่อสารที่สํานักงานปฏิบตั นิ ัน้ ได้รบั การตอบรับ (Feedback) จากสื่อมวลชนอย่างไร และ
สะท้อนออกมาเป็ นภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอย่างไร โดย
วิเคราะห์ทศิ ทางการนําเสนอข่าวทีเ่ กีย่ วกับสํานักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ส่วนที่ 2 ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ ห้ความสําคัญออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: ระดับผูบ้ ริหารสํานักงาน และระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการของสํานักงาน เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พงึ
ปรารถนา (Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน กลุ่มที่ 2: สื่อมวลชนสายพลังงานและ
อุตสาหกรรมพลังงาน โดยเป็ นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มปี ฏิสมั พันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ของสํานักงานมากทีส่ ุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการ
รับ รู้ ข้อ มู ล ข่ า วสารและทฤษฎีเ กี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ เพื่อ วิเ คราะห์ใ นมุ ม มองของผู้ร ับ สาร
(Receiver) เกี่ยวกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่อสํานักงานผ่านสื่อต่างๆ โดยจะ
สะท้อนออกมาเป็ นภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน และกลุ่มที่ 3: นักวิชาการ และ/หรือ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสํานักงาน ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อแนวทางการสื่อสาร
และสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image)

4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย ข้ อ มู ล เอกสาร (Documentary
Research)
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั ข้อมูลเอกสารออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.1.1 ศึ กษาแผนกลยุทธ์การสื่ อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิ จการพลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555
โดยผู้ว ิจ ยั จะทํา การวิเ คราะห์ข้อ มูล ผ่ านมุมมองทฤษฎีก ลยุทธ์ก ารสื่อ สาร การสร้า ง
ภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ วิธกี าร รูปแบบการดําเนินการด้าน
สื่อสารองค์กรของสํานักงานทีม่ ตี ่อสื่อมวลชน เพื่อเข้าใจและทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
องค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555 ได้ ดังนี้
1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีวตั ถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อ
สร้างการรับรู้ และทําให้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้ า ที่ท่ีช ัด เจนแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ ก กลุ่ ม และเพื่อ สร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดี
ทัศนคติท่ดี ี และการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้เกิดกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ซ่งึ ต้องวางแผนให้มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธ
กิจขององค์กร เพื่อให้การสื่อสารเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการดําเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
2) สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สารด้ว ย
วิธกี ารตอกยํ้าชื่อผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจํา เผยแพร่บทบาทหน้ าทีข่ อง
สํานักงานด้วยการกําหนด Key Message ทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย สร้างเสริมให้เกิดความเชื่อมัน่
และยอมรับ ด้วยการเผยแพร่ความเป็ นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ
และยอมรับ และใช้ส่อื ทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการกําหนดข้อความหลักที่เป็ นหัวใจสําคัญของ
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การสื่อสารทีอ่ งค์กรเพื่อให้ผรู้ บั สารหรือกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ เปลีย่ นความคิดหรือพฤติกรรม
ซึง่ ข้อความหลักนี้ตอ้ งชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดผลตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
สร้างความรูจ้ กั

สร้างความเข้าใจ

สร้างทัศนคติทด่ี ี

ตอกยํา้ ชื่อให้เกิดการ
จดจํา ติดปาก

เผยแพร่บทบาท
หน้าทีด่ ว้ ยคําจํากัด
ความสัน้ ๆ

สร้างความน่ าเชื่อถือ
ด้วยกิจกรรม ผลงาน
ความเป็ นมืออาชีพ

กลยุทธ์การสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน

การใช้ส่อื ทีเ่ ข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
และเฉพาะกลุ่ม

ภาพที่ 4.1 กลยุทธ์การสื่อสารภายใต้แผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555
3) แนวคิด ในการสื่อ สารตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารองค์ ก รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555 มุ่งเน้นการสื่อสารแบบบูรณาการจาก
ภายในองค์ก ร ผ่านช่องทางการสื่อ สารสู่ภายนอกองค์ก รในรูปแบบต่ างๆ ได้แ ก่ สื่อ มวลชน
(Mass Media) กิจกรรม (Event) การสื่อ สารแบบผสมผสาน (Integrated Marketing
Communications: IMC) คือ การใช้ส่อื ในหลากหลายรูปแบบ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มขององค์กร ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการพลังงาน ผู้ได้รบั ผลกระทบ
จากกิจการพลังงาน นักวิชาการ องค์กรอิสระ ประชาชน และสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันจะต้อง
สามารถรับกาสื่อสารตอบกลับ (Feedback) หรือกระแสสะท้อนกลับความพึงพอใจ หรือข้อมูล
ข่าวสารจากกลุ่มเป้าหมายสู่องค์กร เพื่อพัฒนารูปแบบและข้อความการสื่อสารทีเ่ หมาะสมต่อไป
โดยรูปแบบการสื่อสารแบ่งเป็ น
(1) การสื่อสารภายในองค์กร ทําให้ทุกคนในองค์กรได้รบั รูข้ ่าวสาร กิจกรรม
ความเคลื่อ นไหวขององค์ก ร เพื่อ สร้างแนวร่ว มและเอกภาพ (Unity) ในการดําเนิ นงานที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ จะ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในองค์กร ทําให้มคี วามชัดเจนในสิง่ ทีก่ ําลังเป็ นอยู่ ทําให้ทราบถึงสิง่ ที่
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ต้องการมีการปรับปรุงและพัฒนา และทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุด รวมถึงโอกาส
สําหรับการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ
(2) การสื่อ สารภายนอกองค์ก ร ประกอบด้ว ย การสร้า งแบรนด์ และการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ด้วยการสะท้อนภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน และข้อมูลขององค์กรต่ อ
สาธารณชนผ่านช่อ งทางการสื่อ สารในรูปแบบต่ างๆ ได้แ ก่ สื่อ มวลชน กิจกรรม การใช้ส่ือ
ผสมผสาน ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์จะมุ่งเน้ นการสื่อสารวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รวมถึงภาพรวมในการใช้ส่อื ต่ างๆ องค์กร อาทิ การใช้
Corporate Identity ในสื่อต่างๆ ในขณะทีก่ ารสื่อสารประชาสัมพันธ์ จะเป็ นตัวกําหนดข้อความ
หลัก (Key Message) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกิจกรรมขององค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ผ่านสื่อมวลชน
4) ข้อความหลักขององค์กร (Key Message) ทีใ่ ช้ในการสื่อสารของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คือ “สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน องค์กร
หลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติ ด้านกิจการไฟฟ้าและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อ ส่ง เสริมให้มบี ริก ารอย่างมันคงและมี
่
เ สถียรภาพในราคาที่เ หมาะสม โดยยึดมันในความ
่
ยุติธรรมและความโปร่งใสในการกํากับดูแล ทัง้ ต่อผู้ใช้ ผู้ประกอบการ และผู้ได้รบั ผลกระทบ
ด้วยความเป็ นธรรมต่อทุกฝา่ ย”
จากการวิเคราะห์ขอ้ ความหลักขององค์กร พบว่า มีการนําเอาวิสยั ทัศน์และพันธ
กิจขององค์กรมีเป็ นตัวกําหนดข้อความหลักขององค์กรและสามารถกําหนดได้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภาพความสําเร็จที่อ งค์ก รต้อ งการ ซึ่ง เป็ นภาพที่บุค ลากรทุ ก คนในองค์ก รมี
มุมมองและภาพความสําเร็จในอนาคตเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมาย และค่านิยม
เดียวกัน เป็ นภาพที่ทุกคนยอมรับและมุ่งมันที
่ ่จะทําให้วสิ ยั ทัศน์ ขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ ซึ่ง
ข้อความหลักขององค์กรนี้นับเป็ นภาพสะท้อนภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ของ
องค์กรในเชิงบวก
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร ยังไม่สามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามวิสยั ทัศน์ ได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน เนื่องจากการสื่อสารเพื่อสะท้อนบทบาทอํานาจหน้าทีข่ ององค์กรต่อบุคลภายนอกยัง
ขาดความชัดเจนและเป็ นนามธรรมมากเกินไป
5) แผนการดําเนินงานสื่อสารองค์กรในกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นสื่อมวลชน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้กําหนดข้อความหลัก (Key Message) ไว้ว่า “แหล่งข่าว
ที่เชื่อถือได้ ไม่บดิ เบือ นข้อเท็จจริง คุ้มครองผู้ใช้พลังงานอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม” จากผล
การศึกษาแผนกลยุทธ์ก ารสื่อ สารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งาน
ตัง้ แต่ ปี 2553-2555 โดยใช้ก ลยุทธ์ใ นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้ค วามเข้าใจ และ
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ทัศ นคติท่ีด ี เพื่อ สื่อ สารข้อ มูล สู่ ส าธารณชน โดยผ่ านกิจกรรมการสื่อ สารทัง้ ในรูปแบบเป็ น
ทางการและไม่เ ป็ นทางการ และเลือ กประเด็น เนื้ อ หา ข้อ ความและรูปแบบที่เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะสื่อสารเป็ นหลัก โดยดําเนินการในรูปแบบของกิจกรรม อาทิ
งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พเิ ศษ การพบปะสื่อ Media Visit/ Press Tour ข่าวและบทความ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ผ่านสื่อหลากหลายประเภท อาทิ Fact Sheet Press Kit วิดที ศั น์ แผ่น
พับ วารสาร โปสเตอร์ เว็บไซต์ เป็ นต้น ซึง่ การสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณชน โดยผ่านกิจกรรมการ
สื่อสารทัง้ ในรูปแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธกี าร
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ทม่ี หี ลากลหายรูปแบบ โดยองค์กรต้องคํานึงถึงเป้าหมายหลักของการสื่อสาร
ว่าต้องการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ใด จึงจะพิจารณาเลือกกลวิธกี ารสื่อสารนัน้ ได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สงู สุดกับองค์กร
จากผลการศึก ษาแผนกลยุทธ์การสื่อ สารองค์กรของสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555 ทําให้ทราบถึงกลยุทธ์ วิธกี าร รูปแบบการดําเนินการ
ด้านสื่อสารองค์กรของสํานักงานทีม่ ตี ่อสื่อมวลชน ซึง่ นับเป็ นการสื่อสารภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
(Wish Image) ขององค์กรทีต่ อ้ งการให้ส่อื มวลชนมีต่อองค์กร
4.1.2 ศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News)
เป็ นเอกสารสรุปข่าวประจําวันทีเ่ ป็ นข่าวเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญของสํานักงาน
โดยศึกษาย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558)
เพื่อ ศึก ษาว่ากลยุทธ์ก ารสื่อ สารที่สํานัก งานปฏิบตั ินัน้ ได้รบั การตอบรับ (Feedback) จาก
สื่อมวลชนอย่างไร และสะท้อนออกมาเป็นภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานอย่างไร โดยวิเคราะห์ทศิ ทางการนําเสนอข่าวทีเ่ กี่ยวกับสํานักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ซึง่ สามารถสรุปผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) ดังนี้
จากการศึกษากฤตภาคสรุปข่าวประจําวัน ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม
2558 จํานวน 755 ชิ้น พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่เป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อออนไลน์ ที่นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน สื่อสิง่ พิมพ์ท่นี ํ าเสนอข่าวสารของสํานักงาน มีความหลากหลาย
ตามลักษณะของประเภทหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีทงั ้ หนังสือพิมพ์ทวไป
ั ่ และหนังสือพิมพ์หวั ธุรกิจ
ขอบเขตข้อ มูลข่าวสารจะมีทงั ้ เป็ นข่าวสารของสํานักงาน โดยตรงเพียงข่าวเดียวและข่าวที่
เกี่ยวเนื่องกับหน่ วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านพลังงาน การนํ าเสนอ
โดยรวมกว่าร้อยละ 80 เป็นการนําเสนอเนื้อหาข่าวสารตามทีส่ ํานักงานได้จดั ทําเอกสารเผยแพร่
ข่าวสาร และการแถลงข่าวทีท่ างสํานักงานเป็ นผูก้ ําหนดเนื้อหาและรายละเอียดของประเด็นข่าว
ประเด็นเนื้อหาข่าวทีพ่ บมากที่สุด จะเกี่ยวข้องกับการปรับค่าเอฟที ทัง้ ที่ปรับขึน้ และ
ลดลง นอกจากนัน้ เป็ นประเด็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุ ญาต การแจ้งต่ อใบอนุ ญาต
การอบรมสัมมนาวิชาการ การเปิ ดให้มกี ารซื้อใบอนุ ญาตเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
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ประกาศหรือแจ้งข่าวให้รบั ทราบเกีย่ วกับการดําเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน นโยบายด้าน
ไฟฟ้าต่ างๆ ส่วนประเด็นที่เป็ นกระแสและมีการชี้แจงข้อมูลที่เป็ นประเด็นขัดแย้งมีเพียงไม่ก่ี
ประเด็น โดยช่วงเวลาของการศึกษาดังกล่าว เป็ นช่วงทีม่ ปี ระเด็นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
การปรับค่าเอฟที การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซและพลังงานของภาคใต้
หรือ เกี่ยวกับการก่ อสร้างโรงไฟฟ้ า การเปิ ด สัมมปทานโรงไฟฟ้า เป็ นต้น หากพิจารณาจาก
ประเด็นข่าวที่ส่อื มวลชนสนใจและนํ าไปเขียนข่าวนัน้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนหรือเป็ นประเด็นข่าวทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบโดยตรง ตัวอย่างเช่น ประเด็นข่าว
การปรับค่าเอฟทีทก่ี ระทบต่อค่าไฟฟ้า ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารใน
ประเด็นองค์ประกอบที่มอี ิทธิพลต่ อการเลือกรับรู้ว่าต้องเป็ นสิง่ ที่ผู้รบั สารให้ความสําคัญและ
สนใจ หรือเห็นคุณค่าของข่าวนัน้
การนํ าเสนอข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อนัน้ ทางฝ่ายงานสื่อสารองค์กรได้มกี ารส่ง
ข้อมูลเนื้อหาข่าวสารให้กบั สื่อมวลชนค่อนข้างละเอียด แต่การนํ าเสนอของสื่อสิง่ พิมพ์ อาจมี
พืน้ ที่จาํ กัด จึงได้มกี ารสรุปประเด็น หรือใช้เนื้อหาเฉพาะบางส่วนในการนํ าเสนอ โดยมีเนื้อหา
สาระครบถ้วน แต่อาจขาดรายละเอียดตามทีส่ าํ นักงานให้ขอ้ มูลไว้
การนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นการ
นํ าเสนอข้อ มูล ข่าวสารที่ครอบคลุ มเนื้ อหาการดํ าเนิ นงานของสํานัก งาน บทบาทของผู้อ อก
ใบอนุ ญาต และผูก้ ํากับดูแลค่าบริการด้านพลังงาน ข่าวที่นําเสนอส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการ
ชีแ้ จง ให้ขอ้ มูล บอกกล่าวให้ทราบรายละเอียดการดําเนินงานหรือการให้ขอ้ มูลแจ้งเตือน การแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามบทบาท ภารกิจขององค์กร ตลอดจนการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การบริห ารจัด การด้ านกิจการไฟฟ้ า การให้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับค่ า เอฟที การร่ว มงานกับ
หน่ วยงานอื่นๆ ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประหยัดไฟฟ้า ตลอดจนการออกมาตรการต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
การนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะนํ าเสนอข้อมูลตามภารกิจบทบาทหน้ าที่
ของ สํานักงาน โดยไม่ได้มงุ่ เน้นไปด้านใดด้านหนึ่ง ข้อมูลข่าวสารมีความครอบคลุมตามภารกิจ
บทบาทหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อง ข่าวสารที่มกี ารนํ าเสนอผ่านสื่อสิง่ พิมพ์โดยส่วนใหญ่ยงั มีขอ้ มูลหรือ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสารให้เห็นภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) หรือตัวตนของ
สํานักงานตามที่องค์กรได้กําหนดไว้มากพอ แต่ยงั ไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า สํานักงานเป็ น
องค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฎเป็ นเรื่องของการอธิบาย การให้ขอ้ เท็จจริง
การให้ขอ้ มูลเพื่อชีแ้ จง ตอบข้อซักถาม และการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือ
กิจกรรมของสํานักงาน มากกว่าการแสดงให้เห็นผลการดําเนินงานในบทบาทการกํากับดูแล
การสร้างความเป็ นธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ จากการศึกษาข่าวสารดังกล่าวของสํานักงาน
ส่ ว นการนํ า เสนอข่ า วสารของสื่อ มวลชนบางฉบับ อาจมีท ัง้ การนํ า เสนอข่า วสารใน
ทางบวกและทางลบกับองค์กร ซึง่ อาจต้องพิจารณาองค์ประกอบการนํ าเสนอโดยเฉพาะเนื้อหา
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ข่าว บางฉบับอาจพาดหัวโดยภาษาทีส่ ่อื ถึงอารมณ์ ดีใจ ไม่พอใจ หรือกระตุ้นให้เกิดมุมมองทีไ่ ม่
ดีต่อสํานักงาน เช่น “สยามธุรกิจ : ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน” หรือ “เปิ ดยื่น
ขายไฟฟ้า กทม. –ตต. ส้มหล่น กกพ.ตอกยํ้าความโปร่งใส” หรือ “มติชน : พร้อมตอบโต้ สอท.
ทีต่ ้องการเห็นค่าเอฟทีลด 20 สตางค์” หรือ “มติชน : จ่อเชือด กาฝากพลังงาน” “ไทยโพสต์ :
กกพ.รับมือวิกฤตไฟใต้ กค.นี้ ขูไ่ ม่ทาํ -เอฟทีพุ่ง” “ไทยโพสต์ : กกพ. ปิดทางหากินเสือกระดาษ
สังห้
่ ามเร่ขาย “สัญญาซือ้ ไฟฟ้า” หรือ “ไทยโพสต์ : เรกูเลเตอร์จ่อขึน้ ค่าไฟฐาน พลังงานขู่คา้ น
ถ่านหินประชาชนอ่วม” หรือ “ กกพ.รับมือวกฤติไฟใต้ ก.ค.นี้ วอนเอกชน 14 จังหวัดลดใช้ให้ได้
100 เมกะวัตต์–ขูไ่ ม่ทาํ เอฟทีพุ่ง” หรือ “เดลินิวส์ : คนไทยชํ้าอีก ค่าไฟ-ก๊าซพุ่ง 10 สต./หน่ วย
ชาวไทยเตรียมกระอัก...หลังเรกูเลเตอร์...” เป็ นต้น แต่ในเนื้อหาข่าวสารเป็ นการรายงานข้อมูล
ข้อเท็จจริง โดยไม่มขี อ้ ความหรือการใช้ภาษาทีอ่ าจจะสะท้อนให้เห็นเกิดอารมณ์หรือความรูส้ กึ
คล้อยตามสิง่ ที่พาดหัวไว้ หรือเป็ นการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทีพ่ าดหัว แต่เนื้อหาไม่ส่อื
ให้เ กิดอารมณ์ต ามที่พาดหัว เลย บางประเด็นข่าวเป็ นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้ า
ต่างๆ เกี่ยวกับราคาพลังงาน ทีจ่ ะต้องทําให้ประชาชนได้รบั รู้ แต่การใช้ภาษาพาดหัวข่าวทําให้
เกิดความรู้สกึ แย่ และมีผลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ในขณะที่ส่อื สิง่ พิมพ์ท่นี ํ าเสนอข้อมูลเป็ น
คอลัม น์ ห รือ สกู๊ ป ที่ส ามารถแสดงความคิด เห็น หรือ ผู้เ ขีย นสามารถมีส่ ว นร่ ว มในการให้
ข้อคิดเห็นนอกจากการให้เนื้อหาข้อมูลข้อเท็จจริงตามข่าวแล้ว บางคอลัมน์ใช้ภาษาทีอ่ อกมาใน
เชิงลบกับองค์กร เช่น “คอลัมน์จบั กระแสพลังงานของหนังสือพิมพ์แนวหน้ าที่ระบุว่า “ปญั หา
ไฟฟ้าของประชาชนในภาคใต้ 14 จังหวัดน่ าเห็นใจ เพราะต้องมีการซ่อมบํารุงแหล่งก๊าซเจดีเอ
งานนี้เลยเดือดร้อนกันทัวหน้
่ า เพราะคนที่ทําหน้ าที่ดูแลพลังงานของชาติ ไล่ตงั ้ แต่กระทรวง
พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน บ่มไิ ก๊ ทําอะไรไม่ได้...” ซึ่งเนื้อหาใน
คอลัมน์น้ี สื่อความให้เห็นถึงความไม่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ทําให้
ประชาชนเดือดร้อน การนํ าเสนอพาดหัวหรือเนื้อหาข่าวในลักษณะนี้อาจสะท้อนถึงภาพลักษณ์
ทีส่ ่อื มวลชนมีต่อสํานักงานได้ว่าเป็นองค์กรทีข่ าดความน่าเชื่อถือได้
บางสื่อมวลชนมีการนํ าเสนอโดยใช้การสื่อสารด้วยภาษาที่ส่อื ให้เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยหรือสร้างความไม่เข้าใจหรืออาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการดําเนินงานของสํานักงาน เช่น “โพสต์ทูเดย์ : เอาละซิ กกพ.ขัดคอปลัดเรื่อง
ประหยัดพลังงาน” “บ้านเมือง : กกพ. เร่งรับซือ้ พลังงานหมุนเวียน สะท้อนการทํางานทีโ่ ปร่งใส”
หรือ “มติชน : กกพ. เร่งประชาชนยื่นขายไฟ โซลาร์รฟู เพิม่ เงินในกระเป๋า” หรือ “เดลินิวส์ : ชาว
บ้านอ่วม ปรับค่าไฟฟ้าอีก 10 สตางค์ ชาวบ้านเตรียมอ่วมกันถ้วนหน้า พลังงานปรับขึน้ ยกแผง...
หลังเรกูเรเตอร์เคาะขึน้ ค่าไฟงวด.....” หรือ “แนวหน้า : กกพ. ฟุ้ง ออกใบอนุ ญาต รง.4 ไม่สะดุด
– กรอ.เร่งส่งเรื่องให้พจิ ารณา เทกระจาด 500 โรงไฟฟ้า” “เดลินิวส์ : ชิงอํานาจโซลาร์รูฟท็อป
เสนอกฤษฎีกาตีความ” เป็ นต้น สื่อมวลชนบางแห่งนํ าเสนอเฉพาะเนื้อหาข่าวที่ตามประเด็นที่
ได้รบั อาจจะต้องพิจารณาภาษาหรือรูปแบบการนําเสนอของสื่อมวลชนในสายนัน้ ๆ ว่า มีทศั นคติ
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หรือประสบการณ์ การรับรู้เกี่ยวกับสํานักงานในด้านใดบ้าง ส่ วนในเนื้ อหาที่ทําการพาดหัว
เชื่อมโยงกับประเด็นพลังงานด้านอื่นๆ ก็อาจจะส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เช่นกันอย่างกรณีการขึน้ ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ เป็ นเรื่องพลังงาน แต่ องค์กรที่พจิ ารณาการปรับขึ้น
ราคาเป็ นคนละองค์กรมีบทบาทหน้าทีต่ ่างกัน แต่นํามาเขียนข่าวหรือพาดหัวต่อเนื่องกัน อาจทํา
ให้เกิดความสับสนได้เช่นกัน หากผู้บริโภคไม่รู้หรือขาดความเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ของแต่ละ
องค์กร นอกจากนัน้ ยังมีส่อื มวลชนบางฉบับ ใช้ภาษาในการพาดหัวให้ดูต่นื เต้น ตกใจ หวาดกลัว
ั่
หรือในลักษณะหยอกล้อ เช่น “ประชาชาติธุรกิจ : กกพ. ไม่ยอมจ่ายชดเชยเอกชนปนไฟใช้
เอง
ช่วงหยุดซ่อมท่อเจดีเอ” หรือ “ASTV สุดสัปดาห์ : คําถามจาก รสนา ถึง ปิยสวัสดิ ์” “ข่าวหุน้ คอ
ล้มน์ขพ่ี ายุ ทะลุฟ้า : แหย่ให้ลม้ ประมูลโรงไฟฟ้า” หรือ “โพสต์ทูเดย์ : เรกูเลเตอร์เจรจา 3 ไฟฟ้า
เตรียมรับชัตดาวน์ กทม.” หรือ “แนวหน้า : กกพ. โชว์ความสําเร็จโครงการลดไฟช่วงพีค” หรือ
“ไพสต์ทูเดย์ จับทวนสวนกระแส.... คสช. เบิ้ลความสุขให้ทุกครัวเรือนเด้งที่ 2 โดย กกพ. มีมติ
ตรึงค่าเอฟที งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2557 ที่ 69 สตางค์/หน่ วย เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ทัง้ ทีใ่ น
ข้อเท็จจริง กกพ.ได้พจิ ารณาค่าเอฟทีงวดใหม่เพิม่ เป็ น 71.66 สตางค์/หน่ วยไปแล้ว...ฮ่าๆๆ คสช.
เบรกได้” เป็ นต้น แต่หากอ่านในเนื้อหาข่าวแล้วไม่ปรากฎการเขียนในเชิงตามที่พาดหัว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์เพื่อโน้ มน้ าวใจ โดยการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ
ดึงดูด ชักจูงใจให้ผู้อ่านหรือผู้รบั สารติดตามข่าวสารนัน้ หรือการเขียนข่าวในแต่ ละประเด็น
อาจจะเป็ นการใช้ภาษาทีอ่ ่านง่าย ไม่ทาํ ให้ขา่ วดูหนักหรือเบาเกินไป
ในการนํ าเสนอข่าวสารของสํานักงาน จากการศึกษาจะพบว่า ส่วนใหญ่มกี ารพาดหัว
ข่าวโดยใช้คําทีเ่ กี่ยวกับประเด็นข่าวนัน้ ๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้ นการพาดหัวข่าวให้ต่นื เต้น โน้มน้าว
มากนัก มีเพียงสื่อมวลชนส่วนน้อยทีจ่ ะใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจในการพาดหัวข่าว
การสื่อสารข่าวของสํานักงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นการสื่อสารในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ การ
ใช้ภาษาที่ส่อื สารเข้าใจได้ยากในกลุ่มประชาชนทัวไป
่ เพราะใช้ทงั ้ ศัพ ท์เ ทคนิ ค ไฟฟ้ า ศัพ ท์
วิชาการด้านการไฟฟ้า เช่น “ASTV/ผู้จดั การ : IPP ทุกขัน้ ตอนทําตาม กม.” “บ้านเมือง :
กกพ. ดัน Demand Response ใช้ถาวร” หรือ “เดลินิวส์ : ชิงอํานาจโซลาร์รูฟท็อป เสนอ
กฤษฎีกาตีความ” หรือ “มติชน : กกพ.เร่งซือ้ ไฟแบบแอดเดอร์ สัง่ กฟน.-กฟภ. ทําตามกรอบ”
หรือ “ ทรานสปอร์ตเจอร์นัล : กกพ. สต็อปซือ้ ไฟฟ้าแบบแอดเดอร์ เร่งปฏิรปู ปรับโหมดการซือ้
เป็น FIT ส่วนผูท้ จ่ี ะเข้าใจในภาษาข่าวทีส่ ํานักงานใช้ในการสื่อสารนัน้ อาจสื่อสารได้กบั กลุ่มคน
บางกลุ่มที่จะมีความเข้าใจในภาษาที่ใช้หรือคําที่ใช้ ในขณะที่ประชาชนทัวไปอาจจะรั
่
บรูไ้ ด้แต่
เพียงแค่ว่า สํานักงานกําลังจะทําอะไร หรือมีข่าวสารเรื่องอะไรเท่ านัน้ อีกทัง้ เมื่อสื่อ มวลชน
อาจจะมีทงั ้ ทีเ่ ข้าใจในข้อมูล หรือ ขาดความเข้าใจในข้อความ ภาษาทีใ่ ช้ ก็จะนําเสนอให้ผรู้ บั สาร
หรือประชาชนได้รบั รูใ้ นเนื้อหาตรงนัน้ หรืออาจจะแปลความหรือใช้ความที่คลาดเคลื่อนได้อกี
เช่นกัน แต่ขาดความเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาข่าวสารหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นข่าว ประกอบกับเนื้อหา
ข่าวทีห่ ่างไกลจากชีวติ ประจําวัน จนบางครัง้ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับพลังงานและสํานักงาน
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ทีน่ ํ าเสนออาจขาดความน่ าสนใจ ซึ่งตามหลักทฤษฎีการเลือกรับข่าวสารแล้ว ผู้รบั สารจะเลือก
รับสารตามสิง่ ทีต่ นเองให้ความสนใจ หรืออยากรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ หรือเป็ นเรื่องที่มคี วามเกี่ยวข้อง
กับตนเอง ดังนัน้ การนําเสนอข่าวสารให้น่าสนใจ จึงต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายในการ
สื่อสารเนื้อหาและข้อความในการสื่อสารด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่า สื่อมวลชน มักจะนํ าเสนอประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า การปรับลดค่า
เอฟที การมีพลังงานใช้ โดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เกี่ยวกับ “ประชาชน” มาใช้ในการนํ าเสนอ
ประเด็นข่าว ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง พาดหัวว่า “วอน 14 จังหวัดร่วมลดไฟฟ้า”
“ลดใช้ไฟ ช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบ” หรือ “ชาวบ้านอ่วมปรับค่าไฟฟ้า” เป็ นต้น ซึ่ง
เป็ นการพาดหัวข่าวที่ทําให้เ ห็นถึง ความสําคัญ และใช้คําว่า “ประชาชน” เป็ นตัวกระตุ้นเกิด
ความรู้สกึ ว่า ประชาชนมีความสําคัญ หรือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่า “สํานักงาน
กกพ. ลดค่าไฟ 10 สตางค์” ซึ่งเป็ นประเด็นทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน หรือในบาง
ประเด็นพาดหัวให้ประชาชนเกิดความรูส้ กึ ตื่นเต้น เช่น หนังสือพิมพ์พมิ พ์ไทย พาดหัวว่า “คน
้ าคืนมัด จํามิเ ตอร์ “ลดค่าไฟฟ้า” ให้ผู้ใ ช้
ไทยกว่ า 18 ล้านคนได้เฮ สํานัก งาน กกพ. สังไฟฟ
่
ประเภทบ้านแทนดอกผลที่รฐั ต้องจ่าย” ซึ่งเป็ นการพาดหัวที่กล่าวถึงประชาชน และกล่าวถึง
สํานักงานในฐานะองค์กํากับและคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคไฟฟ้า ซึง่ เป็นการใช้ภาษาทีส่ ่อื สารให้
เกิดความยินดีและความตื่นเต้น
ในช่วงเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) ทีม่ ปี ระเด็น
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของสํานักงานนัน้ จะพบว่ามีประเด็นข่าวสารที่ส่อื มวลชนนํ าเสนอใน
เชิงลบค่อนข้างน้อย มีเพียงการพาดหัวทีก่ ่อให้เกิดความรูส้ กึ เคลือบแคลงสงสัย ตื่นตระหนักบ้าง
แต่กไ็ ม่มากเท่าทีค่ วร โดยส่วนใหญ่แล้วการพาดหัวข่าวสื่อมวลชนจะไม่ได้ระบุช่อื ของสํานักงาน
เป็ นส่วนใหญ่ แต่จะพาดหัวเป็ นประเด็นข่าว เช่น “ลดค่าเอฟที” หรือ “อ่วม ขึน้ ค่าเอฟที” หรือ
“ประหยัดไฟฟ้าล้มเหลว” เป็ นต้น แต่กม็ สี ่อื มวลชนบางฉบับทีใ่ ช้ภาษาในการพาดหัวในเชิงบวก
เช่น “แนวหน้า : กกพ. เร่งเปิ ดเสรีธุรกิจท่อก๊าซลดผูกขาด” หรือ “ไทยโพสต์ : บันทึกสังคม ...
สร้างความเป็ นธรรม..เมื่อเร็วๆๆ นี้ กกพ. นํ าโดย...” หรือ “บ้านเมือง : ยํ้าอีกรอบ นโยบาย
ดีๆๆ ของรัฐบาล กกพ. เป็นแม่งานใหญ่เดินหน้าเต็มสูบ..” เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาข้อมูลข่าวสารทีม่ กี ารนํ าเสนอในช่วงปลายปี 2557 เป็ นช่วงเวลา
การทํางานของคณะกรรมการชุดเดิม (ก่อนการเปลีย่ นแปลงตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
ส่วนใหญ่ เป็ นประเด็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัด
พลัง งาน การปรับค่าเอฟที โดยทางสํานักงานมีผู้บริห ารที่ใ ห้ข้อ มูล ข่าวสารหลายคน ทัง้
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือคณะกรรมการท่านอื่น หรือเลขาธิการสํานักงาน
หรือผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์แ ละสื่อสารองค์กร โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเป็ นไปตามแนว
ทางการชี้แ จงข้อ เท็จจริง และการให้ข้อ มูล ข่ าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์ พ ลัง งาน การชี้แ จง
เกี่ยวกับการรับซื้อ ไฟและจัด ตัง้ โรงไฟฟ้ า การประมูล โรงไฟฟ้ า IPP เป็ น ต้น ซึ่ง มีค วาม
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หลากหลายของผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสาร และเมื่อหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการ พบว่า มี
การแต่งตัง้ ให้มโี ฆษกในการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล แถลงข่าว และชีแ้ จงประเด็นต่างๆ ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ นี้สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารประเด็นทีอ่ งค์กรควรต้องมีผใู้ ห้ขอ้ มูล
ข่า วสารเพีย งคนเดีย ว เพื่อ ช่ ว ยให้เ นื้ อ หาข่า วที่อ อกเป็ น ไปมีค วามถู ก ต้อ ง เป็ น ในทิศ ทาง
เดียวกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาข่าวได้
กล่าวโดยรวมของการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นข่าวจากกฤตภาคในรอบ 12 เดือน (ตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) นัน้ พบว่าประเด็นข่าวที่มกี ารนํ าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนส่วนใหญ่ได้รบั จากการทําประเด็นข่าวให้กบั สื่อมวลชน โดยทางสํานักงานเป็ นผู้ให้
รายละเอียด เนื้อหา ข้อความภาษาที่ใช้ในเนื้อหาข่าวเป็ นไปตามข้อมูลที่ส่อื มวลชนได้รบั จาก
สํานักงาน แต่อาจไม่ได้มกี ารนํ าเสนอรายละเอียดทัง้ หมด บางหัวข้อข่าวมีการนํ าเสนอเนื้อหา
บางช่ว งบางตอน ซึ่งไม่ครบถ้วนตามที่สํานัก งานต้องการจะทําการสื่อ สารกับประชาชนและ
สังคมภายนอก ในขณะทีบ่ างสื่อมวลชนใช้ภาษาในการพาดหัวข้อข่าวให้เกิดความน่ าสนใจ แต่
ส่วนใหญ่จะไม่ระบุว่าเป็ นสํานักงาน แต่จะนําประเด็นหรือข้อความสําคัญๆ ทีเ่ กี่ยวกับเนื้อหาข่าว
นัน้ ๆ ใช้ในการพาดหัว ภาษาและอารมณ์ท่สี ่อื ในการพาดหัวส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปทัง้ ทางลบ
หรือทางบวก แต่จะแสดงถึงออกมาแบบเป็ นกลาง แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางประเด็นหรือบาง
เรือ่ ง และบางสื่อมวลชนเท่านัน้ ทีจ่ ะนําเสนอหรือใช้ภาษาทีส่ ่อื อารมณ์ไปในทางลบ
แต่จากการศึกษาเนื้อหาของข่าวเกือบทุกหนังสือพิมพ์ และทุกข่าว พบว่า สื่อมวลชน
ไม่ได้ส่อื สารหรือให้ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ ่อื ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเท่าทีค่ วร เนื้อหาข่าวเป็ น
การบอกกล่าว ชี้แ จง แจ้งให้ทราบหรือให้ข้อ มูลตามบทบาทหน้ าที่ภารกิจของสํานักงาน ซึ่ง
อาจจะมีเนื้อหาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั หน่ วยงานอื่นๆ ทําให้การสื่อสารในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่สามารถสะท้อนให้บุคคลภายนอกเห็นภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ชดั เจนได้ ในขณะเดียวกัน
การสะท้อนให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ก็แทบจะไม่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารเลย
นอกจากนัน้ ข่าวด้าน CSR หรือข่าวเพื่อสังคมของสํานักงาน ก็แทบจะไม่ปรากฏในข่าวเท่าใด
นัก
ในส่วนการวิเคราะห์ประเด็นเกีย่ วกับภาษาและอารมณ์ในการสื่อสาร (Mood and Tone)
สรุปได้ว่า การลงข้อความเนื้อหาข่าว ประเด็นข่าว และภาษาที่ใช้ของแต่ละสื่อสิง่ พิมพ์มคี วาม
แตกต่ า งกัน ในกรณี ท่ีร ะบุ ช่ ือ ผู้ใ ห้ข่า วและชื่อ องค์ก รนั น้ การลงข่า วจะมีค วามหลากหลาย
ค่อนข้างมาก ทัง้ การใช้คาํ ว่า “เรกูเลเตอร์” ทัง้ “คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน” อย่างเดียว
หรือ “สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน”
อย่างไรก็ตามในประเด็นข้อมูลข่าวสารแต่ละเรื่อง แต่ละสื่อมีการใช้ประเด็นหรือคําใน
การพาดหัวหรือเกริน่ นํ าที่แตกต่างกัน อย่างประเด็นการปรับลดค่าเอฟที มีหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับลงข่าว แต่การสื่อสารและการใช้ภาษาสื่อสารนัน้ ค่อนข้างต่างกัน อาทิ
ไทยรัฐ : “ค่าไฟเดือน ก.ย. เรกูเลเตอร์ดงึ เอกชนแก้ปญั หาเจดีเอปิดซ่อม”
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ข่าวหุน้ : “สํานักงาน ดึงเอกชน ลดใช้ไฟฟ้า”
ASTV : “ข่าวดี ค่าไฟลด จ่อไม่ถงึ เป้าเดิม สํานักงานแย้มข่าวดี”
ฐานเศรษฐกิจ : “ดึงเอฟที อุดหนุ นลดใช้ไฟ : อัดปีละ 30 ล้าน รับวิกฤตก๊าซขาด มันใจเจดี
่
หยุด”

เดลินิวส์ : “ชาวบ้านเฮลัน่ ลดค่าไฟฟ้า เรกูเลเตอร์ประกาศลดค่าไฟ สํานักงาน งง สอท.
เอาตัวเลขมาจากไหน”
ประชาชาติธุรกิจ : “วีระพล แจงเดินตามนโยบายรัฐ ก.พลังงาน สกัดกลุ่มทุนซื้อขาย
เปลีย่ นมือไม่พฒ
ั นา”
: กกพ. “ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยเอกชน ไม่ต้องการให้ประชาชนรับภาระ
ค่าไฟ”
โดยในเนื้อหาข่าวในหลายหัวข้อจะระบุช่อื ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ พร้อมชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไว้ดว้ ย โดยบางฉบับจะอยู่ช่วงต้นข่าว แต่บาง
ฉบับจะเกริน่ นํ าเนื้อหาข่าวก่ อนแล้วจึงกล่าวถึงสํานักงาน และมีส่อื สิง่ พิมพ์ส่วนน้อยที่ใช้คําว่า
“สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน” เป็ นพาดหัวข่าว ซึง่ หากพฤติกรรมการอ่านข่าว
ทีไ่ ม่ให้ความสําคัญกับเนื้อหาข่าว ก็จะทําให้ขาดการรับรูห้ รือรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสํานักงาน
หรือรับรู้ว่าประเด็นข่าวดังกล่าว ซึ่งเป็ นการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน
ภาษาที่ใช้ในการนํ าเสนอข่าวแต่ละประเด็นส่วนใหญ่เป็ นเนื้อหาข่าวที่ได้รบั จากข่าว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยใช้
ภาษาทีเ่ ป็ นเฉพาะทางของสํานักงาน หรือเป็ นศัพท์เทคนิคด้านไฟฟ้า เป็ นต้น ภาษาทีใ่ ช้ในการ
พาดหัวข่าวในแต่ละประเด็น จะขึน้ อยู่สถานการณ์ และองค์ประกอบของเนื้อหาข่าวในช่วงเวลา
นัน้ บางสื่ออาจพาดหัวค่อนข้างรุนแรง เช่น “โพสต์ทูเดย์ : จ่อยึดใบอนุ ญาตลงทุนไฟฟ้า เล็งเช็ค
บิลขายทุ นดอง ขอให้ สกพ. ส่ง รายชื่อ” หรือ “แนวหน้ า : กกพ เร่งตรวจสอบเอกชนดอง
ใบอนุ ญาต” หรือ “มติชน : อียฮู ่มตัดสิทธิพเิ ศษสินค้าไทย ประมงรับมือ... หัวข้อ ไล่ตรวจ รง.
ไฟฟ้าเอกชน และนํ้ ามันลดฉุ ดค่าไฟลง” เป็ นต้น ซึ่งเนื้อหาข่าวดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สํานักงานโดยตรง แต่มเี พียงสํานักงานเป็ นส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง หากผู้รบั สารรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและภารกิจของสํานักงาน อาจเข้าใจได้ว่าสํานักงานจะยึดใบอนุ ญาตลงทุนไฟฟ้า แต่ใน
ความเป็ นจริงของเนื้อหาข่าว คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็ นผูใ้ ห้ขา่ ว ซึง่ การใช้ภาษา
ดังกล่าว อาจทําให้เกิดความรูส้ กึ ตื่นตระหนกจากการใช้ภาษาดังกล่าว
ในบางคอลัมน์ ใช้ภาษา โพสต์ทูเดย์ : “เอาละซิ สํานักงาน กกพ. หลอกปลัดเรื่อ ง
ประหยัด พลัง งาน” ซึ่ง การสื่อ ความที่ป รากฏทํ า ให้ค นอ่ า นเกิด ความอยากรู้ว่ า สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหลอกลวงหรือให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ เป็ นการ
นําเสนอข่าวให้เกิดความรูส้ กึ ในด้านลบกับสํานักงานได้
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นอกจากนัน้ สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับมีการใช้ภาษาทีส่ ่อื อารมณ์รนุ แรง เช่น ไทยไพสต์ :
“สํานักงาน กกพ. รับมือวิกฤตไฟใต้ ก.ค. นี้ ขูไ่ ม่ทาํ – เอฟทีพุ่ง” ภาษาทีใ่ ช้ส่อื ให้เห็นว่า หากไม่
ปฏิบตั ติ ามจะส่งผลทําให้ค่าเอฟทีพุ่งหรือเพิม่ ขึน้ ภาษาและอารมณ์ (Mood and Tone) ของ
ข้อความที่ส่อื ออกมาเหมือนเป็ นการบังคับให้ปฏิบตั ิตาม แต่ โดยเนื้อหารายละเอียดไม่ได้ใ ช้
ภาษาทีส่ ่อื ถึงความรุนแรงมากนัก เพียงระบุถงึ สาเหตุและผลกระทบทีจ่ ะตามมาเท่านัน้
อีกข่าวหนึ่งทีห่ นังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ระบุ “เคาะลดค่าไฟ รับอานิสงค์-ฟุ้งกลางปีมขี ่าวดี”
ภาษาทีใ่ ช้ในท่อนแรก สําหรับผูร้ บั สารเป็นการสื่อสารในเชิงบวก แต่ขอ้ ความสุดท้าย “ฟุ้งกลางปี
มีขา่ วดี” สื่อให้เห็นถึงความรูส้ กึ ไม่มนใจต่
ั ่ อการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน
หรือกรณีหนังสือพิมพ์มติชน ใช้พาดหัวว่า “พร้อมตอบโต้ สอท. ทีต่ ้องการหันเอฟที
่
ลด
20 สตางค์” การใช้ภาษาในส่วนนี้ถงึ แม้ว่าไม่ได้ส่อื ภาพด้านลบของการทํางานของสํานักงาน แต่
ใช้ภาษาทีก่ ่อให้เกิดอารมณ์ไปในทางรุนแรง หรือพร้อมหาเรื่องกับ สอท. ทําให้ผรู้ บั สารอาจเกิด
ความสับสนได้ว่า หน่ ว ยงานทัง้ สองมีค วามขัด แย้งกัน หรือ การให้ข้อ มูล ที่ไ ม่ต รงกัน ทําให้
ประชาชนรับรูอ้ ย่างคลาดเคลื่อนได้
การพาดหัว กรณี ข่ า วเกี่ย วกับ การผลิต ไฟฟ้ าในหนัง สือ พิม พ์ก รุง เทพธุ รกิจ ระบุ ว่ า
“สํานักงาน กกพ. ชีย้ น่ ื โซล่ารูฟทอป 2 รอบ ทะลุเป้า ให้ความมันใจ..”
่
เป็ นการนําเสนอข่าวโดย
บอกให้รูปว่าสํานักงานเป็ นเจ้าของข่าวสารและให้ความมันใจต่
่ อปญั หาพลัง งาน ซึ่งเป็ นการ
นําเสนอข่าวในเชิงบวก
การนํ าเสนอเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ระบุว่า “เปิ ดยื่นขายไฟฟ้า กทม.ตต. ส้มหล่น : สํานักงาน กกพ. ตอกยํ้าความโปร่งใส เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วน” เป็ นการใช้ภาษาทีค่ ่อนข้างกํากวม ซึง่ คําว่า “ส้มหล่น” มีความหมายได้ทงั ้ เชิง
บวกและเชิงลบ แต่เนื่องจากมีต่อท้ายด้วยวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีส่ ะท้อนความโปร่งใส เป็ นธรรม
ข่าวนี้จงึ อาจจะสื่อได้ว่า การเปิดยืน่ ขายไฟฟ้าครัง้ นี้ มีความโปร่งใส แต่ผลประโยชน์ทไ่ี ด้กลับตก
อยู่กบั ผู้ประกอบการในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก การใช้ภาษาในลักษณะนี้ อาจ
สุ่มเสีย่ งต่อการเกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนได้
หนังสือพิมพ์แนวหน้าทีม่ กี ารนําเสนอข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังาน เกี่ยวกับการเดินหน้ารือ้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าในระบบ Adder โดยในเนื้อหาข่าวมีขอ้ มูล
เกี่ย วกับ การดํ า เนิ น งานในเรื่อ งดัง กล่ า ว และสุ ด ท้า ยมีก ารสรุป ให้เ ห็น ถึง ความสํา คัญ ของ
สํานักงาน คือ “สํานักงาน กกพ. พลิกโฉม กระบวนการเปิดโอกาส สร้างความโปร่งใส”
ซึง่ ในช่วงทีผ่ ่านมาและในเนื้อหาข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มกี ารกล่าวถึง แนวคิด กลยุทธ์ หรือ
วิสยั ทัศน์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในเนื้อหาประเด็นข่าวเท่าใดนัก
และจากการศึก ษาข้อ มูล ทัง้ หมดจะเห็นได้ว่ า ประเด็นข่าวที่สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
กิจการพลังงานนํ าเสนอผ่านสื่อมวลชนประเภทสื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นประเภทของข่าวสารเพื่อการ
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ชี้แ จง บอกกล่ า วถึ ง ผลการดํ า เนิ น งาน การให้ ข้ อ มู ล ที่เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ต่ า งๆ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการรับซื้อขายไฟฟ้า การเปิ ดหรือขยายการต่อใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า เป็ นต้น ซึง่ ขาดการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นทีจ่ ะสามารถสื่อความให้เห็นตาม
วิส ยั ทัศ น์ ขององค์ก ร ทัง้ นี้ สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งานควรต้องพิจารณา
เนื้อหาข้อมูลในประเด็นที่แจกให้กบั สื่อมวลชนด้วยว่า ควรจะเน้นในประโยคหรือข้อความใดใน
แต่ละข่าวสาร และไม่ควรใช้ขอ้ ความทีย่ ดื เยือ้ เกินไป เพราะหากสื่อมวลชนนํ าไปลดทอน หรือดึง
เฉพาะบางประเด็น อาจทําให้การสื่อสารเนื้อหาข่าวไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนกับสิง่ ที่ต้องการจะ
สื่อสารได้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานควรกํ า หนดประเด็น ข่ า วสารและ
สาระสําคัญ ของเนื้อ หาข่าวนัน้ ๆ ให้เกิดความชัดเจน โดยอาจเปิ ดโอกาสให้มกี ารซักถามทํา
ความเข้าใจ หรือควรมีการสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อสร้างธีมในการสื่อสารหลักของสํานักงานให้กบั
สื่อมวลชนรับทราบ เพื่อลดปญั หาการนําเสนอประเด็นข่าวทีค่ ลาดเคลื่อน
กล่าวโดยรวมแล้ว พบว่า การนํ าเสนอประเด็นข่าวสารตลอดระยะเวลา 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์มกี าร
นํ า เสนอประเด็น ข่ า วโดยส่ ว นใหญ่ ม ีก ารนํ า เสนออย่ า งเป็ น กลาง ตามข้อ มูล เนื้ อ หาที่ท าง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็ นผู้ให้รายละเอียดข่าว และมีการใช้ประเด็น
ข่าวเชื่อมโยงกับข่าวด้านพลังงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในการนํ าเสนอประเด็นข่าวที่
ปรากฏนัน้ พบว่า การสื่อสารให้เข้าถึงและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ หรือ วิสยั ทัศน์ ของ
สํานักงานนัน้ ยังมีไม่มากเท่าทีค่ วร มีส่อื จํานวนน้อยทีจ่ ะนํ าเสนอหรือกล่าวถึงภารกิจขององค์กร
เช่น การสร้างความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้พลังงาน หรือการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน เป็ น
ต้น

4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิ จยั ที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ความสําคัญออกเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อทําการ
สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
(Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน โดยผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมองทฤษฎี
กลยุทธ์การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ เพื่อวิเคราะห์ใน
มุมมองของผู้ส่งสาร (Sender) เกี่ยวกับกลยุทธ์ วิธกี าร และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับ
สื่อมวลชน และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชนทีม่ บี ทบาทสําคัญในการเป็ นสื่อกลาง
ระหว่ างองค์ก รกับกลุ่มเป้ าหมาย และเป็ นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารให้ก ับ
สํานักงาน โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
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ได้แก่

4.2.1 กลุ่มที่ 1: ระดับผู้บริ ห ารสํานั กงาน และระดับเจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บตั ิ การของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิ จการพลังงาน
มีหน้ าที่รบั ผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กร โดยมีตวั แทนผู้ให้สมั ภาษณ์จํานวน 3 คน

1) นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต ตําแหน่ ง เลขาธิก ารสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ซึง่ เป็ นผูร้ บั นโยบายเรือ่ งการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
ขององค์กรจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และนํามาสู่การกําหนดกรอบทิศทางสําหรับ
การปฏิบตั ติ ่อไป
จากการสัม ภาษณ์ เ ลขาธิก ารสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ กิจ การพลัง งาน
(เลขาธิก ารสํ า นั ก งาน กกพ.) ในประเด็น ของผู้ร ับ นโยบายเรื่อ งการสื่อ สารและการสร้า ง
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน โดยเป็ นการรับนโยบายจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และนํ ามาสู่การกําหนดกรอบทิศทางสําหรับการปฏิบตั ใิ น
ระดับสํานักงาน สรุปได้ว่า “สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็ นองค์กรใหม่ท่ี
เกิดขึน้ จากความเป็ นปจั เจกบุคคลของคณะกรรมการ 7 คน ที่มคี วามรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในการทํางานมานาน มีกระบวนการสรรหา และมีท่มี าที่ไปที่ชดั เจนและถูกต้อง การ
ทํางานของสํานักงานมีความคล่องตัว มีความเป็ นอิสระ และมีกฎหมายในการกํากับที่ชดั เจน
และในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานก็เป็ นองค์กรใหม่ บุคลากรเป็ นคน
รุ่นใหม่ มีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ และมีศกั ยภาพในการทํางาน” หากมองโดยภาพรวมแล้วสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีว ิสยั ทัศน์ ท่มี ุ่งเน้ นการกํากับกิจการพลังงานด้วยความ
โปร่งใส เป็ นธรรมต่อทุกฝ่าย มีความน่ าเชื่อถือ เป็ นมืออาชีพ และเป็ นหน่ วยงานที่มุ่งหวังว่าจะ
ทําให้กจิ การพลังงานของประเทศมีความมันคงและยั
่
งยื
่ น ซึง่ นับว่าวิสยั ทัศน์ของสํานักงานนี้ถอื
เป็ นแนวทางและกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ของสํานักงาน โดย
ภาพลักษณ์ทส่ี าํ นักงานต้องการสร้างให้เกิดขึน้ กับสื่อมวลชนคือ การสร้างความน่ าเชื่อถือตามที่
ได้กําหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ขององค์กรคือ TRUST ซึ่งการทีจ่ ะสร้างภาพลักษณ์น้ีได้ต้องมาจาก
พฤติกรรมของพนักงาน และมาจากผลงานเป็ นส่วนสําคัญ ซึ่งผลงานต้องมีความชัดเจน เป็ น
รูปธรรม รู้สกึ จับต้องได้ และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน การดําเนินงานของหน่ วยงานต้องมี
ความเป็ นอิสระ โปร่งใส มีความเอาใจใส่ต่อทุกภาคส่วน ทัง้ กลุ่มผู้ประกอบกิจการพลังงาน แล
ประชาชนด้วยความเป็ นมืออาชีพ ในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของสํานักงานนี้
มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิด เกี่ย วกับ ป จั จัย ในการกํ า หนดภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนา (Wish
Image) ที่ต้อ งประกอบด้ว ยปจั จัยต่ างๆ อาทิ ผู้บริหารองค์กร พนัก งาน ความสัมพันธ์ก ับ
กลุ่มเป้าหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
สําหรับจุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา
(Wish Image) ต่อสื่อมวลชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีจุดแข็งในด้านการ
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เป็ นหน่ วยงานเกิดใหม่ท่มี คี วามเป็ นอิสระและมีอํานาจในเชิงบริหารสูงสุด มีบุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าและก๊ าซธรรมชาติ และเป็ นหน่ วยงาน
กํากับที่มาทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศให้เกิดความมันคง
่ ยังยื
่ น และเปิ ด
โอกาสให้ม ีก ารแข่ ง ขัน อย่ า งเป็ น ธรรม ซึ่ง จุ ด แข็ง ที่ก ล่ า วมานี้ ส ามารถสะท้อ นออกมาเป็ น
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาของสํานักงานได้ แต่ในทางกลับกันสํานักงานเองก็มจี ุดอ่อนคือ ความ
ไม่ชดั เจนของข้อกฎหมายบางประเด็นที่เป็ นอุ ปสรรคต่ อการทํางานของสํานักงาน ระบบการ
ทํางานทีย่ งั มีความล่าช้าคล้ายระบบราชการ และยังอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทัง้ นี้อาจ
เป็นเพราะโครงสร้างของสํานักงานทีย่ งั ไม่มฝี ่ายประชาสัมพันธ์ทแ่ี ยกออกมาอย่างชัดเจน อีกทัง้
ด้วยบทบาท หน้าที่ และผลงานของสํานักงานทีย่ ากต่อการสื่อสาร ทําให้ประชาชนจะรูส้ กึ ว่าเป็ น
เรือ่ งทีท่ าํ ความเข้าใจยากและไกลตัว
ในส่วนของทิศทางการสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish
Image) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน คือ การมุ่งเน้นการสร้าง
เครือ ข่ า ย สร้า งความสัม พัน ธ์ ท่ีดีก ับ สื่อ มวลชน เพื่อ ช่ ว ยให้ก ารดํ า เนิ น งานในด้า นสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์ของสํานัก งานลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิด เกี่ยวกับสื่อ มวลชน
สัม พัน ธ์ ท่ีต้ อ งอาศัย สื่อ มวลชนเป็ น สื่อ กลางในการเผยแพร่ ข้อ มูล ข่ า วสารขององค์ก รหรือ
หน่ วยงานไปยังสาธารณชน โดยเป็ นความสัมพันธ์ทงั ้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เมื่อ
สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์และทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กรแล้ว เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับองค์กร
สื่อ มวลชนก็จะสามารถช่ว ยเตือ นเพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถเตรียมการณ์ ไ ว้ล่ว งหน้ าหรือ แก้ไ ข
สถานการณ์นนั ้ ได้ นอกจากนี้การทํากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยงั ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดี ตลอดจนช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ยงั มีดา้ นการบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) สํานักงานควร
ต้องวางแผนว่าในแต่ละปีสาํ นักงานต้องการจะมีขา่ วอะไรให้ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึง่ ต้องเป็ นข่าวที่
กํ า หนดโดยผู้ บ ริห ารองค์ก ร โดยนํ า เอาผลงานสํ า คัญ ที่เ ป็ น รูป ธรรมและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนมาบริหารประเด็นข่าวให้เป็ นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารประเด็นทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ วางแผนและเตรียมรับมือกับประเด็นทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์กร โดย
นําการบริหารประเด็นมาเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
2) นายพรเทพ โชตินุชติ ตําแหน่ ง ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็ นผู้มบี ทบาทหลักในการกําหนดรายละเอียด
แผนกลยุทธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รในภาพรวม รวมถึง กํ าหนดแนวทางการสร้างภาพลัก ษณ์ พ ึง
ปรารถนาขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
จากการสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์แ ละสื่อสารองค์ก ร ในประเด็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในภาพรวม รวมถึงกําหนดแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
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จากผูบ้ ริหารระดับสูง กล่าวว่า “แผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรมีเป้าหมายการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
พึงปรารถนา แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 กลุ่มเป้าหมายรับรูแ้ ละเข้าใจบทบาทหน้าที่
และผลงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เชื่อมันและ
่
ยอมรับในศัก ยภาพของสํานักงาน และระดับที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมัน่ ยอมรับ
ศรัท ธา สนั บ สนุ น และร่ ว มมือ กับ สํ า นั ก งานในที่สุ ด โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สารเพื่อ สร้า ง
ภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา โดยการตอกยํ้าชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทําการเผยแพร่บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานด้วยการกําหนดข้อความหลัก
(Key Message) ทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย เสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมันและยอมรั
่
บสํานักงาน
ด้วยการเผยแพร่ความเป็ นมืออาชีพ ผลงานสําคัญ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการ
สร้า งความสัม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะกลุ่ ม เพื่อ ให้เ กิด การรับ รู้ เข้า ใจ และยอมรับ
โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนทีจ่ ะเป็ นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สํานักงานได้เป็ น
อย่างดี นอกจากนี้ต้องเลือกใช้ส่อื ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม ทัง้ สื่อที่
ควบคุมได้ (Paid Media) และสื่อทีค่ วบคุมไม่ได้ (Free Media)”
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน แบ่งเป็ น กลุ่มเป้าหมายภายในสํานักงาน ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน ผูบ้ ริหารสํานักงาน และเจ้าหน้าที่สํานักงาน กลุ่มเป้าหมายภายนอกสํานักงาน
ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ผูป้ ระกอบกิจการพลังงาน ผูน้ ํ าความคิด อาทิ องค์กรอิสระ
(NGO) ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากกิจการพลังงาน และสื่อมวลชนสาย
พลังงาน อุตสาหกรรม และสายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
สําหรับการสื่อสารภายในสํานักงานจะทําให้ทุกคนในสํานักงานได้รบั รู้ข่าวสาร
กิจกรรมความเคลื่อ นไหวของสํานัก งาน เพื่อ สร้างแนวร่ว มและเอกภาพ (Unity) ในการ
ดํ า เนิ น งานที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ข องสํ า นั ก งาน ซึ่ง การสื่อ สารภายใน
สํานักงานที่มปี ระสิทธิภาพ จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในองค์กร ทําให้มคี วามชัดเจนในสิง่ ที่
กําลังทําอยู่ ทําให้ทราบถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการปรับปรุงและพัฒนา และทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ทิ ่ี
ดีทส่ี ุด รวมถึงโอกาสสําหรับการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ
การสื่อสารภายนอกสํานักงาน ประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ ด้วยการสะท้อนภารกิจหลักของสํานักงาน รวมถึงการ
เผยแพร่ผลงานและข้อมูลของสํานักงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ได้แ ก่ สื่อ มวลชน กิจกรรม การใช้ส่ือ แบบผสมผสาน ซึ่ง การสร้างภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนา
(Wish Image) จะมุง่ เน้นการสื่อสารวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสํานักงาน รวมถึงภาพรวมในการ
ใช้ส่อื ต่างๆ ของสํานักงาน อาทิ การใช้ Corporate Identity การกําหนดข้อความหลัก (Key
Message) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกิจกรรมของสํานักงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่ างๆ ผ่าน
สื่อมวลชน
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“ในช่วงเวลา 3-4 ปี ท่ผี ่านมาสํานักงานได้ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อ
สื่อมวลชนตามแผนกลยุทธ์ส่อื สารองค์กรทีส่ ํานักงานได้วางไว้ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม สื่อ มวลชน สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจ และทัศ นคติท่ีดี เพื่อ การสื่อ สารข้อ มูล ข่ า วสารสู่
สาธารณชน โดยผ่านกิจกรรมการสื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การจัด
แถลงข่าวการพิจารณาค่าเอฟทีทุกๆ 4 เดือน ซึง่ นับเป็นผลงานสําคัญของสํานักงาน การจัดแถลง
ข่าวประจําปี เพื่อแถลงถึงผลงานสําคัญในรอบปี ท่ผี ่านมาและทิศทางการดําเนินงานในอนาคต
การจัดให้มกี ารสัมภาษณ์พเิ ศษในประเด็นทีก่ ําลังเป็ นกระแส (Hot Issue) ในขณะนัน้ การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับผลงาน การรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของ
สํานักงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้ส่อื มวลชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
พบปะสื่อในรูปแบบต่ างๆ เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างผู้บริหารสํานักงานกับ
สื่อมวลชน เป็ นต้น” นอกจากนี้ ปจั จุบนั สํานักงานยังได้มโี ฆษกของสํานักงาน ที่ทําหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการออกสื่อ การให้ข่าว การให้สมั ภาษณ์ แก่ ส่อื มวลชน ทําให้สารหรือข้อความหลัก
(Key Message) ที่สํานักงานต้องการจะเผยแพร่ ถูกสื่อสารออกไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ สื่อมวลชนมีแหล่งทีม่ าของข่าวเดียวกัน
สํ า หรับ ทิศ ทางการสื่อ สารองค์ก รและการสร้า งภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนาของ
สํานักงานต่ อสื่อมวลชนในอนาคตข้างหน้ าจะมุ่งเน้ นการสร้างเครือข่ายระหว่างสํานักงานและ
สื่อมวลชน กระชับความสัมพันธ์ท่ดี เี พื่อทําให้ส่อื มวลชนเกิดการยอมรับ สร้างความน่ าเชื่อถือ
ความเชื่อมัน่ และสนับสนุ นการทํางานของสํานักงาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน
สัมพันธ์ โดยต้อ งให้ค วามสําคัญ กับ การสร้า งความสัมพันธ์ทงั ้ แบบเป็ นทางการและไม่ เ ป็ น
ทางการกับสื่อมวลชน เมื่อสื่อ มวลชนมีความสัมพันธ์และทัศนคติท่ดี ีต่อองค์กรแล้ว เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับองค์กรสื่อมวลชนก็จะสามารถช่วยเตือนเพื่อให้องค์กรสามารถเตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไขสถานการณ์นนั ้ ได้ และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร
3) นายพิท ยา อนั น ต์ ว ณิ ช ย์ ตํ า แหน่ ง ผู้ชํา นาญการพิเ ศษ ฝ่า ยกลยุท ธ์แ ละ
สื่อสารองค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการกําหนด
รายละเอียดแผนกลยุทธ์ส่อื สารและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนาขององค์กร และ
นําแผนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
จากการสัมภาษณ์ผูช้ ํานาญการพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ในประเด็น
การกํ าหนดรายละเอียดแผนกลยุท ธ์ส่ือ สารและแนวทางการสร้า งภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนา
(Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน และนํ าแผนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบตั ิ
สรุปได้ว่า จากการสํารวจและวิเคราะห์สถานะภาพลักษณ์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานจากกลุ่มสื่อมวลชน พบว่า “สํานักงานยังมีช่องว่างในการดําเนินงานด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์อยู่ ซึง่ สื่อมวลชนต้องการทีจ่ ะรับทราบและทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจและผลการดําเนินงานของสํานักงานมากยิง่ ขึ้น อีกทัง้ ยัง ขาดความต่ อเนื่องในการจัด
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กิจกรรมพบปะหรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างผู้บริหารสํานักงานกับสื่อมวลชนทัง้
ส่ ว นกลางและส่ ว นท้อ งถิ่น ดัง นั น้ การกํ า หนดกลยุท ธ์ก ารสื่อ สารเพื่อ สร้า งภาพลัก ษณ์ ข อง
สํานักงานให้ส่อื มวลชนเกิดการยอมรับ และลดปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ สํานักงานมีความจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องมีการบริหารประเด็นทีเ่ ป็ นทีส่ นใจของสื่อ โดยการกําหนดเป็ นปฏิทนิ กิจกรรมตลอดปีว่า
สํานัก งานจะสร้างพื้นที่ข่า วประเด็นใดในช่ ว งเวลาใดบ้า งในแต่ ล ะปี ” ซึ่งการกํา หนดปฏิทิน
กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทใ่ี ห้จดั ทําตารางการ
ปฏิบตั งิ านด้านการสื่อสาร เพื่อเป็ นเครือ่ งมือทีช่ ่วยกําหนดว่าช่วงเวลาใดควรจัดกิจกรรมทางการ
สื่อ สาร โดยต้อ งระบุลําดับขัน้ ตอนที่จําเป็ นของแต่ ล ะกิจกรรม และควรกํ าหนดหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบ และช่วงเวลาการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม
สําหรับจุดแข็งของการบริหารกิจกรรมสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ตามแผน
กลยุทธ์ส่อื สารองค์กรของสํานักงาน คือ กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทงั ้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคแยกกันเด็ดขาด มีความชัดเจน รวมถึงเนื้อหา (Key Message) ไม่ซ้าํ ซ้อน แต่ทงั ้ นี้
ก็ยงั มีจดุ อ่อนในเรือ่ งแผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ทย่ี งั มีลกั ษณะเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ไม่ม ี
กลยุทธ์และแผนในระยะยาว งบประมาณด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มจี ํากัด และการ
บริหารประเด็น (Issue Management) เป็ นการบริหารประเด็นในเชิงรับ ทันการณ์ในระดับหนึ่ง
แต่ทงั ้ นี้ยงั ขาดความรวดเร็วในการจัดการเมื่อเกิดประเด็นข่าวลบ เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ
ระบบงานที่มหี ลายขัน้ ตอน ทําให้กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารล่าช้า ขาดการบูรณาการ
ทาทงด้านข้อมูลจากฝา่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นข่าวนัน้ เป็นต้น
ในส่วนของทิศทางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish
Image) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในอนาคต ทางฝ่ายงานทีร่ บั ผิดชอบ
ต้ อ งการที่จ ะกํ า หนดทิศ ทางและกลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สาร และกํ า หนดเป้ าหมายการสื่อ สารกับ
กลุ่มเป้าหมายผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของสื่อมวลชนทีม่ บี ทบาท ความสําคัญ
ต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาํ นักงาน การทําให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ
และมีความเชื่อมันในข้
่ อมูลข่าวสารของสํานักงาน จนทําให้เกิดเป็ นความศรัทธา และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานกํากับกิจการพลังงานมากขึน้ นอกจากนี้ควรต้องมีการกําหนดปฏิทนิ
งานสื่อสารของสํานัก งานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอย่างเป็ นระบบ เพื่อสามารถกํ าหนด
รูปแบบ กิจกรรม และช่องทางการสื่อสารได้ชดั เจนและสมํ่าเสมอ ลดความเสีย่ งในประเด็นข่าว
เชิงลบและเพิม่ โอกาสข่าวเชิงบวกมากขึน้ การนําเสนอ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
น่ าสนใจและน่ าติดตาม และเปิ ดโอกาสให้ส่อื มวลชนและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมและเป็ นเครือข่ายด้านการสื่อสารกับสํานักงานมากขึน้
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4.2.2 กลุ่มที่ 2: สื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน
เป็ น สื่อ มวลชนส่ ว นกลางที่ม ีป ฏิส ัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ ข้อ มูล ข่ า วสารของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมากที่สุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์
ตัวแทนจากสื่อหนังสือพิมพ์จํานวน 15-20 คน โดยผู้วจิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านมุมมอง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมอง
ของผู้รบั สาร (Receiver) เกี่ยวกับการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่ อสํานักงานผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยจะสะท้อนออกมาเป็ นภาพลักษณ์ทส่ี ่อื มวลชนมีต่อสํานักงาน
จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของสื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรม สรุปได้
ว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่รจู้ กั และค่อนข้างทีจ่ ะเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลัง งาน แต่ ยงั มีส่อื มวลชนบางกลุ่มที่ยงั ไม่เข้าใจในบทบาทหน้ าที่ ภารกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยมีความเข้าใจในภาพกว้างของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่ามีหน้าทีก่ ํากับดูแลเรื่องพลังงาน ซึง่ คําว่า “พลังงาน” มี
ความหมายที่หลากหลายกว้างมากกว่ าบทบาทภารกิจของ กกพ. ซึ่งจากการเก็บข้อ มูล จะ
พบว่า หากเป็ นสื่อมวลชนด้านพลังงานโดยตรงและทํางานมานานจะรูจ้ กั กกพ. เป็ นอย่างดี ส่วน
สื่อ มวลชนสายอื่นๆ อาจจะยังรับรู้ไ ม่ชดั เจนถู ก ต้อ งเท่าที่ควร ยกตัว อย่างเช่น สื่อ มวลชน
“ข่าวสด : สื่อมวลชนรูจ้ กั แต่ประชาชนไม่รจู้ กั ว่าเป็ นองค์กรที่มบี ทบาทหน้ าที่ทําอะไรแน่
ปจั จุบนั เป็ นองค์กรทีม่ ภี าพลักษณ์ น่ าเชื่อถือ มีหลักธรรมาภิบาล” หรือ “ช่อง 3 : มีผลงานน้อย
อยากให้มบี ทบาทมากกว่านี้ หรือรับรูข้ า่ วสารจากกระทรวงพลังงาน” “ช่อง 5 : เข้าใจว่าบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับพลังงาน เป็ นหน่ วยงานของพลังงาน และ ประเด็นที่ต้องการรับรูค้ อื เรื่องราคา
นํ้ า มัน ” หรือ “มติช น :
ยัง ทํา งานแบบคนแก่ มีอํ า นาจแต่ ย งั ไม่ส ามารถใช้ไ ด้เ ต็ม ที่”
“ฐานเศรษฐกิจ : ทราบว่า กํากับดูแลด้านไฟฟ้า ท่อก๊าซ” หรือ “นสพ. ผูจ้ ดั การ : ควรปรับปรุง
ความชัดเจนของ สกพ. และ กกพ.” “ไทยรัฐออนไลน์ : ทุกประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน /ข้อมูล
เกี่ยวกับราคาและบริการ” “ช่อง 7 : อยากทราบเรื่องราคาพลังงาน” และ “ว๊อยซ์ทวี ี : ข้อมูล
แก๊ส LPG การดูแลกํากับราคาและการใช้ LPG” “ประชาชาติ : ไม่เคยประสานงานโดยตรง แต่
เคยได้ยนิ จากนักข่าวคนอ่าน มอก.” “สื่อหนังสือพิมพ์เนชัน่ : รับรูผ้ ่านสื่ออื่นๆ” เป็ นต้น
บางรายหากกล่าวถึง ชื่อ “สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งาน” จะถามยํ้า
กลับมาว่า “เกี่ยวกับพลัง งานใช่ห รือ ไม่” ทําให้เ ห็นว่า ชื่อของสํานักงานหรือ ชื่อหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วกับพลังงาน มีหลากหลายหน่ วยงาน จึงทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรยังต้องมีการตอก
ยํ้าเพื่อความแน่ ใจด้วยว่า ใช่หน่ วยงานด้านพลังงานหรือไม่ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะหน่ วยงานด้าน
พลังงาน มีจาํ นวนมาก และหลายหน่ วยงานมีช่อื ย่อใกล้เคียงกัน ในขณะทีส่ ่อื มวลชนบางรายที่
ทํางานมานาน และมีค วามใกล้ชดิ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะรู้จกั
สํานักงานเป็ นอย่างดี และมีความเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ การทํางาน และทราบรูปแบบวิธกี าร
ทํางานกับสํานักงานอย่างละเอียด ในขณะทีส่ ่อื มวลชนรุ่นใหม่ รูจ้ กั สํานักงานแต่อาจจะไม่เข้าใจ
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เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ดังจะเห็นว่า บางสื่อยังเข้าใจว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานมีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับเรือ่ งของนํ้ามัน
ประเด็นเกี่ยวกับสถานะองค์กร สื่อมวลชนส่วนใหญ่ รบั รูว้ ่า สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานเป็ นองค์กรอิสระ สื่อมวลชนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อระบบการทํางาน
ของ กกพ. ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการทํางานที่ล่าช้าเหมือนระบบราชการ มีขนั ้ ตอนการ
ทํ า งานที่ข าดความรวดเร็ว มีบุ ค ลิก เฉพาะตัว เงีย บๆ เรื่อ ยๆ ไม่ ห วือ หวา ในช่ ว งที่ผ่ า น
ภาพลักษณ์ องค์กรอาจถูกมองว่า มีการเมืองเข้าแทรกแซง การทํางานขาดความโปร่งใส แต่
หลังจากสถานการณ์ ก ารเมือ งเปลี่ยนไป ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รดู ชดั เจนมากขึ้น มีก ารทํ างาน
ร่ ว มกับ สื่อ มวลชนมากขึ้น เข้า ถึง ได้ง่า ยขึ้น มีก ารบุ ค คลให้ข่า วอย่า งชัด เจน หากต้อ งการ
สอบถามหรือสัมภาษณ์กจ็ ะมีทมี โฆษกและทีมประชาสัมพันธ์ท่ตี ดิ ต่อง่ายและเข้าถึงได้รวดเร็ว
ขึน้
แต่ ใ นทางกลับ กัน การเข้า ถึง คณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งาน และเลขาธิก าร
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนัน้ เข้าถึงค่อนข้างยาก ทํางานอย่างเงียบๆ ไม่ม ี
ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร และไม่ค่อยให้สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชน นอกจาก
ให้ทมี โฆษกดําเนินการแทนทัง้ หมด
ในส่วนการจัดเตรียมการแถลงข่าวทีส่ ํานักงานจัดขึน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ควร
แจ้งสื่อ มวลชนให้รบั รู้อย่างทัวถึ
่ ง และแจ้งรายละเอียดให้ชดั เจน ควรสื่อ สารหรือแจ้ง ข่าวกับ
สื่อมวลชนโดยตรงและควรมีหมายกําหนดการทีช่ ดั เจน การแถลงข่าวส่วนใหญ่จะเป็ นประเด็นที่
ทางสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานต้อ งการจะสื่อ สาร หรือ แจ้ง ข่ า วให้ก ับ
สื่อมวลชนนํ าข้อมูลไปเผยแพร่ เช่น การปรับค่าเอฟที หรือ กรณีการออกใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการพลังงาน เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการแถลงข่าวแบบแจ้งให้ทราบมากกว่าเป็ นการให้ข่าวแบบเชิง
รุก กล่าวคือ เป็ นการสื่อสารเพื่อให้ความรู้ เพื่อแจ้งข่าวสารหรือเรื่องราวให้ทราบ โดยบางเรื่อง
สํ า นั ก งานอาจเห็น ว่ า ไม่ จํา เป็ น ที่ต้อ งแถลงข่า วหรือ บอกกล่ า วให้ท ราบ แต่ ใ นทางกลับ กัน
สื่อ มวลชนอาจจะมีค วามต้ อ งการที่จ ะรับ รู้ เช่ น การอนุ ม ตั ิใ บอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการพลังงานแต่ละประเภท การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีการดําเนินงานอย่างไร
ได้ประโยชน์ อ ย่างไร และมีผลงานเป็ นอย่างไร ซึ่ง ตามทฤษฎีของการสื่อ สารจะเห็นว่ า การ
สื่อสารนัน้ มีวตั ถุประสงค์ในการส่งสารทีห่ ลากหลาย และกลยุทธ์การสื่อสารก็มคี วามหลากหลาย
ในการนํ าไปใช้ในการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจําเป็ นต้องนํ ากล
ยุทธ์การสื่อสารเข้ามาใช้ให้มากขึน้ เนื่องจากมีภารกิจทีเ่ กี่ยวกับประชาชนและคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มีผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ พ ลัง งานของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อ งไฟฟ้ า และการ
คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ดังนัน้ การสื่อสารควรทําให้มคี วามหลากหลาย มีรปู แบบ
ที่น่ าสนใจ มีก ารนํ าเสนอเรื่อ งราวที่ใ ห้ท ัง้ ความรู้ ให้ทงั ้ ประโยชน์ และทําให้ป ระชาชนรู้จ กั
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมากขึน้ จะเห็นได้จากผลการศึกษาทีส่ ่อื มวลชนที่
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ทําการสัมภาษณ์ เห็นว่า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานมีน้อย ไม่ทวถึ
ั ่ ง และไม่เข้าถึงกลุ่มประชาชนมากเท่าทีค่ วร
หนึ่งในปญั หาทีส่ ําคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน คือ เรื่องภาษา และการให้ความสนใจกับภาษาทีใ่ ช้ เนื่องด้วยข้อมูลต่างๆ ของ
สํานักงาน ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเฉพาะทาง เป็นภาษาทางเทคนิค หรืออาจจะมีภาษาต่างประเทศ
เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การเลือกใช้คําและภาษาทีเ่ ฉพาะทางมากเกินไป เช่น “บางกอกโพสต์ เห็น
ว่า ใช้ภาษาที่เยือ้ นเย้อ ฟุ่มเฟื อย” “ไอเอ็นเอ็น : การสื่อสารไม่ค่อยชัดเจน” “กรุงเทพธุรกิจ :
ข่าวสารขาดความน่ าสนใจ” จนทําให้ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจยาก ทําให้ขาดความน่ าสนใจ ทาง
สํานักงานควรคํานึงถึงการเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ก็ต้องสื่อความออกมาได้อย่างถูกต้อง ไม่ผดิ พลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือควรใช้ภาษาที่ง่าย
ต่อการที่ส่อื มวลชนจะนํ าไปใช้ในการนํ าเสนอข่าว และเพื่อเป็ นการป้องกันความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลด้วย
สํ า หรับ ความพร้อ มในการนํ า เสนอข่ า วของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การ
พลังงาน สื่อมวลชนมีความพร้อมที่จะนํ าข่าวสารของสํานักงาน หรือนํ าข้อมูลของสํานักงานไป
สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ ก ับ ประชาชนหรือ สาธารณชนให้ ร ับ รู้ เพราะถือ ว่ า เนื้ อ หามี
ความสําคัญและมีประโยชน์ ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งนับเป็ นจุดแข็งของการสื่อสารที่ส่อื มวลชนให้
ความสําคัญกับเนื้อหาข้อมูลและมีความกระหายในข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่อง
ไฟฟ้าที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ประจําวันและสถานการณ์ ด้านพลังงานในปจั จุบนั
อีกทัง้ ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็ นข้อมูลด้านบวกทีค่ วร
จะนําไปเผยแพร่อย่างยิง่ แต่สาํ นักงานกลับให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ค่อนข้างน้อย
การสื่อสารในทุกช่องทาง การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลัง งานจะต้อ งเป็ นการสร้างการรับรู้ใ ห้กบั สัง คมในวงกว้าง มิใ ช่แ ต่ เ พียงสื่อมวลชน
เท่านัน้ ถึงแม้ว่า สื่อมวลชนจะเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารที่มอี ทิ ธิพลต่อสังคมและผู้รบั สาร ใน
ขณะเดียวกัน ผู้รบั สารและสื่อมวลชนแต่ ละสื่อแต่ละประเภทมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ การเผยแพร่ข่าวสารควรเลือกสื่อ (Media) ทีม่ คี วามเหมาะสม เลือกสาร (Message) ที่
เหมาะสม โดยยึดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นสําคัญ
ผลของการสื่อสารที่ดจี ะสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั องค์กรได้ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เป็ นหน่ วยงานอิสระ ทีม่ บี ุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ มีบทบาทหน้าทีท่ ่ี
สําคัญต่อประเทศ เพราะเรื่องพลังงานเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบ
กับ ภารกิจหนึ่งทีเ่ กี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทีส่ ร้างประโยชน์ในด้านการเยียวยา การพัฒนา
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ซึง่ ประเด็นนี้น่าจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ข่าวสาร
ด้านบวกให้ก ับสํานัก งานได้ ขณะเดียวกัน การส่งเสริมสนับสนุ นให้เ กิดการผลิต ไฟฟ้ าด้ว ย
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ตนเองภายในประเทศโดยไม่พ่งึ พาการนํ าเข้าจากประเทศเพื่อ นบ้านนับเป็ นข้อมูล เชิงบวก
เช่นเดียวกัน
จุด อ่ อ นที่สํ าคัญ ของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิก จารพลัง งาน คือ การสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์ทงั ้ กับสื่อมวลชน และกระบวนการเข้าถึงข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนมี
น้ อย ไม่ครอบคลุม ไม่มกี ารนํ าเสนอข่าวสารในรูปแบบ ประเด็นที่หลากหลาย การสื่อสารเป็ น
การสื่อสารแบบบอกกล่าว แต่ไม่ใช้ในรูปแบบให้ความรู้ สร้างความสนใจ และการโน้มน้าวใจให้
ผูร้ บั สารหรือประชาชนเกิดทัศนคติหรือภาพลักษณ์เชิงบวกกับสํานักงานเท่าทีค่ วร
4.2.3 กลุ่มที่ 3: นักวิ ชาการ และ/หรือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้วจิ ยั ได้สมั ภาษณ์ นางวิไลพร สุองั คะ ตําแหน่ ง อดีตที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทแบรนด์
คอม คอมมิว นิ เ คชัน่ แอนด์ คอนซัล แทนส์ จํ า กัด ป จั จุ บ ัน เป็ น ที่ป รึก ษาอิส ระด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเคยร่วมงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ก ารสื่อสารและการสร้างภาพลัก ษณ์ อ งค์กรของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
กิจการพลังงาน ปี 2553-2555 (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อทําให้ทราบและเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสาร
และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสํานักงาน ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อแนวทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) โดยสามารถสรุปการ
สัมภาษณ์ได้ ดังนี้
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
หากพิจารณาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานที่จดั ทําขึน้ ในปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อตอบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารสื่อ สารในด้ า นการสร้ า งการรับ รู้ แ ละรู้ จ ัก สํ า นั ก งาน ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จ ัก ใน
กลุ่มเป้าหมายวงกว้าง รวมถึงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องสํานักงาน และการสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ี การยอมรับของกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนัน้ ในฐานะที่ นางวิไลพร สุ
อังคะ เคยเป็ นทีป่ รึกษาประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน มีความเห็นว่า “แผนประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
มีการศึกษาวิเคราะห์มุมมองของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน และนําผลการศึกษามาจัดทํา
ประเด็นสื่อสาร และรูปแบบกิจกรรมที่ค่ อนข้างครบถ้วนและรอบด้าน จึง เห็นได้ว่า แผนงาน
ดังกล่าวเมื่อนํ ามาใช้งานในภาคปฎิบตั ิจริงสามารถดําเนินงานให้เห็นผลได้ และบรรลุผลการ
สื่อสารได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถวัดได้จากผลสํารวจการสื่อสารทัง้ Pre-test ก่อนทีจ่ ะทําการ
สื่อสารออกไป และผลการสํารวจทีไ่ ด้จากการทําวิจยั หลังจากได้ส่อื สารไปแล้ว (Post-test) ใน
ระยะ 1 ปี และทํ า ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี (ถ้ า มี ) จะเห็ น ได้ ว่ า มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรู้ จ ัก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพิม่ ขึน้ รวมถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานก็
มีเปอร์เซ็นต์เพิม่ ขึน้ โดยมีนยั สําคัญเช่นกัน” (นัยสําคัญ ในทีน่ ้ี หมายถึง กิจกรรมทีไ่ ด้ดําเนินการ
ตามแผนงานเป็ นสําคัญ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สื่อมวลชนในด้านของ
การสร้างประเด็นข่าว และการเยีย่ มชมดูงานในภูมภิ าคต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น CSR เป็ น
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ต้น) ในด้านภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และการยอมรับของ
กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียนัน้ ก็มคี วามเห็นว่า ภาพลักษณ์ของสํานักงานเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน พิจารณาจากการให้ความร่วมมือของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น ในการร่วม
ให้ขอ้ มูลสําคัญ หรือร่วมประชุมในวาระสําคัญต่างๆ เช่น การพิจารณาค่าเอฟทีประจําไตรมาส
หรือ การพิจ ารณาค่ า ผ่ า นท่ อ ก๊ า ซธรรมชาติ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ หากพิจ ารณาในส่ ว นของ
หน่ วยงานเอกชน และประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภาคพลังงาน ก็เลือกที่จะเข้ามาร้องเรียน
ต่อสํานักงาน ให้ย่นื มือเข้ามาช่วยเหลือ หรือแก้ไขปญั หาให้เป็ นวาระๆ ไป ซึง่ หากกลุ่มผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียไม่เห็นความสําคัญ หรือยอมรับในบทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานแล้วคงเบนเป้าหมาย
ไปทีห่ น่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ มากกว่า
ความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เห็นว่ า สื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานมีค วามหลากหลาย และจัด ทําได้เหมาะสมกับแต่ ล ะ
กลุ่ มเป้าหมาย รวมถึง เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะสื่อ ที่เ ข้าถึง ประชาชนทัวไปจะมี
่
รูปแบบของ
การ์ตูน แอนนิเมชัน่ และมีภาษาที่ง่ายต่ อการเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
(Social Network) ในการสื่อสารกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ควรมีความถี่ในการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการตอกยํ้าสารขององค์กรให้เป็ นทีจ่ ดจําสู่สาธารณชนไม่ขาดตอน
ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธกี ารสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทําได้หลายช่องทาง โดย
มีรปู แบบการนําเสนอทีน่ ่ าสนใจ รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มคนได้งา่ ย และเสมือนจริง
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เห็นว่า
“สํานักงานมีภาพลักษณ์ทด่ี ใี นด้านบุคลลากรทีม่ คี วามทันสมัย เป็ นคนรุ่นใหม่ และเป็ นหน่ วยงาน
ที่มสี มรรถภาพในการทํางานดี อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ ของสํานักงาน กับภาพลักษณ์ ของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ก็ยงั มีความแตกต่ างออกไป เพราะเป็ นภาพลักษณ์ ของ
กรรมการแต่ละบุคคล ซึง่ ปจั จุบนั ค่อนข้างไปในทิศทางของข้าราชการ อาจทําให้ภายนอกมองว่า
ไม่เป็นอิสระในการทํางานทีเ่ กีย่ วกับกิจการพลังงาน และไม่เป็ นประโยชน์กบั ประชาชนทัวไป
่ โดย
การทํางานเป็ นการสนองนโยบายรัฐบาลมากกว่า ซึ่งอาจต้องพิจารณาและระมัดระวังในบทบาท
ด้านนี้ดว้ ย”
สํา หรับ กลยุท ธ์ก ารสื่อ สารต่อ สื่อ มวลชนที่สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ กิจ การ
พลังงานควรมี คือ
1) ประเด็นสื่อสารทีส่ ําคัญ ต้องมี Key Message ทีช่ ดั เจน กระชับ ตรงไปตรงมา
มีทม่ี าทีไ่ ป ตอบคําถามได้ และรวดเร็ว
2) ต้องมีความต่อเนื่องในการสื่อสาร แต่ไม่ใช่พรํ่าเพรือ่
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3) มีการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ
หากมีส่อื มวลชนมาทําข่าวทีส่ ํานักงานบ่อยครัง้ ควรมีการจัดห้อง Press Room เพื่ออํานวยความ
สะดวกสื่อมวลชนด้วย
4) เจ้า หน้ าที่ข องสํา นั ก งาน ควรทํา ความรู้จ ัก กับ สื่อ มวลชนที่ม าทํ าข่ า วของ
สํานักงานด้วย โดยไม่จาํ เป็นต้องผ่านบริษทั ทีป่ รึกษาประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา
5) ควรมีฐานข้อมูลสื่อมวลชนเก็บไว้กบั สํานักงานด้วย ในกรณีทอ่ี นาคตอาจไม่ใช้
บริษทั ทีป่ รึกษาประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าทีข่ องสํานักงาน ต้องสามารถประสานการทํางานด้านข่าว
กับสื่อมวลชนได้ทนั ที
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งานควรมีว ิธ ีก ารสื่อ สารภาพลัก ษณ์ ต่ อ
สื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สื่อมวลชน ทัง้ ในรูปแบบเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการในวาระต่างๆ เช่น หากเป็ นรูปแบบทางการ โดยเป็ นการจัดแถลงข่าว ก็ควร
ชัดเจน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็ นอย่างดี ผู้บริหารควรมีการฝึ กฝนในการให้ข่าวกับ
สื่อมวลชนเพื่อรับมือในการตอบคําถามยาก หรือหลีกเลี่ยงคําถามอย่างสุภาพ หากเป็ นโอกาส
ของการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การจัดพบปะสื่ออย่างไม่เป็ นทางการ การเลีย้ งขอบคุณ
สื่อมวลชนประจําปี หรือการนําสื่อมวลชนเยีย่ มชมกิจกรรมนอกสถานที่ การเยีย่ มเยียนสื่อมวลชน
หรือสนับสนุ นสื่อมวลชนในวาระพิเศษ เช่น วันครบรอบก่อตัง้ เป็ นต้น โดยผู้ท่ตี ้องทําการสร้าง
ความสัมพันธ์ควรเป็ นผู้บริหารในระดับสูง และเจ้าหน้ าที่ส่อื สารองค์กร การพูดคุยควรมีความ
จริงใจ เป็ นกันเอง และเปิ ดเผย ในส่วนนี้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์
โดยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการกับ
สื่อมวลชน เพื่อช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ที งั ้ แก่ผบู้ ริหารองค์กรและองค์กรในภาพรวมด้วย
เช่นกัน
ในกรณีเมือ่ เกิดปญั หากับสื่อมวลชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรมี
วิธกี ารสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานโดย
1) จัดลําดับความสําคัญของประเด็น
2) สืบหาทีม่ าทีไ่ ปของข้อมูล หรือประเด็น และข้อเท็จจริง ทีจ่ าํ เป็ นต้องสื่อสาร
3) สื่อนัน้ คือใคร เป็ นสื่อที่มอี ทิ ธิพลทางความคิดของประชาชนมากน้อยเพียงใด
และสํานักงานมีความสัมพันธ์เพียงพอทีจ่ ะจัดเวทีพูดคุยได้หรือไม่
4) หาช่องทาง และวิธใี นการสื่อสารที่เหมาะสม และนํ าเสนอแก่ ผู้บริหาร เพื่อ
หาทางออกในการสื่อสารร่วมกัน
5) ควรใช้วธิ กี ารสื่อสารที่แตกต่างและเหมาะสมกับแต่ละสื่อ และประเด็นปญั หา
เช่น หากเป็ นสื่อฉบับเดียว ซึง่ มีความเข้าใจผิดในประเด็นสําคัญ แต่เป็ นสื่อที่มอี ทิ ธิพล อาจเชิญ
คอลัมน์ นิสต์ หรือนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวนัน้ มาชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็ นทางการ แต่
หากเป็ นสื่อหลายฉบับ อาจพิจารณาจัดแถลงข่าว หรือจดหมายเปิ ดผนึกถึงสื่อมวลชน และใน
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กรณีท่เี ป็ นข่าวที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social Network) ไม่ควรตอบโต้ผ่านโซเชียล
เน็ตเวิรค์ (Social Network) แต่อาจพิจารณาจัดแถลงข่าวชีแ้ จง หรือแถลงการณ์ผ่านสื่ออย่างเป็ น
ทางการ
สําหรับข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานด้านการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อสื่อมวลชนในระยะยาว สํานักงาน
ควรมีการปรับปรุงแผนการสื่อสาร และสร้างภาพลักษณ์ องค์รในทุ กๆ 3-5 ปี เพื่อประเมินว่า
กิจกรรมทีด่ ําเนินการมานัน้ มีผลในเชิงบวก หรือลบต่อสํานักงานอย่างไร กิจกรรมใดทีเ่ หมาะสม
ควรดําเนินการต่ อ หรือกิจกรรมใดที่อาจไม่ทนั ต่ อปจั จัยการสื่อสารภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ว จึง ควรปรับและพัฒ นาเครื่อ งมือ และรูป แบบในการสื่อ สารที่เ หมาะสม ทัง้ นี้
เนื่องจากปจั จุบนั รูปแบบการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีส่อื ที่เพิม่ ขึน้ อย่างมาก และบาง
สื่อมีอทิ ธิพลและเข้าถึงประชาชนลดลง บางสื่อเหมาะสําหรับเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และแน่ นอนว่า
บรรณาธิการข่าว หรือนักข่าวเองมีการหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาในสายงานเดียวกัน หรือ
เปลีย่ นฉบับ เปลีย่ นสื่อ เป็นต้น
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน
เป้ าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ “TRUST”
กลยุทธ์
กลวิ ธี
โครงการ / กิ จกรรม
กลยุทธ์ท่ี 1:
ตอกยํา้ ชื่อสํานักงานผ่าน เผยแพร่ช่อื สํานักงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
การสร้างความรูจ้ กั สื่อ เพื่อให้เกิดการจดจํา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ใน
ติดปาก
รูปแบบของ Advertising
กลยุทธ์ท่ี 2:
เผยแพร่บทบาทหน้าที่
เผยแพร่บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานผ่านสื่อ
การสร้างความ
ด้วย Key Message ที่
ต่ า งๆ แต่ จ ะเน้ น เผยแพร่ ผ่ า นสื่อ สิ่ง พิม พ์
มากกว่ า สื่ อ อื่ น เนื่ องจากผลงานขอ ง
เข้าใจ
สําคัญ
สํานักงาน มีเนื้อหา (Content) ที่เป็ นด้าน
วิชาการ ต้องการการอธิบาย การให้ความรู้
ความเข้าใจ โดยกําหนด Key Message ที่
สํ า คั ญ เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ พึ ง
ปรารถนา “TRUST” ของสํานักงาน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3:
การสร้างทัศนคติ
ทีด่ ี

เป้ าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ “TRUST”
กลวิ ธี
โครงการ / กิ จกรรม
สร้างความน่ าเชื่อถือด้วย - เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ผลงาน กิจกรรม ความ สื่อมวลชนสายพลังงาน และอุตสาหกรรม
เป็ นมืออาชีพ และสร้าง พลังงาน ทัง้ รูปแบบทางการและไม่เป็ นทางการ
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
เช่น การจัดแถลงข่าว กิจกรรมพบปะสื่อ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมสื่อสัญจร เป็นต้น
โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน - ใช้วธิ กี ารบริหารประเด็น (Issue
Management) ในการกําหนดข่าวสารของ
สํานักงาน และกําหนดเป็ นปฏิทนิ งานสื่อสาร
เพื่อกําหนดรูปแบบการสื่อสารได้ชดั เจนและ
สมํ่าเสมอ อีกทัง้ ช่วยลดความเสีย่ งในประเด็น
ข่าวเชิงลบ เพิม่ โอกาสข่าวเชิงบวกมากขึน้

ตารางที่ 4.2 สรุปภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในสายตาของ
สื่อมวลชน
ภาพลักษณ์
พึงประสงค์ของ
สํานักงาน “TRUST”
1. ความโปร่งใส

2. การบริหารงานของ
สํานักงาน

ภาพลักษณ์ของสํานักงานในสายตาของสื่อมวลชน
บวก

ปานกลาง

ลบ
มีการเมืองเข้าแทรกแซง การ
ทํางานขาดความโปร่งใส และ
เอือ้ ผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มคน
เฉพาะกลุ่ม
- ไม่มคี วามเป็ นอิสระ
- มีการทํางานทีล่ ่าช้าเหมือน
ระบบราชการ
- มีบุคลิกเฉพาะตัว เงียบๆ
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ภาพลักษณ์
พึงประสงค์ของ
สํานักงาน “TRUST”

ภาพลักษณ์ของสํานักงานในสายตาของสื่อมวลชน
บวก

ปานกลาง

ลบ
เรือ่ ยๆ ไม่หวือหวา ทําให้ส่อื
เข้าถึงได้ยาก

3. ผลการดําเนินงาน
ของสํานักงาน

4. กิจกรรม / สื่อทีใ่ ช้
ของสํานักงาน

ผลการดําเนินงานส่วน
หนึ่งยังไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ และเป็ น
นามธรรมมากเกินไป
รูปแบบของสื่อทีใ่ ช้เน้นเพียง
การบอกกล่าว รูปแบบไม่
น่าสนใจ ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจยาก

บทที่ 5
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” ผูว้ จิ ยั ขอสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาการใช้ก ลยุ ทธ์ก ารสื่อ สารของสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลยุทธ์ก ารสื่อสารองค์ก รที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งานใช้ใ นการ
สื่อสารภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ ท่สี ่อื มวลชนมีต่อ
สํานักงานหรือไม่อย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ
นํ าเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั ข้อมูลเอกสาร
(Documentary Research) โดยศึก ษาแผนกลยุท ธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งาน ตัง้ แต่ปี 2553-2555 และศึก ษาจากกฤตภาค (Clipping
News) ซึ่ง เป็ นเอกสารสรุปข่าวประจําวันที่เป็ นข่าวเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญ ของ
สํานักงาน โดยศึกษาย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2558) และขัน้ ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ความสําคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้ าที่
ระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ หี น้ าที่รบั ผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจ การพลัง งาน 2) สื่อ มวลชนสายพลัง งานและอุ ต สาหกรรมพลัง งาน โดยเป็ น สื่อ มวลชน
ส่วนกลางทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสํานักงานมากทีส่ ุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์
จํานวน 15-20 คน และ 3) นักวิชาการ และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์

5.1 การอภิ ปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลยุทธ์
การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกยํ้าชื่อ
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ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจํา เผยแพร่บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานด้วยการ
กําหนด Key Message ทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย สร้างเสริมให้เกิดความเชื่อมันและยอมรั
่
บ ด้วย
การเผยแพร่ ค วามเป็ น มือ อาชี พ ผลงาน และกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ
และยอมรับ ตลอดจนมุ่ง เน้ นการสื่อ สารแบบบูรณาการจากภายในองค์ก ร ผ่านช่อ งทางการ
สื่อสารสู่ภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) กิจกรรม (Event)
การสื่อสารแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications: IMC) คือ การใช้ส่อื ใน
หลากหลายรูปแบบ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร และมีการกําหนด
ข้อความหลัก (Key Message) ที่ใช้ในการสื่อสารให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
สํานักงาน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) ของสํานักงานในเชิงบวก
แนวทางการสร้างภาพลัก ษณ์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลัง งานต่ อ
สื่อมวลชนพบว่า สํานักงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่านกิจกรรมการ
สื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ อาทิ การจัดแถลงข่าวการพิจารณาค่าเอฟทีทุกๆ
4 เดือน ซึ่งนับเป็ นผลงานสําคัญของสํานักงาน การจัดแถลงข่าวประจําปี เพื่อแถลงถึงผลงาน
สําคัญในรอบปี ท่ผี ่านมาและทิศทางการดําเนินงานในอนาคต การจัดให้มกี ารสัมภาษณ์พเิ ศษใน
ประเด็นทีก่ ําลังเป็ นกระแส (Hot Issue) ในขณะนัน้ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
เกี่ยวกับผลงาน การรายงานความคืบหน้ าการดํ าเนิ นงานของสํานั กงานที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนให้ส่อื มวลชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพบปะสื่อในรูปแบบต่ างๆ
เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างผูบ้ ริหารสํานักงานกับสื่อมวลชน ปจั จุบนั สํานักงาน
ยังได้มโี ฆษกของสํานักงาน ทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการออกสื่อ การให้ข่าว การให้สมั ภาษณ์แก่
สื่อมวลชน ทําให้สารหรือข้อความหลัก (Key Message) ที่สํานักงานต้องการจะเผยแพร่ ถูก
สื่อสารออกไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ สื่อมวลชนมีแหล่งที่มาของข่าว
เดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รที่สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
กิจ การพลัง งานใช้ใ นการสื่อ สารภาพลัก ษณ์ ไ ปยัง สื่อ มวลชนเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ
ภาพลัก ษณ์ ท่ีส่ ือ มวลชนมีต่ อ สํ า นัก งานหรือ ไม่ นั น้ พบว่ า ภาพลัก ษณ์ พ ึง ปรารถนา (Wish
Image) ทีส่ าํ นักงานต้องการให้เกิดกับสื่อมวลชน ยังไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์
ที่ส่ือ มวลชนมีต่ อ สํ า นั ก งานในป จั จุ บ ัน โดยวิเ คราะห์ จ ากการนํ า เสนอข้อ มู ล ข่ า วสารของ
สื่อมวลชนจะนําเสนอข้อมูลตามภารกิจบทบาทหน้าทีข่ อง สํานักงาน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านใด
ด้านหนึ่ง ข่าวสารทีม่ กี ารนําเสนอผ่านสื่อสิง่ พิมพ์โดยส่วนใหญ่ยงั มีขอ้ มูลหรือประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสื่อสารให้เห็นภาพลักษณ์พงึ ปรารถนา (Wish Image) หรือตัวตนของสํานักงานตามที่
องค์ก รได้กําหนดไว้ แต่ ก ารนํ าเสนอประเด็น ของสื่อ มวลชนยัง ไม่ ส ามารถสื่อ สารให้เ ห็นว่ า
สํานักงานเป็ นองค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็ นเรื่องของการอธิบาย
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การให้ขอ้ เท็จจริงการให้ขอ้ มูลเพื่อชีแ้ จง ตอบข้อซักถาม และการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์
การดําเนิน งานหรือ กิจกรรมของสํา นั ก งาน มากกว่ าการแสดงให้เ ห็น ผลการดํา เนิ นงานใน
บทบาทการกํากับดูแล การสร้างความเป็ นธรรม โปร่งใสและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ด ี การนําเสนอ
ข่าวของสื่อ มวลชนไม่ไ ด้เป็ นการสื่อสารหรือ ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ส่อื ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ของ
สํานักงานเท่าทีค่ วร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นเนื้อหาข่าวทีเ่ ป็ นการบอกกล่าว ชีแ้ จง แจ้งให้ทราบ
หรือให้ขอ้ มูลตามบทบาทหน้ าที่ภารกิจของสํานักงาน จึงไม่สามารถสะท้อนให้บุคคลภายนอก
เห็นภาพลักษณ์ ขององค์ก รที่ชดั เจนได้ ในขณะเดียวกัน การสะท้อ นให้เห็นถึงวิส ยั ทัศ น์ ของ
องค์กร คือ TRUST ปรากฏในข้อมูลข่าวน้อยมาก ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการกําหนดภาพลักษณ์พงึ
ปรารถนาทีส่ าํ นักงานต้องการสร้างให้เกิดขึน้ กับสื่อมวลชนคือ การสร้างความน่ าเชื่อถือตามทีไ่ ด้
กําหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ขององค์กรคือ TRUST
นอกจากนี้ยงั มีประเด็นในเรื่องของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานที่ส่อื มวลชนมองว่า การดําเนินงานของสํานักงานไม่มคี วามอิสระ ยังอยู่ภายใต้
รัฐบาลหรือนักการเมือง และยังเอื้อผลประโยชน์ ให้กบั กลุ่มคนเฉพาะกลุ่มอยู่ ทัง้ ที่จุดแข็งของ
สํานัก งานคือ การเป็ นหน่ วยงานเกิดใหม่ท่มี คี วามเป็ นอิสระและมีอํานาจในเชิงบริหารสูงสุด
ประกอบกับการดําเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสํานักงานทีย่ งั ขาดความต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ และไม่มที ศิ ทางทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงาน ที่
สื่อมวลชนรูส้ กึ ว่าเป็ นนามธรรมมากเกินไป ภาษาเข้าใจยาก ไม่น่าสนใจ และเป็ นเรื่องที่ไกลตัว
ทําให้ส่อื มวลชนอาจจะเข้าข้อมูลข่าวสารของสํานักงานได้ไม่เต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายและจากข้อจํากัดในการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น นํ ามาซึ่งข้อเสนอแนะใน
เชิงปฏิบตั เิ กีย่ วกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการวิจยั ในอนาคต ดังนี้
1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรมีแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีก ารกํ าหนดกลยุทธ์แ ละทิศ ทางการสื่อ สารองค์ก ร พร้อ มกับ
กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วดั ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และมีการประเมินผลจาก
การดําเนินงานตามแผน เพื่อประเมินความสําเร็จ ปญั หา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
2) สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลังงานควรให้ค วามสํ าคัญกับการบริหาร
ประเด็นข่าวให้เป็นทีส่ นใจของสื่อมากขึน้ โดยเริม่ จากการกําหนดปฏิทนิ งานสื่อสารของสํานักงาน
ตลอดทัง้ ปี ว่าสํานักงานจะสร้างพืน้ ที่ข่าวประเด็นใดในช่วงเวลาใดบ้าง พร้อมทัง้ กําหนดประเด็น
ข่าวสารและสาระสําคัญของเนื้อหาข่าวให้เกิดความชัดเจน กําหนดรูปแบบกิจกรรม และช่องทาง
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การสื่อสารได้ชดั เจนและสมํ่าเสมอ ลดความเสี่ยงในประเด็นข่าวเชิงลบและเพิม่ โอกาสข่าวเชิง
บวกมากขึน้
3) การนําเสนอเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารควรมีความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว น่ าสนใจและ
น่ าติด ตาม เน้ นรูปแบบการให้ค วามรู้ สร้า งความสนใจ และการโน้ มน้ าวใจให้ผู้รบั สารหรือ
ประชาชนเกิดทัศนคติหรือภาพลักษณ์เชิงบวกกับสํานักงาน ความถี่ในการสื่อสารควรมีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการตอกยํา้ สารของสํานักงานให้เป็นทีจ่ ดจําสู่สาธารณชนได้อย่างไม่ขาดตอน
4) การพัฒนารูปแบบการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อออนไลน์ โดย
พัฒนาให้สารมีความน่ าสนใจ การย่อยข้อมูลที่เข้าใจยากให้ง่ายและมีความน่ าติดตามมากขึ้น
เช่น การทําข้อมูลในรูปแบบของ Infographic เป็ นต้น
5) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรส่งเสริมการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรกับกลุ่มเจ้าหน้าทีส่ ํานักงาน กกพ. ประจํา
เขต 13 เขต ทีก่ ระจายอยูต่ ามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ เพื่อช่วยในการสื่อสารภาพลักษณ์ของ
สํานักงานไปยังกลุ่มสื่อมวลชนในแต่ละภูมภิ าคได้ เพื่อช่วยขยายการรับรู้ การสร้างความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับ บทบาท หน้ า ที่ข องสํ า นั ก งานได้ ม ากขึ้น อีก ทัง้ ยัง ช่ ว ยในการเสริม สร้า ง
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรได้ดว้ ยเช่นกัน
6) ศึก ษาหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รด้า นการกํ า กับ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ ที่ม ีล ัก ษณะ
โครงสร้าง ภารกิจ บทบาท หน้ าที่ และการดําเนินงานที่คล้ายกันกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิกจารพลังงาน เพื่อศึกษากลยุทธ์ วิธกี ารสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
และนํามาประยุกต์ใช้กบั สํานักงาน
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