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 การวิจัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน เพื่อศกึษาแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน และเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่าง

กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานใช้ในการสื่อสาร

ภาพลกัษณ์ไปยงัสื่อมวลชนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสํานักงาน

หรือไม่อย่างไร  โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจยัข้อมูลเอกสาร (Documentary 

Research) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

 ผลการวจิยั พบว่า กลยทุธก์ารสื่อสารของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน

ต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกยํ้าชื่อผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจํา เผยแพร่

บทบาทหน้าทีข่องสาํนกังานดว้ยการกําหนด ขอ้ความหลกั (Key Message) ทีช่ดัเจนและเขา้ใจ

งา่ย สรา้งเสรมิใหเ้กดิความเชื่อมัน่และยอมรบั ดว้ยการเผยแพร่ความเป็นมอือาชพี ผลงาน และ

กจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง การสรา้งความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ

กลุ่มสื่อมวลชน สําหรบัแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังานต่อสื่อมวลชนพบว่า สํานักงานเน้นการสรา้งความสมัพนัธ์กบักลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่าน

กจิกรรมการสื่อสารทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

 อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ที่สํานักงานต้องการให้เกดิกบั

สื่อมวลชน ยงัไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอสํานักงานในปจัจุบนั 

โดยวเิคราะห์จากการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะนําเสนอขอ้มูลตามภารกจิบทบาท

หน้าทีข่อง สาํนกังาน โดยไมไ่ดมุ้ง่เน้นไปดา้นใดดา้นหน่ึง ข่าวสารทีม่กีารนําเสนอผ่านสื่อสิง่พมิพ์

โดยส่วนใหญ่ยงัมขี้อมูลหรอืประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารให้เห็นภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

(Wish Image) หรอืตวัตนของสํานักงานตามทีอ่งคก์รไดก้ําหนดไว ้แต่การนําเสนอประเดน็ของ



(4) 
 
สื่อมวลชนยงัไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า สํานักงานเป็นองค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะขอ้มูล

ข่าวสารที่ปรากฏเป็นเรื่องของการอธิบาย การให้ข้อเท็จจรงิการให้ข้อมูลเพื่อชี้แจง ตอบข้อ

ซกัถาม และการใหค้วามรู ้การประชาสมัพนัธก์ารดําเนินงานหรอืกจิกรรมของสํานักงาน มากกว่า

การแสดงใหเ้หน็ผลการดาํเนินงานในบทบาทการกํากบัดูแล การสรา้งความเป็นธรรม โปร่งใสและ

เชื่อถอืได ้อยา่งไรกด็ ีการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่ไดเ้ป็นการสื่อสารหรอืใหข้อ้มลูข่าวสารที่

สื่อใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ของสาํนกังานเท่าทีค่วร เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาข่าวทีเ่ป็นการบอก

กล่าว ชี้แจง แจ้งให้ทราบหรอืให้ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ภารกจิของสํานักงาน จงึไม่สามารถ

สะทอ้นใหบุ้คคลภายนอกเหน็ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีช่ดัเจนได ้ในขณะเดยีวกนั การสะทอ้นให้

เหน็ถงึวสิยัทศัน์ขององค์กร คอื TRUST ปรากฏในขอ้มูลข่าวน้อยมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการ

กําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาที่สํานักงานต้องการสรา้งให้เกิดขึน้กบัสื่อมวลชนคอื การสรา้ง

ความน่าเชื่อถอืตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นวสิยัทศัน์ขององคก์รคอื 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสาํคญัและท่ีมาของงานวิจยั 

 

สงัคมสมยัใหม่ได้พฒันาก้าวไปอย่างรวดเรว็ ขณะเดยีวกนัประชากรก็เพิม่ทวมีากขึ้น 

อตัราการใชพ้ลงังานไดเ้พิม่ขึน้ตาม พลงังานเป็นสิง่จาํเป็นอนัจะขาดเสยีมไิดเ้พราะอุปกรณ์การ

ดาํรงชวีติทีส่ะดวกสบายต่างๆ ตอ้งอาศยัพลงังานทัง้สิน้ พลงังานจงึเป็นปจัจยัทีม่คีวามสําคญัต่อ

การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบัประเทศไทยที่ใช้พลงังานในรูปต่างๆ เพิม่ขึ้น

อยา่งรวดเรว็ และเน่ืองจากกจิการพลงังานมคีวามสําคญัต่อโครงสรา้งดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และ

สิง่แวดลอ้มของประเทศ และเพื่อต้องการปรบัโครงสรา้งการบรหิารกจิการพลงังานใหเ้หมาะสม 

โดยแยกงานนโยบาย และงานการกํากบัดูแลและการประกอบกจิการพลงังานออกจากกนั จงึได้

จดัตัง้คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน หรอื กกพ. ขึน้เพื่อกํากบัดูแลกจิการพลงังาน และให้

มสีาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน หรอื สํานักงาน กกพ. ขึน้เป็นหน่วยงานของรฐั 

ซึง่มฐีานะเป็นนิตบุิคคล ทาํหน้าทีเ่ป็นสาํนกังานเลขานุการของคณะกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้อธิบายเกี่ยวกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (สํานักงาน กกพ.) ไวว้่า สํานักงาน กกพ. เป็น

องค์กรอิสระที่รบัผดิชอบในการกํากบัดูแลกิจการพลงังาน ด้านกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ

ธรรมชาติของประเทศ จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อ

รองรบันโยบายการปรบัโครงสรา้งการบรหิารกจิการพลงังานของประเทศ โดยใหม้กีารแยกงาน

กํากับกิจการพลงังานออกจากการกําหนดนโยบาย เพื่อให้การกํากบักิจการพลงังานภายใต้

กรอบนโยบายของรฐัเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมคีวามอสิระในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการ

กํากบักิจการพลงังาน หรอื กกพ. สามารถออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืหลกัเกณฑ ์

วธิกีารและเงื่อนไขต่างๆ ในการกํากบักิจการพลงังานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น กํากบัดูแล

อตัราค่าบรกิาร กํากับมาตรฐานการให้บรกิารพลงังานและมาตรฐานความปลอดภยัในการ

ประกอบกจิการพลงังาน เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบ กจิการให้มี

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และยงัให้ความสําคญักบัการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พลงังานประชาชน 

และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประกอบกจิการพลงังานไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการใหค้วามเหน็ 
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ต่อการบรหิารจดัการดา้นพลงังาน และไดร้บัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพและผลประโยชน์ทางดา้น

การบรกิาร นอกจากน้ียงันํามาซึ่งการประกอบกิจการพลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ มคีวาม

มัน่คง มปีรมิาณเพยีงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และต่อการพฒันา

ประเทศอย่างยัง่ยนืในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เป็นธรรม โดยตาม

กฎหมายไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน กํากบัดูแลกจิการไฟฟ้าและกจิการ

ก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของภาครฐัผ่านการพิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบ

กิจการพลังงาน โดยจะกํากับดูแลเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด ดงัน้ี 

1) กํากบัดแูลอตัราค่าบรกิารใหม้คีวามเป็นธรรมและโปรง่ใส 

2) กํากบัการแข่งขนัให้เกิดความเป็นธรรม และป้องกนัการใช้อํานาจผูกขาด

ในทางมชิอบ 

3) กํากบัมาตรฐานคุณภาพการใหบ้รกิารในการประกอบกจิการพลงังาน 

4) กํากบัมาตรฐานทางวศิวกรรมและความปลอดภยัในการประกอบกจิการพลงังาน 

ตลอดจนกํากบัดแูลการขอใชห้รอืการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลงังาน และกํากบัดูแลการดําเนินการ

ของศูนยค์วบคุมระบบโครงข่ายพลงังาน 

5) กํากบัดแูลกองทุนพฒันาไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

6) กํากบัดแูลการใชอ้ํานาจเวนคนืทีด่นิของผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการพลงังาน

ทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั รวมทัง้กํากบัดูแลการเขา้สํารวจ การกําหนดแนวเขตและการรอนสทิธิท์ี่ดนิ 

เพื่อวางระบบโครงข่ายพลงังาน ตลอดจนการเข้าซ่อมบํารุงรกัษาระบบโครงข่ายพลงังานของผู้รบั

ใบอนุญาตประกอบกจิการพลงังานตามพระราชบญัญตั ิ

7) พจิารณาข้อพพิาทและการอุทธรณ์ของผู้ใช้พลงังานและผู้ประกอบกิจการ

พลงังาน 

สาํหรบักจิการไฟฟ้าและกจิการก๊าซธรรมชาตทิีค่ณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต้อง

ทาํหน้าทีก่ํากบัดแูล แบ่งออกเป็น (พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน, 2550) 

1) กจิการไฟฟ้า แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

(1) กจิการผลติไฟฟ้า 

(2) กจิการระบบส่งไฟฟ้า 

(3) กจิการระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 

(4) กจิการจาํหน่ายไฟฟ้า 

(5) กจิการควบคุมระบบไฟฟ้า 

2) กจิการก๊าซธรรมชาต ิแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

(1) กจิการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิ

(2) กจิการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาต ิ
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(3) กจิการคา้ปลกีก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

(4) กจิการเกบ็รกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซ 

โดยสํานักงาน กกพ. มเีป้าหมายสูงสุดในการกํากบักจิการพลงังานของประเทศ กเ็พื่อ

ส่งเสรมิให้มบีรกิารด้านพลงังานอย่างเพยีงพอ มคีวามมัน่คง และมคีวามเป็นธรรม ตลอดจน

ปกป้องสทิธเิสรภีาพของผูใ้ชพ้ลงังาน ชุมชนทอ้งถิน่ ประชาชน และผูร้บัใบอนุญาตในการมสี่วน

ร่วม เข้าถึง ใช้และจดัการด้านพลงังาน ส่งเสรมิการใช้พลงังานและการใช้ทรพัยากรในการ

ประกอบกจิการพลงังานอยา่งประหยดั และมปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

และความสมดุลของทรพัยากรธรรมชาต ิและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการประกอบ

กจิการไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีข่องสํานักงาน กกพ. เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของกฎหมาย สํานักงาน กกพ. จงึได้เห็นความสําคญัของการดําเนินการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาท หน้าที่ของ กกพ. และสํานักงาน 

กกพ. ตามกฎหมาย รวมทัง้การใหข้อ้มลูข่าวสารในประเดน็ต่างๆ เกี่ยวกบัการดําเนินการกํากบั

กิจการพลงังานของ กกพ. และสํานักงาน กกพ. ต่อผู้ใช้พลงังาน ผู้ประกอบกิจการพลงังาน 

นักวชิาการ กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร นักเรยีน นักศกึษา ประชาชนทัว่ไปและสื่อมวลชน 

เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจและรบัทราบข่าวสารทีถู่กต้องอย่างทัว่ถงึ ซึง่ สํานักงาน กกพ. ได้

กําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และ

นอกจากน้ียงัได้กําหนดโครงสรา้งขององค์กร โดยภายใต้โครงสรา้งองค์กร สํานักงาน กกพ. ได้

กําหนดให้ส่วนสื่อสารองค์กรอยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

สื่อสารองคก์ร จาํนวน 3 คน ทําหน้าทีร่บัผดิชอบการสื่อสารทัง้ในและนอกองคก์ร และเน่ืองจาก 

สํานักงาน กกพ. เป็นองค์กรใหม่ที่มีภารกิจหลายด้าน จึงอาจทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

สาธารณชนยงัไม่เขา้ใจในบทบาท หน้าที ่และภารกจิอื่นๆ มากนัก สํานักงาน กกพ. จงึได้จดัทํา

แผนยุทธศาสตรก์ารสื่อสารองคก์รและการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร (Brand) ในการกํากบักจิการ

พลงังาน เน่ืองจากการกําหนดการสื่อสารองค์กรอย่างเป็นระบบ จะทําให้การสื่อสารมทีศิทางที่

ชดัเจนมากขึน้ เพื่อให้ผู้ใช้พลงังาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกดิความเชื่อมัน่

และยอมรบัการกํากบักจิการพลงังานขององค์กร และไปถงึเป้าหมายในการพฒันาความสมัพนัธ์

ขององค์กรต่อบุคคลภายนอกใหม้ภีาพลกัษณ์ที่ดแีละได้รบัการยอมรบัในด้านความสามารถเชงิ

บรหิารจดัการดา้นพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพลกัษณ์ต่อสื่อมวลชน เน่ืองจากสื่อมวลชนเป็น

สื่อกลางทีจ่ะช่วยเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของสํานกังาน กกพ. ไปสู่สาธารณชนไดเ้ป็นอย่างด ี
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ภาพท่ี 1.1  โครงสรา้งองคก์รของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

แหล่งท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน, 2559. 

 

โดยทีผ่่านมา สาํนกังาน กกพ. ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน เพราะองค์กรกับสื่อมวลชนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่

ตลอดเวลา กลยทุธก์ารสื่อสารจงึเป็นเรือ่งสาํคญั และเขา้มามบีทบาทในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี

ให้เกดิแก่สายตาสื่อมวลชนและประชาชนทัว่ไป โดยอาศยัวธิกีารที่จะทําให้ขอ้มูลและข่าวสาร

สื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสิทธภิาพมากที่สุด ด้วยวธิกีารนําเสนอข้อมูลโดยตรง

ให้กบักลุ่มเป้าหมายหรอืผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ 

เพื่อให้สื่อมวลชนถ่ายทอดขอ้มูลและข่าวสารนัน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายอีกทอดหน่ึงอย่างถูกต้อง

และทนัเวลา โดยมวีตัถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความรูแ้ละความเข้าใจ มทีศันคตทิี่ดต่ีอ

องค์กร ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด สนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานขององค์กร 

ตลอดจนเสรมิสรา้งความน่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รใหเ้กดิขึน้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชนว่ามกีลยุทธแ์ละกลวธิอีย่างไร เพื่อนํามาพฒันา

และปรบัปรุงแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารขององคก์ร และสามารถนํามาเป็นแนวทางใหก้บัองคก์รอื่น

ไดต่้อไป 
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1.2 คาํถามนําวิจยั 

 

1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานใช้กลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรต่อ

สื่อมวลชน 

2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานมแีนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อ

สื่อมวลชนอยา่งไร 

3) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลงังานต่อสื่อมวลชนสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสาํนกังานหรอืไมอ่ยา่งไร 

 

1.3 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 

1) เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลงังานต่อสื่อมวลชน 

2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลงังานต่อสื่อมวลชน 

3) เพื่อเปรยีบเทยีบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองคก์รทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลังงานใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยงัสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสาํนกังาน 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1) ได้เข้าใจและทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรต่อสื่อมวลชน ซึ่งองค์กรหรือ

หน่วยงานในลกัษณะคลา้ยกนัสามารถนําไปใชเ้ป็นแบบอย่างได ้

2) ได้เข้าใจและทราบถึงแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชน ซึ่งองค์กรหรือ

หน่วยงานในลกัษณะคลา้ยกนัสามารถนําไปใชเ้ป็นแบบอย่างได ้

3) ได้เข้าใจและทราบถึงภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังาน เพื่อนําไปพฒันาหรอืปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ต่อไป 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 

การวิจัยครัง้ น้ีมุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานต่อสื่อมวลชน โดยผู้วิจยัได้ทําการค้นคว้าจากเอกสาร

เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553-2555 และศึกษาจากกฤตภาค 

(Clipping News) ซึง่เป็นเอกสารสรุปข่าวประจาํวนัทีเ่ป็นข่าวเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานสําคญั

ของสาํนกังาน โดยศกึษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืน

มนีาคม 2558) เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่สํานักงานปฏิบตัินัน้ได้รบัการตอบรบั 

(Feedback) จากสื่อมวลชนอย่างไร นอกจากน้ีผู้วจิยัได้ทําการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูง 

ผูบ้รหิารระดบักลาง และเจา้หน้าที่ระดบัปฏบิตักิารที่มหีน้าที่รบัผดิชอบเรื่องการสื่อสารองค์กร

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน เพื่อทราบถงึกลยุทธ์การสื่อสารองคก์รและ

การสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน และผูว้จิยัไดท้ํา

การสมัภาษณ์สื่อมวลชนสายพลงังานและอุตสาหกรรมพลงังาน ซึง่เป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มี

ปฏสิมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของสํานักงานมากทีสุ่ดคอื สื่อหนังสอืพมิพ ์เพื่อวเิคราะห์

การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่อสํานักงานผ่านสื่อต่างๆ โดยจะสะท้อนออกมาเป็น

ภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอสํานักงาน ตลอดจนสมัภาษณ์นักวชิาการ และ/หรอื ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการประชาสมัพนัธ์ เพื่อทําให้ทราบและเขา้ใจถงึกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสํานักงาน โดยมรีะยะเวลาในการวจิยัเริม่ตัง้แต่

เดอืนเมษายน 2558 ถงึเดอืนมนีาคม 2559 

 

1.6 นิยามศพัท ์

 

กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ร ับสาร โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารเพื่อใหผู้ร้บัสารมปีฏกิริยิาตอบสนองกลบัไปยงัผูส้่งสารตามทีต่้องการ 

ซึง่ผูส้่งสารจะตอ้งใชร้ปูแบบการสื่อสาร วธิกีารใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร ตลอดจนกําหนดลกัษณะ

และทศิทางในการสื่อสาร เพื่อใหก้ารสื่อสารเกดิประสทิธภิาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 

การประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจอนัถูกต้องต่อกนั 

และเป็นการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัประชาชน เผยแพร่ออกไปใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถงึการ

ดาํเนินงาน โดยใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและสนบัสนุนการดําเนินงานนัน้  

ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถงึ ภาพที่เกดิขึน้ในจติใจของประชาชนที่มต่ีอองค์กรแห่งใด

แห่งหน่ึง รวมไปถงึดา้นการบรหิาร การจดัการสนิคา้ และบรกิารทีอ่งคก์รหรอืบรษิทันัน้จาํหน่าย  
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ภาพลักษณ์พึงปรารถนา หมายถึง ภาพลักษณ์ที่บุคคลภายในและภายนอก มีความ

ตอ้งการทีจ่ะใหอ้งคก์รเป็นเช่นนัน้ เช่น มคีวามเป็นเลศิดา้นการกํากบั เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็น

ตน้ 

สื่อมวลชน หมายถงึ เครือ่งมอืสื่อสารทีใ่ชถ่้ายทอดการสื่อสารออกไปแก่สาธารชนทัว่ไป

ในรปูแบบต่างๆ อาท ิหนังสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ นิตยสาร โดยสื่อมวลชนจะเป็นสื่อกลาง และ

เป็นตวัแทนของประชาชน 

สื่อมวลชนสมัพนัธ ์หมายถงึ การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์รกบัสื่อมวลชน

ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การแถลงขา่ว การสมัภาษณ์พเิศษ การพาสื่อมวลชนเยีย่มชมผลการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ตลอดจนการใหข้อ้มลูขา่วสารต่างๆ แก่สื่อมวลชน 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

งานวิจยักลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน ผู้วจิยัใช้แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

แนวทางการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีลยทุธก์ารสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสมัพนัธแ์ละการโน้มน้าวใจ 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัสื่อมวลชน 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารประเดน็ (Issue Management) 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis 

Management) 

2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.8 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธก์ารส่ือสารและการสร้างภาพลกัษณ์ 

 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธก์ารส่ือสาร 

2.1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 

การสื่อสาร คอื กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มลูหรอืสารจากผูส้่งสาร (Sender) ไป

ยงัผูร้บัสาร (Receiver) โดยผ่านช่องการการสื่อสารทีเ่รยีกว่าสื่อ (Channel) อย่างมวีตัถุประสงค ์

โดยใชส้ญัลกัษณ์ สญัญาณ หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ใจกนัระหว่างผูส้่งและผูร้บัสารนัน้ 

2.1.1.2 องคป์ระกอบของการสื่อสาร 

การสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 4 ประการดงัน้ี (พภิาวลั เลาวกุล, 

2553) 

1)  ผูส้่งสาร (Sender) คอืผูท้ีท่ําหน้าทีส่่งขอ้มลูไปยงัผู้รบัสาร อาจเป็น

บุคคล องคก์ร หรอืสถาบนักไ็ด ้โดยผ่านช่องทางทีเ่รยีกว่า สื่อ ซึง่ผูส้่งสารจะตอ้งมทีกัษะใน 
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การสื่อสาร มคีวามรู ้ความเขา้ใจในสารทีส่่งออกไป เพื่อทาํใหก้ารสื่อสารมปีระสทิธภิาพ 

2) ข่าวสาร (Message) คอืเน้ือหาที่ผู้ส่งสารต้องการส่ง ซึ่งสามารถ

ตคีวามเน้ือหาใหเ้กดิความเขา้ใจได ้

3) สื่อ (Channel) คอืช่องทางในการสื่อสาร เช่น การพูด การเขยีน 

หรือจะเป็นช่องทางที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

4) ผูร้บัสาร (Receiver) คอืผูท้ีเ่ป็นเป้าหมายของการสื่อสาร ส่วนหน่ึงที่

จะทําใหก้ารสื่อสารจะมปีระสทิธภิาพไดก้ค็อื ผู้รบัสารจะต้องมปีระสทิธภิาพในการรบัรู ้มทีศัคติ

ทีด่ต่ีอขอ้มลูขา่วสาร ต่อผูส้่งสารและต่อตนเอง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  Model การสื่อสาร 

 

2.1.1.3  วตัถุประสงคข์องการสื่อสาร 

วตัถุประสงค์พื้นฐานในการสื่อสารก็เพื่อต้องการมอีทิธพิลต่อผู้อื่น ต่อสิง่แวดล้อม

และต่อตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลง

สิง่แวดลอ้ม (พภิาวลั เลาวกุล, 2553) 

1) แจง้ให้ทราบ (Inform) ผูส้่งสารมคีวามต้องการทีจ่ะบอกกล่าว หรอื

ชีแ้จงขา่วสาร เรือ่งราว เหตุการณ์ ขอ้มลูใหผู้ร้บัสารทราบ 

2) สอนหรอืใหก้ารศกึษา (Teach or Educate) ผูส้่งสารมคีวามต้องการ

ทีจ่ะสอนวชิา ใหค้วามรู ้เพื่อใหผู้ร้บัสารมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จากเดมิ 

3) สรา้งความพอใจหรอืความบนัเทงิ (Please or Entertain) ผูส้่งสารมี

ความตอ้งการทีจ่ะทาํใหผู้ร้บัสารเกดิความพอใจ ความบนัเทงิ จากสารทีต่นเองส่งออกไป 

4) เสนอหรอืชกัจงูใจ (Propose or Persuade) ผูส้่งสารเสนอสิง่ใดสิง่

หน่ึงต่อผู้รบัสาร และมคีวามต้องการที่จะชกัจูงใจให้ผู้รบัสารมคีวามคดิคล้อยตามหรอืยอมรบั 

และปฏบิตัติามสิง่ทีผู่ร้บัสารเสนอ 

2.1.1.4 กลยทุธก์ารสื่อสาร 

หากกล่าวถึงการสื่อสารในองค์กร รูปแบบของการสื่อสารม ี2 ลกัษณะ คอื การ

สื่อสารทีเ่ป็นทางการ และการสื่อสารทีไ่ม่เป็นทางการ และหลกัการทีจ่ะทําใหก้ารสื่อสารทัง้สอง

ลกัษณะน้ีมปีระสทิธภิาพสรปุไดด้งัน้ี (นิตยา เงนิประเสรฐิศร,ี 2544) 

ผูส้่ง ขอ้มลูขา่วสาร สื่อ ผูร้บั 
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1) การสื่อสารทีเ่ป็นทางการ (Formal Communication) 

(1) ช่องทางการสื่อสารควรทําให้บุคคลอื่นรู้อย่างชัดเจนและ

แน่นอน 

(2) อํานาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการ 

(3) เสน้ทางของการสื่อสารตอ้งสัน้ กระชบัและตรงประเดน็ 

(4) ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถจะเป็นศูนยก์ลางของการสื่อสาร 

(5) เมื่อองค์กรกําลงัดําเนินการไม่ควรขดัขวางเส้นทางของการ

สื่อสาร 

(6) การสื่อสารทุกระบบตอ้งเชื่อถอืได ้

2) การสื่อสารทีไ่มเ่ป็นทางการ (Informal Communication) 

(1) ตอบสนองความต้องการและความรู้สกึของบุคคลในเรื่องของ

การรวมตวักนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั การเคารพตนเอง และการตดัสนิใจเลอืกทีเ่ป็นอสิระ 

(2) ก่อใหเ้กดิความสามคัคภีายในองคก์ร 

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพื่อให้ประสบผลสําเรจ็ในการดําเนินงานนัน้ 

ผูบ้รหิารจะต้องสื่อสารทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ สิง่แวดล้อมและต้องเหมาะสมกบัสิง่ที่จะสื่อสารและบุคคลที่จะสื่อสารด้วย เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามทีต่อ้งการ 

 

การสื่อสารเป็นกลยทุธห์รอืกระบวนการหรอืเครื่องมอืทีจ่ะนําไปสู่ความเขา้ใจในการ

ตดิต่อและการทํางานร่วมกนัของบุคคลทัง้ภายในและนอกองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่

หากไม่เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความต้องการของตนเอง ไม่เขา้ใจผู้อื่นแล้วไม่ว่าจะมกีระบวนการ

สื่อสารทีด่แีละมอุีปกรณ์สื่อสารทีท่นัสมยัเพยีงใดกไ็รคุ้ณค่า (วโิรจน์ โสวณัณะ, 2545) 

 

นอกจากน้ีการสื่อสารยงัจาํเป็นจะต้องเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย

เช่นกนั ดงันัน้ การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่จีะช่วยใหก้ารสื่อสารกบัแต่ละบุคคลประสบความสาํเรจ็ 

นอกจากน้ีการสื่อสารที่ผดิพลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร

ได ้ดงันัน้ การสรา้งระบบและกลยทุธก์ารสื่อสารทีด่จีงึเป็นสิง่จาํเป็น “หน้าทีส่ําคญัประการหน่ึงของ

ผูบ้รหิารทุกองค์กร คอื การจดัระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของขอ้มลูข่าวสารทัง้ในและนอก

องคก์รและลดความผดิพลาดหรอือุปสรรคในการสื่อสาร ซึง่สามารถทําไดห้ลายวธิสีรุปไดด้งัน้ี” (วนั

ชยั มชีาต,ิ 2548) 

1) ตดิตามผลและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Follow–up and Feedback) เป็น

วธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูทีส่่งไปว่าผูร้บัสารเขา้ใจตรงกบัผูส้่งสารหรอืไม่ ซึง่วธิกีารน้ีจะ
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ทําใหก้ารสื่อสารเป็นแบบ 2 ทาง โดยการแสดงออกของผูร้บัสารจะทําใหผู้ส้่งสารทราบว่าการ

สื่อสารมคีวามถูกตอ้งเพยีงไร 

2) ใชก้ารสื่อสารหลายวธิ ี(Parallel Channels and Repetition) การใช้

วธิกีารสื่อสารและช่องทางการสื่อสารหลายวธิ ีจะช่วยทําใหก้ารตดิต่อสื่อสารมคีวามถูกต้องและ

ชดัเจนยิง่ขึน้ นอกจากน้ีควรใชโ้อกาสในการพดูคุยอยา่งไมเ่ป็นทางการดว้ยกจ็ะทําใหก้ารสื่อสาร

ถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

3) ระยะเวลา (Timing) ปญัหาดา้นระยะเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงของการ

สื่อสารทีเ่บีย่งเบนไปทัง้ในแง่ของความกดดนัดา้นเวลาและความไม่เหมาะสมในการสื่อสารเวลา

หน่ึงๆ องคก์รและกลุ่มอาจกําหนดมาตรฐานดา้นเวลาเพื่อแกป้ญัหาดงักล่าวได ้

4) ใหค้วามสนใจกบัภาษา (Attention to Language) ในการสื่อสารนัน้ 

การเลอืกใชค้าํ ระดบัของคาํ และความหมายของคํามคีวามสําคญั เน่ืองจากเป็นวธิกีารหน่ึงทีจ่ะ

ช่วยลดความผดิพลาดในการสื่อสารได ้

5) ศูนยก์ลางขอ้มลู (Information Communication and Information 

Center) การสื่อสารโดยวธิกีารน้ีจะช่วยใหก้ารสื่อสารมคีวามรวดเรว็ ยดืหยุ่น และมคีวามถูกต้อง

ของขอ้มลูมาก ซึง่องคก์รอาจใชศู้นยก์ลางขอ้มลูเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผ่านช่องทางทีเ่ป็น

ทางการขององคก์ร กอ็าจจะทาํใหก้ารสื่อสารมคีวามถูกตอ้งและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

6) รูเ้ท่าทีจ่าํเป็น (The Exception Principle and the Need to Know) 

เป็นการวางระบบในการสื่อสาร ให้มกีารรบัขอ้มูลข่าวสารเฉพาะเท่าที่จําเป็น โดยเสนอขอ้มูล

ข่าวสารนัน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ ซึ่งจะทําให้การสื่อสารไม่มขี้อมูลมาก

จนเกนิไป และช่วยลดความสบัสนในการสื่อสารได ้

7) ใช้ธรรมเนียมปฏบิตัิในการสื่อสาร (Communication Etiquette) 

ปจัจุบนัการสื่อสารมกัใช้เทคโนโลยเีขา้มาเป็นตวัช่วยในการสื่อสาร ซึง่บางครัง้การใชเ้ครื่องมอื

โดยไมจ่าํเป็นอาจจะทําใหก้ารสื่อสารผดิพลาดหรอืมมีากเกนิความจาํเป็น ดงันัน้ การสรา้งธรรม

เนียมปฏบิตัทิีเ่หมาะสมจงึเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการสื่อสารได ้

8) ฟงัอย่างตัง้ใจ (Listen Actively) เพื่อช่วยลดความผดิพลาดในการ

สื่อสาร การตัง้ใจฟงัจะทําให้ข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะส่งถึงผู้ร ับสารครบถ้วน และใน

ขณะเดยีวกนัการฟงัอย่างตัง้ใจกจ็ะทําใหผู้ร้บัสารสามารถคดิไตร่ตรองทําความเขา้ใจในสิง่ทีไ่ด้

ฟงัมากขึน้ นอกจากน้ีการฟงัอยา่งตัง้ใจจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึทีด่รีะหว่างผูส้่งและผูร้บัสาร ซึง่จะ

เป็นการพฒันาความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัตามมาดว้ย 

นอกจากน้ี Smith (2002) ไดแ้บ่งลกัษณะของกลยทุธอ์อกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์เชงิรุก (Proactive Strategies) เป็นการวางแผนรบัมอื

ประเดน็ปญัหาที่อาจเกดิขึ้นกบัองค์กร เพื่อสามารถรบัมอืเตรยีมการแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้ อาท ิ

กลยุทธ์การสื่อสารข้อมูลที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กร กลยุทธ์การ
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จดัการภาพลักษณ์องค์กร กลยุทธ์การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม กลยุทธ์การบริหาร

ประเด็น กลยุทธ์การจัดการในภาวะวิกฤต และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 

2) กลยุทธเ์ชงิรบั (Reactive Strategies) เป็นการวางแผนในลกัษณะ

ตอบรบักบัสถานการณ์หรอืปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รในขณะนัน้ ซึง่กลยุทธท์ีม่กันํามาใช ้

ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารจงูใจโดยใชข้อ้มลูสนบัสนุน กลยทุธก์ารเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม กลยุทธ์

การจดัการความขดัแยง้ และกลยทุธก์ารจดัการในภาวะวกิฤต  

2.1.1.5 การวางแผนการสื่อสารเชงิกลยทุธ ์

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ต้องวางแผนให้มีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร เพื่อใหก้ารสื่อสารเป็นส่วนหน่ึงในการ

ช่วยผลกัดนัการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตลอดจนช่วยเสรมิสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยมอีงคป์ระกอบของแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ ์ดงัน้ี (ยุบล เบญ็จรงค์

กจิ, 2554) 

1) สถานการณ์ คอื สภาวะทีอ่งคก์รกําลงัเผชญิหรอืคาดว่าจะเกดิขึน้กบั

องคก์ร 

2) วตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปแผนงานด้านการสื่อสาร จะประกอบด้วย

วตัถุประสงคห์ลกั 3 ดา้น คอื ดา้นการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 

3) ข้อมูล คือ สิ่งที่นํามาประกอบการวางแผนสื่อสาร อาทิ ข้อมูล

เกีย่วกบัองคก์ร ขอ้มลูผลงานสาํคญัขององคก์ร ขอ้มลูขอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เป็นตน้ 

4) เป้าหมาย คือ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินตามแผนการ

สื่อสาร ซึง่มกัจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หลกัขององคก์รทีก่ําหนดไว ้เช่น ต้องการใหอ้งคก์ร

เป็นทีรู่จ้กั ยอมรบั และเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร เป็นตน้ 

5) ผู้ร ับสาร คือ กลุ่มคนที่องค์กรต้องการให้ร ับทราบข้อมูล และมี

พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสื่อสารทีอ่งคก์รกําหนดไว ้

6) ขอ้ความหลกั คอื ขอ้ความหลกัที่เป็นหวัใจสําคญัของการสื่อสารที่

องคก์รกําหนดขึน้เพื่อใหผู้้รบัสารหรอืกลุ่มเป้าหมายรบัรู ้เขา้ใจ เปลีย่นความคดิหรอืพฤตกิรรม 

ซึง่ขอ้ความหลกัน้ีตอ้งชดัเจน เขา้ใจงา่ย และเกดิผลตามทีไ่ดว้างแผนไว ้

7) กลยุทธ์ คือ แนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่

องคก์รตอ้งการ ซึง่ในการกําหนดกลยุทธก์ารสื่อสารไดแ้บ่งลกัษณะของกลยุทธอ์อกเป็น 2 กลุ่ม 

คอื กลยทุธเ์ชงิรกุ (Proactive Strategies) และกลยทุธเ์ชงิรบั (Reactive Strategies)  

8) กลวธิหีรอืกจิกรรม คอื กจิกรรมทีก่ําหนดขึน้เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืที่

ทาํใหก้ลยทุธเ์กดิผลในทางปฏบิตั ิและช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไวไ้ดส้าํเรจ็ 



13 

9) ตารางการปฏบิตังิานด้านการสื่อสาร เป็นเครื่องมอืทีช่่วยกําหนดว่า

ช่วงเวลาใดควรจดักจิกรรมทางการสื่อสาร โดยตอ้งระบุลาํดบัขัน้ตอนทีจ่าํเป็นของแต่ละกจิกรรม 

และควรกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และช่วงเวลาการดาํเนินงานในแต่ละกจิกรรม 

10) การประเมนิผล คอื การประเมนิว่าการวางแผนกลยุทธก์ารสื่อสาร

บรรลุผลตามที่องค์กรตัง้ไว้หรอืไม่ วตัถุประสงค์ที่วางไว้บรรลุเป้าหมายหรอืไม่ กิจกรรมที่

ดําเนินการไปเพยีงพอหรอืไม่ การดําเนินงานอยู่ในงบประมาณทีว่่าไวห้รอืไม่ หรอืแนวทางการ

พฒันากลยทุธก์ารสื่อสารในอนาคต โดยองคก์รควรกําหนดเป็นตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานในการ

ประเมนิผล  

2.1.1.6 กลวธิกีารสื่อสารเชงิกลยทุธ ์

ยบุล เบญ็จรงคก์จิ (2554) กลวธิทีีม่กัถูกนํามาใชใ้นการสื่อสารเชงิกลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

1) การส่งข่าวให้สื่อมวลชน (Press Release) เป็นการส่งขอ้มูลถึง

สื่อมวลชนในรูปของข่าวแจก โดยมกัส่งให้สื่อประเภทสิง่พมิพ์ เช่น หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร สื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรทศัน์ วทิยุ เวบ็ไซต์ เน้ือหาในข่าวแจกเป็นขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบักําหนดการ

ของกิจกรรม ข้อมูลและผลการดําเนินงานขององค์กร หรือข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ประเดน็สาธารณะทีส่ ื่อมวลชนเหน็ว่ามคีุณค่าทางข่าว (News Value) 

2) การแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการเชญิสื่อมวลชนมาร่วม

รบัฟงัข้อมูลที่นําเสนอโดยโฆษฏ หรอืผู้บรหิารของงอค์กร โดยจดัขึ้นเพื่อแถลงหรอืให้ข้อมูล

เกีย่วกบัการดาํเนินงานหรอืกจิกรรมสําคญัขององคก์ร หรอือาจเป็นประเดน็ทีส่ ื่อมวลชนตดิตาม

และใหค้วามสนใจอยู่ นอกจากน้ีในการแถลงข่าวยงัสามารถเปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนมโีอกาสได้

ซกัถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิจากทีแ่ถลง 

3) การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร (Executive Interview) เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้

ผู้บรหิารองค์กรได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายหรอืผู้รบัสารทัว่ไป ซึ่งกิจกรรมดงักล่าว

สามารถช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รได ้

4) การจดัสมัมนา (Seminar) เป็นการระดมความรู้และแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ระหว่างผูเ้ขา้รว่มสมัมนา เพื่อสรา้งเครอืขา่ยทางความรู ้

5) การฝึกอบรม (Training) นอกจากเป็นการให้ความรูใ้นเรื่องต่างๆ 

แก่ผูเ้ขา้รบัการอบรมแลว้ ยงัเป็นการสรา้งหรอืตอกยํา้ภาพลกัษณ์ของผูนํ้าองคก์รไดอ้กีดว้ย 

6) การจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด (Event Marketing) เป็นกจิกรรม

ที่จ ัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสนใจและนําไปสู่สิ่งที่ผู้จ ัดงานต้องการให้

กลุ่มเป้าหมายไดร้บัรู ้ 

7) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่งเสรมิการขายดว้ย

การสื่อสารตรงไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
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8) การตลาดเชงิสงัคม (Social Marketing) เป็นการนําหลกัและเทคนิค

ทางการตลาดให้ใช้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายยอมรบัและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่ม หรอืของสงัคม 

9) การเป็นผู้สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ (Sponsorship) เป็นการนําเอา

องคก์รหรอืสนิคา้เขา้ไปสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น การประกวด การแข่งขนัต่างๆ หรอืกจิกรรม

ทางวชิาการ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ น้ี เป็นการแสดงถึงเอกลกัษณ์ วสิยัทศัน์ และ

แนวคดิขององคก์รนัน้  

10) กจิกรรมลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relations) เป็นช่องทางการ

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารกบัลูกคา้เป้าหมาย อาจเชื่อมโยงแนวคดิของ

สนิค้าหรอืบรกิารเข้ากบักิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสนิค้าหรอืบรกิารกบัความรู้สกึที่ดขีอง

ลกูคา้ 

11) กจิกรรมพนักงานสมัพนัธ ์(Employee Relations) เป็นกจิกรรมทีม่ ี

ลกัษณะการสื่อสารทัง้ทิศทางเดียว เช่น จดหมายข่าว และการสื่อสารสองทิศทาง เช่น การ

ประชุมสมัมนาประจาํปี งานกฬีาส ีงานเลีย้งฉลองปีใหม ่เป็นตน้  

12) กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์(Community Relations) เป็นกจิกรรมการ

สื่อสาเพื่อสรา้งการยอมรบั การแสดงความจรงิใจ ความปรารถนาด ีซึง่อาจจดักจิกรรมในรปูแบบ

ทีใ่หส้มาชกิในชุมชนไดม้โีอกาสเขา้มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

ของตนเอง 

13) กิจกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธ์ (Media Relations) เป็นกิจกรรม

ระหว่างองคก์รหรอืหน่วยงานกบัสื่อมวลชน เพื่อสรา้งและกระชบัความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ซึง่อาจ

จดัในรปูแบบของการไปเยีย่มเยยีนสื่อ (Media Visit) จดังานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจําปี 

(Thank Press) การรบัประทานอาหารร่วมกบัสื่อมวลชน (Media Lunchoen) หรอืการพา

สื่อมวลชนไปเยีย่มชมโครงการขององคก์ร (Press Tour) 

14) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) การสื่อสารผ่าน

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์สามารถทําได้หลายช่องทาง ทัง้การส่งอีเมล เฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ ยูทูป 

หรอือนิสตาแกรม โดยมรีปูแบบการนําเสนอทีน่่าสนใจ รวดเรว็ เขา้ถงึกลุ่มคนไดง้่าย และเสมอืน

จรงิ 

2.1.1.7 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 

พจน์ ใจชาญสุขกจิ (2548) การสื่อสารเชงิกลยุทธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รให้

เป็นไปในทศิทางและเป้าหมายทีต่อ้งการ ประกอบดว้ยกลยทุธ ์10 ขอ้ ดงัน้ี 

1) การเผยแพรข่า่วสาร (Publicity) อย่างสมํ่าเสมอเพื่อสรา้งใหเ้กดิการ

จดจาํองคก์ร 
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2) กลยุทธ์ในการใช้สื่อ (Media Strategies) ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน

ส่วนกลางหรอืสื่อทอ้งถิน่ รวมถงึสื่ออื่นๆ โดยทีเ่น้ือหาจะตอ้งมคีวามน่าสนใจ 

3) การสร้างชุมชนสมัพนัธ์ (Community Relations) จะต้องทําให้

ชุมชนรอบขา้งรูส้กึว่าองคก์รเป็นเพื่อนบา้นทีด่ไีดใ้นชุมชนนัน้ 

4) กจิกรรมเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) หรอื

การมจีติอาสา เพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร องค์กรควรให้ความสําคญักบัการทํา

ประโยชน์เพื่อสงัคม 

5) การสรา้งเครอืข่ายสมัพนัธ์ (Networking and Relations) องคก์ร

จําเป็นต้องมกีารสรา้งเครอืข่ายที่ดทีี่ช่วยประสานในการดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร 

และช่วยใหก้ารดาํเนินงานลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

6) การเพิ่มความเข้มข้นในการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Events) 

องคก์รควรมกีารจดักจิกรรมพเิศษซึง่จะทําใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความสนใจ และกจิกรรมพเิศษนัน้

จะตอ้งตอบวตัถุประสงคข์ององคก์รไดด้ว้ย 

7) การพฒันาบุคลากรและการสื่อสาร (Resource Development and 

Internal Communication) การจะบรหิารภาพลกัษณ์องคก์ร คนในองคก์รจะต้องมคีวามพรอ้ม

และความเขา้ใจอนัดต่ีอองคก์ร เพราะบุคลากรเป็นกําลงัสาํคญัในสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ไีด ้

8) การบรหิารประเดน็ข่าว (Issue Management) องคก์รจะต้องมกีาร

วางแผนว่าในแต่ละปีองค์กรต้องการจะมขี่าวอะไรให้ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึ่งต้องเป็นข่าวที่

กําหนดโดยผูบ้รหิารองคก์ร 

9) การจดัการภาวะวกิฤต (Crisis Management) องค์กรจะต้องมี

แผนการรบัมอืกบัปญัหาไวล้่วงหน้า เพื่อรองรบัเหตุทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัองคก์ร หรอื

เพื่อบรรเทาวกิฤตในองคก์รใหล้ดลง 

10) การสร้างภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและเครื่องมอืประชาสมัพนัธ์อื่นๆ 

(Branding Building and PR Tools) การทําประชาสมัพนัธน์ับเป็นเครื่องมอืหน่ึงทีอ่งคก์รใชก้นั

มากที่สุดในการสื่อสาร เพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็และจาํนวนมาก และสามารถครอบคลุมพืน้ทีส่ ื่อไดต้ามทีต่้องการ 

และยงัช่วยสรา้งความน่าสนใจไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ คาํว่า Image ตามพจนานุกรม จะหมายถงึ ภาพทีเ่กดิจากความนึกคดิหรอื

ทีค่ดิว่าควรจะเป็นเช่นนัน้ (ราชบณัฑติยสถาน, 2542, น. 821)  
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ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของบุคคลตามความรูส้กึนึกคดิที่มต่ีอสิง่ใดสิง่

หน่ึง ภาพที่เกิดขึน้ในจติใจน้ีอาจจะเป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงหรอืประสบการณ์โดย

ออ้มทีบุ่คคลนัน้เคยรบัรูม้า 

ความหมาย Image หรอืภาพลกัษณ์นัน้มทีี่มาที่ไปที่สําคญัของคําต่างๆ ดงัต่อไปน้ี     

(วรีะวฒัน์ อุทยัรตัน์, 2548) 

I = Institution สถาบนั คอื ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากความน่าเชื่อถอืองค์กรจาก

องคป์ระกอบต่างๆ เช่น โครงสรา้งองคก์ร โลโก้ขององคก์ร เป็นต้น และสามารถทีจ่ะสรา้งความ

ศรทัธาต่อองคก์รไดใ้นระยะยาว  

M = Management ผูบ้รหิารตอ้งมคีุณธรรม มปีฏภิาณไหวพรบิ และมผีลงานเป็น

ทีย่อมรบัต่อสงัคม ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยสะทอ้นภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รออกมาได ้ 

A = Action การกระทาํหรอืการดําเนินงานขององคก์รต้องเป็นไปตามหลกัปฏบิตัิ

ทีต่อ้งมคีวามโปรง่ใส เชื่อถอืได ้และสามารถตรวจสอบได ้

G = Goodness ความดงีาม การเป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคม เช่น ซื่อสตัยส์ุจรติ 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคม ทําประโยชน์ใหก้บัสงัคม ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค เป็นต้น 

ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์องคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

E = Employee พนักงานขององคก์รนับเป็นตวัแทนและกระบอกเสยีงทีส่ําคญั

ขององคก์รทีจ่ะสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี

Kotler (2000) ปรมาจารยด์า้นการตลาดอธบิายถงึ ภาพลกัษณ์ (Image) ว่า “เป็นองค์

รวมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจที่บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่งทศันคตแิละการ

กระทาํใดๆ ทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ จะมคีวามเกีย่วพนัอยา่งสงูกบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ”  

เสร ีวงษ์มณฑา (2541) อธิบายลกัษณะของภาพลกัษณ์ (Image) คอื “องค์ประกอบ

ระหว่างขอ้เทจ็จรงิ (Objective Facts) กบัการประเมนิส่วนตวั (Personal Judgment) ของบุคคล 

เป็นความจรงิแห่งการรบัรู ้(Perceptual) ของบุคคลไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากอคตใิดๆ (Factual 

Reality)” ดงัรายละเอยีดในภาพ 
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ภาพลกัษณ์ (Image) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  ลกัษณะของภาพลกัษณ์ (Image) 

แหล่งท่ีมา: เสร ีวงษ์มณฑา, 2541. 

 

วาสนา จนัทร์สว่าง (2541) ได้ให้ความหมายของ ภาพลกัษณ์ ว่าเป็น ชื่อเสียงของ

องคก์ร บุคคลหรอืสิง่หน่ึงสิง่ใด งานประชาสมัพนัธเ์ป็นงานสรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์ มุ่งสรา้งภาพ

ทีด่ ีเหมาะสม น่าเชื่อถอื และสรา้งความประทบัใจ โดยเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่พงึปรารถนา 

(Wish Image) ใหเ้กดิขึน้ในจติใจ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั การยอมรบั 

และความศรทัธา 

อภศิกัดิ ์อุ่มจนัสา, และพชัราภรณ์ ลนัศร ี(2553, น. 76) ได้ให้ความหมายของคําว่า 

ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) ว่า 

 

ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) หมายถงึ ภาพทีบุ่คคลทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นผูบ้รโิภค 

คู่แข่ง ผู้ค้าปลกีหรอืสงัคมโดยรวมเขา้ใจว่าองค์กรนัน้เป็นอย่างไร เช่น น้ํามนับางจากมี

ภาพลกัษณ์ของการช่วยเหลอืสงัคม เป็นตน้ ซึง่แตกต่างจากอตัลกัษณ์องคก์ร (Corporate 

Identity) ทีห่มายถงึการสรา้งความเป็นอตัลกัษณ์แก่องคก์ร โดยอาศยัเครื่องหมายการคา้

หรือสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนภาพที่องค์กรนัน้ๆ ต้องการนําเสนอต่อสังคม เพื่อ

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและยอมรบั  

 

เพชรวด ีกาญจนวโิรจน์ (2553) ไดอ้ธบิายว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทั คอื ภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจของประชาชนที่มต่ีอบรษิทัแห่งใดแห่งหน่ึง รวมถงึการบรหิารหรอืการจดัการของบรษิัท

แห่งนัน้ดว้ย และยงัหมายรวมถงึสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทันัน้จาํหน่าย 

วรีะวฒัน์ อุทยัรตัน์ (2548) การสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแนวคดิที่องค์กรธุรกิจให้

ความสําคญั โดยไดพ้ฒันากลยุทธ์การสรา้งภาพลกัษณ์จากการใช้วธิกีารประชาสมัพนัธม์าเป็น

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ที่มปีระสทิธภิาพ โดยได้แบ่ง

ภาพลกัษณ์ออกเป็น 6 ลกัษณะคอื 

1 

ขอ้เทจ็จรงิ (Objective Facts) 

2 

การประเมนิส่วนตวั (Personal Judgment) 

ภาพลกัษณ์เป็นเรือ่งของการรบัรูซ้ึง่เป็นความคดิคาํนึงมากกว่าความจรงิ 

(Image is Perceptual Reality, not Factual Reality) 
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1) ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีถู่กจาํลองขึน้มา (An Image is Synthetic) ภาพลกัษณ์

เกิดจากการวางแผนกลยุทธ์ประชาสมัพนัธ์ และเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ขององค์กร เช่น 

สนิคา้ บรกิาร ผู้บรหิาร พนักงาน เป็นต้น ที่อาจจะสรา้งความประทบัใจที่ดหีรอืไม่ดกี็ได้ ซึง่จะ

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

2) ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่ชื่อถอืได ้(An Image is Believable) การสรา้งภาพลกัษณ์

ใหอ้ยูใ่นใจของบุคคลอยา่งมัน่คงและเป็นทีย่อมรบันัน้ สิง่ทีส่ําคญัทีสุ่ดทีจ่ะทําใหส้ําเรจ็ผลคอื ความ

น่าเชื่อถอืในบุคคลหรอืองคก์รนัน้ 

3) ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีอ่ยู่น่ิงและรบัรูไ้ด ้(An Image is Passive) ภาพลกัษณ์

จะตอ้งถูกนําเสนออยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัความเป็นจรงิเสมอ 

4) ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ที่เหน็ได้ชดัเจน (An Image is Vivid and Concrete) 

ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่งที่เ ป็นรูปธรรม ดังนั ้น 

ภาพลกัษณ์ต้องสร้างให้ชดัเจน ง่ายต่อการเข้าใจและจดจํา สามารถสื่อความหมายได้อย่าง

ครบถว้นตามตอ้งการ 

5) ภาพลกัษณ์ต้องเป็นสิง่ทีถู่กทําใหดู้ง่ายแก่การเขา้ใจและแตกต่าง (An Image 

is Simplified) ภาพลกัษณ์ตอ้งทาํใหช้ดัเจน ง่ายแก่การทําความเขา้ใจและจดจาํ สรา้งใหม้คีวาม

แตกต่างทีโ่ดดเด่น แต่สามารถสื่อความหมายไดค้รบถว้นตามตอ้งการ 

6) ภาพลกัษณ์มคีวามหมายและแง่มุม (An Image is Ambiguous) ภาพลกัษณ์

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เน่ืองมาจากปจัจยัภายในหรอืภายนอกองค์กรมากระทบ 

ดงันัน้องคก์รต่างๆ จงึต้องมกีารสํารวจภาพลกัษณ์ปจัจุบนัขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะ

ไดส้่งเสรมิและรกัษา หรอืแกไ้ขภาพลกัษณ์ทีด่ใีหอ้ยูคู่่องคก์ร 

สรุปว่า ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมวีตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความ

ประทบัใจ ความน่าเชื่อถอื และการยอมรบัจากสาธารณชน ซึง่ภาพลกัษณ์จะมสี่วนผสมทัง้มติิ

ส่วนตวั (Private) และมติสิาธารณะ (Public) เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์เฉพาะตวั (Private Image) 

โดยทีม่สี่วนรว่มกนัในแงข่องความเป็นภาพลกัษณ์สาธารณะ (Public Image) 

2.1.2.1 ประเภทของภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์เป็นความรู้สกึนึกคิดในใจของผู้คิด ซึ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้

หลายประเภทขึน้อยูก่บัลกัษณะและเป้าหมายดงัน้ี (ชุตมิา จรเิกษม, 2553) 

1) ภาพลกัษณ์ต่อบรษิทั (Corporate Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอบรษิทัแห่งใดแห่งหน่ึง รวมถงึการบรหิารหรอืการจดัการของบรษิทัแห่งนัน้

ดว้ย และยงัหมายรวมถงึสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทันัน้จาํหน่าย 

2) ภาพลกัษณ์ต่อสถาบนัหรอืองคก์าร (Institutional Image) คอื ภาพ

ที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ที่มต่ีอสถาบนัหรอืองค์กร โดยมากจะเน้นไปทางด้านตวัสถาบนั

หรอืองคก์รเพยีงอยา่งเดยีว ไมร่วมถงึสนิคา้และบรกิารทีจ่าํหน่าย 
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3) ภาพลกัษณ์ต่อสนิค้าหรอืบรกิาร (Product/Service Image) คอื 

ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มต่ีอสินค้าและบรกิารของบรษิัทเพยีงอย่างเดียว โดยไม่

รวมถงึตวัองคก์รหรอืบรษิทั 

4) ภาพลกัษณ์ทีม่ต่ีอสนิคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand Image) คอื ภาพที่

เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มต่ีอสนิค้ายี่ห้อใดยีห่้อหน่ึง ส่วนมากมกัจะใช้ในด้านการโฆษณา

และการส่งเสรมิการขาย 

พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537) ได้จําแนกประเภทของภาพลกัษณ์ออกเป็น 10 

ประเภท ดงัน้ี 

1) ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององคก์รใน

สายตาของบุคคลทัว่ไป ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความเชื่อ ระดับ

การศกึษา และอื่นๆ จงึทาํใหแ้ต่ละบุคคลมภีาพลกัษณ์ต่อองคก์รไมเ่หมอืนกนั 

2) ภาพลกัษณ์ปจัจุบนั (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ตาม

สภาพความเป็นจรงิ ซึง่อาจเป็นภาพลกัษณ์ดา้นบวกหรอืลบกไ็ด ้หรอืเป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิโดย

ธรรมชาตหิรอืโดยการปรุงแต่งขึน้ ภาพลกัษณ์ปจัจุบนัน้ีนับว่าเป็นภาพลกัษณ์ที่มคีวามสําคญั

มาก ดงันัน้องคก์รต้องทราบว่าภาพลกัษณ์ปจัจุบนัขององคก์รเป็นอย่างไร เป็นไปตามทีอ่งคก์ร

ตอ้งการหรอืไม ่ซึง่ภาพลกัษณ์น้ีจะสะทอ้นจดุยนืขององคก์รในสายตาบุคคลทัว่ไปไดด้ทีีสุ่ด 

3) ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นภาพลกัษณ์ที่ผู้บรหิาร

ขององคก์รเชื่อว่า องคก์รเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป เปรยีบเสมอืนการส่องกระจกทีเ่หน็ภาพ

ในดา้นดขีองตนเอง ซึง่ตามความเป็นจรงิแล้วอาจเป็นการเหน็ในสิง่ทีผ่ดิและต่างไปจากที่บุคคล

ทัว่ไปมององคก์รกเ็ป็นได ้

4) ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลกัษณ์ทีผู่บ้รหิาร

หรอืพนักงานในองคก์รปรารถนาใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้องคก์รจงึพยายามทําทุกทางให้ภาพลกัษณ์น้ี

เกดิขึน้ และถอืเป็นการกําหนดเป้าหมายทีอ่งคก์รตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์อยา่งชดัเจน 

5) ภาพลกัษณ์สูงสุดทีท่ําได ้(Optimum Image) เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิ

จากการคํานึงถงึความเป็นจรงิ ความเขา้ใจ การรบัรูข้องผู้รบัขอ้มูลข่าวสาร และอุปสรรคอื่นๆ 

ต่อการสรา้งภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาได ้ดงันัน้ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพลกัษณ์ที่ผู้ที่

เกีย่วขอ้งรูจ้กัประมาณตนเอง จนไมท่าํใหภ้าพลกัษณ์พงึปรารถนาสูงเกนิสภาพความเป็นจรงิใน

ปจัจบุนั 

6) ภาพลกัษณ์ทีถู่กตอ้งและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) 

เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ทีเ่กดิ

โดยธรรมชาติ เช่น ข่าวลอื หรอือุบตัเิหตุต่างๆ เป็นต้น ทําให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ไม่ถูกต้อง จงึ

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขภาพลกัษณ์นัน้ใหถู้กตอ้ง 
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7) ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ตัง้แต่ระบบการบรหิารองคก์ร สนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นภาพที่บุคคล

ทัว่ไปมต่ีอองคก์รนัน้ 

8) ภาพลกัษณ์สถาบนั (Institutional Image) มลีกัษณะคล้ายกับ

ภาพลกัษณ์องคก์ร แต่จะมองทีบ่ทบาทหรอืพฤตกิรรมของสถาบนัเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 

9) ภาพลกัษณ์สนิค้า/บรกิาร (Product/Service Image) เป็นภาพ 

ลกัษณ์ของสนิค้าหรอืบรกิารที่เกดิขึน้ในใจของบุคคลทัว่ไป โดยเป็นภาพลกัษณ์ที่เกดิจากการ

ปรงุแต่งใหเ้ป็นทีย่อมรบั 

10) ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (Brand Image) เป็นภาพลกัษณ์ของตรา

สนิคา้ หรอืเครื่องหมายการคา้ (Trade Mark) หรอืตราสญัลกัษณ์ (Logo) ซึง่ส่วนมากมกัใชใ้น

การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  ความสมัพนัธข์องภาพลกัษณ์ประเภทต่างๆ ในทศิทางทีเ่หมาะสม 

แหล่งท่ีมา: พงษ์เทพ วรกจิโภคาทร, 2537. 

 

ภาพลกัษณ์สถาบนั 

Institutional Image 

ภาพลกัษณ์กระจกเงา 

Mirror Image 

ภาพลกัษณ์ปจัจุบนั 

Current Image 

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

Wish Image 

ภาพลกัษณ์สนิคา้/บรกิาร 

Product/Service Image 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

Brand Image 

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

Corporate Image 

ภาพลกัษณ์ปจัจุบนั 

Current Image 

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

Corporate Image ภาพลกัษณ์องคก์ร 

Corporate Image 

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

Corporate Image 
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จากภาพสามารถอธบิายไดว้่า ภาพลกัษณ์กระจกเงาจะเป็นภาพลกัษณ์ทีม่คีวาม

ต้องการน้อยทีสุ่ด ส่วนการจะกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาได้นัน้จําเป็นทีจ่ะต้องทราบก่อน

ว่าภาพลกัษณ์ปจัจุบนัขององค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถทราบได้จากการสํารวจภาพลกัษณ์

ปจัจุบนัขององค์กรว่าถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องอย่างไร และถงึจะสามารถกําหนดภาพลกัษณ์พงึ

ปรารถนาได้ โดยการกําหนดภาพลกัษณ์ปรารถนาน้ีจะต้องคํานึงถงึภาพลกัษณ์สนิค้า/บรกิาร 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า และภาพลักษณ์องค์กรประกอบกัน อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์พึง

ปรารถนาน้ีไมค่วรกําหนดใหส้งูเกนิกว่าความเป็นจรงิ แต่ควรเป็นภาพลกัษณ์สูงสุดทีส่ามารถทํา

ได ้เพื่อใหภ้าพลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้มคีวามเหมาะสมตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

2.1.2.2 ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) 

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) (ดวงพร คําณูนวฒัน์, และวาสนา จนัทร์

สว่าง, 2536) เป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่มสีูตรกําหนดตายตวัทีจ่ะสามารถบอกไดว้่าควรหรอืไม่ควรมี

ลกัษณะเช่นไร เน่ืองจากแต่ละองคก์ร สถาบนัต่างมสีภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั เช่น ลกัษณะ

ขององค์กร นโยบายการบรหิาร รูปแบบการดําเนินงานขององค์กร เป็นต้น จงึส่งผลให้วธิกีาร

สรา้งหรอืกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของแต่ละองคก์รแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม ปจัจยัใน

การกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1) ผูบ้รหิาร (Executive) ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มวีสิยัทศัน์

ที่ดี มีหลักการของผู้บริหารที่ดี ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน จึงส่งผลให้เกิด

ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร 

2) พนักงาน (Employee) ต้องมคีวามรู ้ความสามารถ มบุีคลกิภาพ

และมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

3) สนิคา้หรอืตราสนิคา้ (Product or Brand) ต้องมคีุณภาพ ประโยชน์

ในการใชส้อยตรงตามสิง่ทีโ่ฆษณา และมรีปูลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ีส่วยงาม 

4) ความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (Related with Target 

Publics) การดําเนินงานที่โปร่งใส มคีุณธรรม จรยิธรรม และมพีนัธมติรในการดําเนินงาน

ประเภทเดยีวกนั 

5) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) การดําเนินงาน

ขององค์กรควรมกีารดูแลเอาใจใส่และความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืการสรา้งประโยชน์ให้กบั

สงัคม 

6) ความปลอดภยั มลภาวะ และเทคโนโลย ี(Safety, Pollution and 

Technology) รวมถงึตวัอาคารสาํนกังาน และเครือ่งแบบพนักงาน ทีจ่ะสะทอ้นตวัตนขององคก์ร 

(Corporate Identity) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

7) กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั (Laws and Regulation) องคก์ร

ตอ้งปฏบิตัอิยูใ่นกรอบของกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณทีีด่ขีองสงัคม  
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จากการกําหนดภาพลกัษณ์พึงปรารถนาที่กล่าวมา สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานไดม้กีารกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาโดยมุ่งเน้นในดา้นการเป็นองคก์ร

ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นวสิยัทศัน์ขององคก์รคอื TRUST ซึง่การจะเป็นเช่นนัน้

ตอ้งสะทอ้นมาจากพฤตกิรรมของพนกังานทุกคนในองคก์ร และทีส่ําคญัผลงานขององคก์รต้องมี

ความชดัเจน การดําเนินงานเป็นอสิระ มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อทุกภาคส่วน 

ทัง้ผู้ประกอบกิจการพลงังานและประชาชนด้วยความเป็นมอือาชีพ และมมีาตรฐานที่เป็นที่

ยอมรบัในระดบัสากล 

2.1.2.3 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์และการเกดิภาพลกัษณ์ 

องค์ประกอบของภาพลกัษณ์และการเกิดภาพลกัษณ์มดีงัน้ี (อภศิักดิ ์อุ่มจนัสา, 

และพชัราภรณ์ ลนัศร,ี 2553) 

1) องคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้(Perceptual Component) เป็นสิง่ทีบุ่คคล

ไดจ้ากการสงัเกต และนําไปสู่การรบัรูเ้บือ้งต้น สิง่ทีถู่กรบัรูน้ี้อาจจะเป็นบุคคล ความคดิ สถานที ่

หรอืเหตุการณ์ต่างๆ 

2) องค์ประกอบเชงิความรู้ (Cognitive Component) เป็นความรู้

เกีย่วกบัลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและการรบัรู ้

3) องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ (Affective Component) เป็นความรูส้กึของ

บุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ 

4) องคป์ระกอบเชงิการกระทํา (Cognitive Component) เป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิตอบโต้สิ่งเร้า โดยเป็นผลของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงความรู้และ

ความรูส้กึ 

2.1.2.4 การเกดิภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์เกิดขึน้ได้ใน 2 กรณี คอื เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเกิดขึน้จาก

การสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพลักษณ์พึงปรารถนาที่องค์กรอยากให้เป็น 

ภาพลกัษณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้รบัมกีารสรุปความคิดจากการได้รบัรู้ข้อมูล จนทําให้ผู้รบัเกิด

ความเขา้ใจ ความคดิและความรูส้กึว่าองคก์ร สนิคา้หรอืบรกิารนัน้เป็นอย่างไรหากมกีารสื่อสาร

ทีด่ ีดงันัน้ ภาพลกัษณ์จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อมกีารสื่อสารขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารสื่อสารใน

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม และผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง  

ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หากภาพลกัษณ์นัน้ตัง้อยู่บนพื้นฐาน

ของความจรงิและเป็นภาพที่เกดิขึน้โดยธรรมชาต ินักประชาสมัพนัธ์จะมหีน้าที่เพยีงแต่ทําให้

ภาพลักษณ์นั ้นเด่นชัดขึ้นและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ร ับทราบ การสร้างสรรค์

ภาพลกัษณ์บนพืน้ฐานของความไม่จรงิ จะทําใหภ้าพลกัษณ์ไม่คงทนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิง่

สงัคมในปจัจบุนัทีเ่ทคโนโลยกีารสื่อสารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถรบัขอ้มลูจากสื่อไดห้ลาย

ช่องทาง โอกาสทีจ่ะเปรยีบเทยีบและคดัเลอืกขอ้มลูมมีาก ดงันัน้การปกปิด ปรุงแต่งภาพลกัษณ์ 
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จะทําให้คนเกดิความรูส้กึไม่ไว้วางใจ และอาจถงึขัน้เป็นปฏปิกัษ์กบัองค์กรได้ (อภศิกัดิ ์อุ่มจนั

สา, และพชัราภรณ์ ลนัศร,ี 2553) 

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537) ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ โดย

พจิารณาในด้านของปจัเจกบุคคลที่เหตุการณ์ได้มาถงึตวัเองและจะพฒันาเป็นภาพลกัษณ์ใน

ทีสุ่ดไดอ้ยา่งไร 

1) เหตุการณ์และสิง่แวดลอ้ม (Event and Environment) สภาพสงัคม 

วฒันธรรม การศกึษา และอื่นๆ ทําใหเ้กดิเหตุการณ์ต่างๆ ขึน้มากมาย และในบรรดาเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นทัง้หมดน้ี เหตุการณ์ใดจะมีคุณค่าด้านดีหรือไม่ดี จะสําคัญหรือไม่สําคัญ จะมี

ความหมายอยา่งไร ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากตวัเราเพยีงฝ่ายเดยีว แต่สภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่กบัเหตุการณ์

และอยูโ่ดยรอบตวัเรานัน้ จะเป็นตวักําหนดคุณค่าเหล่านัน้เอง 

2) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) แต่ละเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้จะสามารถเขา้มาสู่เราได้โดยช่องทางการสื่อสาร ไดแ้ก่ การได้ยนิ ไดเ้หน็ ไดส้มัผสั ได้

ลิ้มรส และได้กลิ่น กล่าวโดยสรุปว่า ช่องทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของการรบัรู้

เหตุการณ์ ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขัน้ตอนน้ี คุณสมบตัิของตวัสารและสื่อย่อมมี

ความสาํคญัมากทีสุ่ด 

3) องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Element) เกี่ยวกับ

องคป์ระกอบในการสื่อสารของแต่ละบุคคล คอื ทกัษะการสื่อสาร ทศันคต ิความรู ้ระบบสงัคม

และวฒันธรรม ต่างกม็อีทิธพิลต่อการสื่อสาร 

4) การรบัรูแ้ละความประทบัใจ (Perception Element) ความคงทน

ของภาพลักษณ์นัน้ขึ้นอยู่กับการรบัรู้ในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งมีความหมายแตกต่างไปตาม

ความคดิของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียงัขึ้นอยู่กบัความประทบัใจต่อเหตุการณ์นัน้ด้วยเช่นกนั 

โดยถ้าประทับใจมากไม่ว่าจะทางบวกหรือลบ ก็จะจดจําเหตุการณ์ได้มาก และเมื่อภาพ

เหตุการณ์นัน้กลายเป็นภาพลกัษณ์ขึน้แลว้ กจ็ะเป็นภาพลกัษณ์ทีเ่จอืจางไดช้า้กว่าเหตุการณ์ทีม่ ี

ความประทบัใจน้อยหรอืไมม่คีวามประทบัใจเลย 

2.1.2.5 การสรา้งภาพลกัษณ์ 

ดวงพร คาํณูนวฒัน์, และวาสนา จนัทรส์ว่าง (2536) ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีส่รา้งได้

ด้วยการประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ แม้จะต้องอาศัยระยะเวลาและความ

ต่อเน่ือง แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ดังนั ้นจึงต้องมีกลวิธีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี คือ การ

ประชาสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรค์ ที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความจรงิและต้องพฒันาภาพลกัษณ์นัน้

อยูเ่สมอ โดยภาพลกัษณ์ทีส่รา้งสรรค ์ประกอบดว้ย การสร้าง การส่งเสรมิป้องกนั และการแก้ไข 

ดงัน้ี 

1) การสรา้งภาพลกัษณ์ โดยการกําหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ทีพ่งึ

ปรารถนา ผ่านการสํารวจภาพลกัษณ์เดมิว่ามหีรอืไม่และเป็นอย่างไรจากกลุ่มเป้าหมาย คน้หา
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จุดเด่นและจุดอ่อนขององค์กร กําหนดเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งต้องเป็นที่รบัรู ้

เขา้ใจ และเป็นทีย่อมรบัของบุคคลในองคก์ร โดยใชว้ธิกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์

ต่อไป 

2) การส่งเสรมิ ป้องกนั และรกัษาภาพลกัษณ์ให้คงทนถาวร เน่ืองจาก

ภาพลกัษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสงัคมที่มีเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ก้าวหน้า และมีการสื่อสารมวลชนที่ครอบคลุมทัว่ถึง ดังนัน้ การส่งเสริม ป้องกัน และรกัษา

ภาพลกัษณ์จงึเป็นสิง่จําเป็น ซึ่งควรดําเนินการดว้ยการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก เพื่อป้องกนัการเกดิ

ภาพลกัษณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์และรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ใีหค้งทนถาวร 

3) การแกไ้ขภาพลกัษณ์ หมายถงึ การแก้ไขภาพลกัษณ์เชงิลบ ซึง่อาจ

เกิดขึ้นจากความผิดพลาด อุบตัิเหตุ หรอืข่าวลือต่างๆ ซึ่งจะต้องดําเนินการแก้ไขด้วยการ

บรหิารภาพลกัษณ์ และการประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต ทัง้น้ีองค์กรจะต้องมกีารวางแผน

ป้องกนัและเตรยีมพรอ้มเสมอ 

2.1.2.6 การสรา้งภาพลกัษณ์กบัสื่อมวลชน 

ปฐัมะทพิย ์หมัน่ประพฤต ิ(2552) กล่าวว่า “สื่อมวลชนนัน้จะมหีน้าทีแ่ละบทบาท

เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกบับุคคล ทําให้บุคคลผู้นัน้มชีื่อเสยีงมภีาพลกัษณ์ที่ดต่ีอประชาชนโดยการ

โฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ในสื่อมวลชน เช่น ดารานักร้อง ศิลปิน นักกฬีา นักการเมอืง 

ฯลฯ” โดยมวีธิกีารเลอืกใชส้ื่อและวธิกีารเผยแพรข่า่วสารไดห้ลายรปูแบบ ดงัน้ี 

1) Press Release ข่าวแจกหรอืข่าวประชาสมัพนัธข์ององคก์ร ช่วยใน

การสื่อสารความคดิเหน็ ขา่วสาร และขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

2) Press Conference การแถลงข่าว ช่วยในการชี้แจงขอ้มูลการ

ดาํเนินงานขององคก์รทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมใหส้าธารณชนไดร้บัทราบผ่านสื่อมวลชน 

3) Press Tour การพาสื่อมวลชนเยีย่มชมกจิการ นอกจากจะเป็นการ

ช่วยเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงานขององค์กรแล้ว ยงัช่วยสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี

กบัสื่อมวลชนดว้ยเช่นกนั 

4) Press Interview การให้สมัภาษณ์สื่อมวลชน ช่วยในการเผยแพร่

ประเดน็ ขอ้มลูในเชงิลกึ เปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนไดซ้กัถามโดยละเอยีด 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สื่อมวลชน เช่น นักข่าว นักเขยีน บรรณาธิการ ช่างภาพ 

คอลมัน์นิสต์ เป็นต้น เป็นเครื่องมอืสําคญัในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน และเป็นส่วน

หน่ึงทีจ่ะสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์รใหป้ระชาชนรบัทราบ 

2.1.2.7 ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ปีระกอบดว้ย (ชุตมิา จรเิกษม, 2553) 

1) พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคล องคก์ร และสถาบนั บุคลกิภาพ

ส่วนตัวที่เหมาะสม เป็นสิ่งสําคัญมากในการสร้างภาพลักษณ์ เพราะจะเป็นสิ่งแรกที่
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กลุ่มเป้าหมายสัมผสัได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจ ความชอบ ความเชื่อถือมากน้อย

เพยีงใดขึน้อยูก่บัการแสดงออกดงักล่าว 

2) การมสี่วนร่วม มบีทบาทในการสร้างสรรค์ ปรบัปรุงแก้ไขปญัหา

สงัคม มกีารทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม พฒันาสงัคมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3) สนิคา้หรอืบรกิารมคีุณภาพด ีไดม้าตรฐานตามทีก่ําหนด 

4) เป็นบรษิทัทีม่ ัน่คง ซื่อสตัย ์มคีวามทนัสมยั และมกีารบรหิารงานทีด่ ี

5) เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์ให้มปีระสทิธิภาพ เน่ืองจากในสงัคม

ปจัจุบันมีการแข่งขนัสูง จึงจําเป็นที่ต้องมภีาพลกัษณ์ที่ดีที่น่าเชื่อถือ ทัง้น้ีเทคนิคต่างๆ ที่

นํามาใชต้อ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมดว้ย 

2.1.2.8 วธิกีารสื่อสารภาพลกัษณ์ 

มารโ์คน่ี (Marconi, 1996) กล่าวว่า “การสื่อสารภาพลกัษณ์เป็นการสรา้งการรบัรู้

ของกลุ่มเป้าหมายใหเ้กดิภาพลกัษณ์ไปในแนวทางทีเ่ราตอ้งการ” โดยมวีธิกีารดงัน้ี 

1) กําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาให้ชดัเจน เพื่อทําให้การสื่อสารไป

ยงักลุ่มเป้าหมายมคีวามชดัเจน 

2) การเริม่ต้นการสื่อสารควรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมาย

รบัทราบก่อน เพื่อทีก่ลุ่มเป้าหมายจะไดท้ราบว่าสิง่ทีเ่รากําลงัสื่อสารคอือะไร มปีระโยชน์อย่างไร 

น่าสนใจหรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารประชาสมัพนัธผ์่านสื่อมวลชน แต่ทัง้น้ีในช่วงแรกกไ็ม่ควรใหข้อ้มลู

ข่าวสารที่มากจนเกินไป เพราะหากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจําที่ดี ควรยดึหลกั 

“Less is more” 

3) นําเสนอใหต้รงประเดน็ ตรงไปตรงมา เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะไดร้บั

ขอ้มลูทีถู่กตอ้งชดัเจน 

4) ไมค่วรนําเสนอขอ้มลูทีโ่อ้อวดเกนิจรงิ เพราะจะทําใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เกิดความรู้สึกไม่คล้อยตาม และไม่เห็นด้วยในที่สุด จนทําให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่พึง

ปรารถนาได ้

5) รกัษาระดบัความพอดใีนการสื่อสาร โดยสื่อสารให้อยู่ในระดบัพอด ี

ไมม่ากหรอืไมน้่อยจนเกนิไป 

6) การกําหนดใช้เครื่องมอือื่นๆ ควรมกีารเลอืกใช้ระบบหรอืเครื่องมอื

การสื่อสารอื่นทีจ่ะสามารถช่วยส่งขอ้มลูไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1.2.9 หน้าทีข่องผูส้รา้งภาพลกัษณ์ 

หน้าทีข่องผูส้รา้งภาพลกัษณ์มดีงัน้ี (เสร ีวงษ์มณฑา, 2541) 

1) ใหข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นบวก (Positive Fact) เป็นการนําเสนอขอ้มลูที่

เป็นขอ้เทจ็จรงิด้านบวก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมทีศันคตทิี่ด ีและขณะเดยีวกนัก็พยายามทําให้
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ขอ้มลูทีเ่ป็นลบเบาบางลงหรอืหายไป โดยการใหเ้หตุผลสนับสนุนอย่างน่าเชื่อถอื ซึง่อาจช่วยทํา

ใหค้วามรูส้กึ ทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมายเปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้ได ้

2) การชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

มาใชใ้นการประเมนิองคก์ร ประเมนิองค์กรดว้ยมาตรการที่สอดคลอ้งกบัจุดแขง็ขององคก์ร กจ็ะ

ช่วยทําให้องค์กรมภีาพลกัษณ์ที่ดีได้ ขณะเดียวกันผู้มหีน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็ควรจะมี

ความสามารถในการโน้มน้าวใจใหบุ้คคลอื่นเลอืกเอามาตรการที่สอดคล้องกบัจุดแขง็ขององคก์ร

มาประเมนิองคก์ร 

3) ใช้วิธีการที่ทําให้คนได้ร ับประสบการณ์ตรงกับองค์กรหรือกับ

พนักงานที่ประทบัใจ ถงึแมว้่าผู้ทําหน้าที่ในการสร้างภาพลกัษณ์จะนําเสนอขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ

ด้านบวกขององค์กรออกไป แต่ถ้าหากผู้บรหิารและพนักงานขององค์กรได้แสดงออกซึ่งการ

กระทาํหรอืพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม กจ็ะส่งผลต่อการเกดิภาพลกัษณ์ในทางลบไดเ้ช่นกนั 

2.1.2.10 หน้าทีข่องการประชาสมัพนัธใ์นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี

ชุติมา จรเิกษม (2553) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการประชาสมัพนัธ์ในการเสรมิสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่ไีว ้ดงัน้ี 

1) หน้าที่ในการประกาศ (Announcement) เป็นการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารหรอืกิจกรรมใดๆ ขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายทราบ และยงัเป็นการสรา้งการรบัรูใ้ห้เกิด

ความชื่นชมในความก้าวหน้าขององคก์รดว้ย 

2) หน้าทีใ่นการใหข้อ้มลูข่าวสาร (Information) เป็นการใหข้อ้มลูเพื่อ

โน้มน้าวใจผูร้บัสารใหเ้กดิความรูส้กึเหน็ดว้ยกบัองคก์ร 

3) สร้างภาพลกัษณ์ที่ด ี(Create Image) เป็นการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านดขีององคก์ร ให้กลุ่มเป้าหมายไดร้บัรูแ้ละเกดิความรูส้กึด ีวธิกีารประชาสมัพนัธจ์ะ

ทาํใหท้ราบว่าองคก์รนัน้มภีาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร 

4) การแก้ไขทศันคตเิชงิลบ (Reverse negative attitudes) เมื่อมี

ความเขา้ใจผดิต่อองค์กรเกดิขึน้ ฝ่ายประชาสมัพนัธจ์ะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขประเดน็

ความเขา้ใจผดินัน้โดยเรว็ โดยใช้การบรหิารประเดน็ข่าว (Issue Management) เขา้มาช่วย

แกไ้ข และตอ้งหาวธิกีารสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ทีดแทน 

5) สรา้งความเขา้ใจ (Create Understanding) บางครัง้กลุ่มเป้าหมาย

อาจเกดิความไมเ่ขา้ใจ ความสบัสนหรอืความไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการดําเนินงานขององคก์ร จงึเป็น

หน้าที่ของฝ่ายประชาสมัพนัธ์ที่จะสรา้งความเขา้ใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการให้ข้อมูลผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทีอ่งคก์รนัน้มอียูอ่ยา่งเหมาะสม 

6) ติดตาม (Checking) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ต้องคอยติดตามและ

ตรวจสอบความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เพื่อทราบถงึทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมายที่มี

ต่อองคก์รและเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิภาพลกัษณ์ทีไ่มพ่งึปรารถนาได ้



27 

สําหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัไดนํ้าเอาแนวคดิเกี่ยวกบัการสรา้งภาพลกัษณ์มา

ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาว่าองคก์รมกีลยุทธก์ารสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาต่อ

สื่อมวลชนอยา่งไร 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธแ์ละการโน้มน้าวใจ 

 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์

สมาคมการประชาสมัพนัธแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (Public Relation Society of America) 

หรอื PRSA ไดใ้หค้ําจํากดัความของการประชาสมัพนัธ์ไว้ว่า “การประชาสมัพนัธ์เป็นอาชพีที่

ใหบ้รกิารผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจา้งและผูว้่าจา้ง ดว้ยเหตุน้ีอาชพี

การประชาสมัพนัธ์จงึมวีตัถุประสงค์พื้นฐานอยู่ที่ความเข้าใจร่วมกนัและความร่วมมอืร่วมกนั

ระหว่างกลุ่มต่างๆ และสถาบนัสงัคม” 

นิยามของการประชาสมัพนัธ ์คําว่า การประชาสมัพนัธ ์แปลมาจากคําในภาษาองักฤษ

คอื Public Relations โดยคําว่า Public แปลเป็นภาษาไทยคอื ประชา ซึง่หมายถงึ หมู่คน และ

คําว่า Relations แปลเป็นภาษาไทยคอื สมัพนัธ์ ซึ่งหมายถึง การผูกพนั ดงันัน้คําว่าการ

ประชาสมัพนัธเ์มือ่แปลตามตวัอกัษรกจ็ะไดค้วามหมายว่า “การเกีย่วขอ้งผกูพนักบัหมูค่น”  

ลี (Lee, 1930) นักวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพนัธ์ซึ่งถือเป็นบิดาของการ

ประชาสมัพนัธ์สมยัใหม่ ได้ให้ความหมายของการประชาสมัพนัธว์่า เป็นการดําเนินงานอะไรก็

ตามที่ได้มกีารสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับประชาชน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปให้

ประชาชนได้เขา้ใจถงึการดําเนินงาน โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมและสนับสนุนการดําเนินงาน

นัน้ 

เบอร์เนส์ (Bernays, 1952) ผู้บุกเบกิงานประชาสมัพนัธ์ได้ให้ความเห็นว่า การ

ประชาสมัพนัธม์คีวามหมาย 3 ประการ คอื 

1) เผยแพรช่ีแ้จงขอ้มลูขา่วสารใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบ 

2) เชญิชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วม ตลอดจนเหน็ดว้ยกบัวตัถุประสงคแ์ละวธิี

ดาํเนินงานของสถาบนัหรอืองคก์ร 

3) ประสานความคดิเห็นของกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากบัจุดมุ่งหมายและวธิีการ

ดาํเนินงานของสถาบนัหรอืงอคก์ร 

วริชั ลภริตันกุล (2535, น. 12) ใหค้าํจาํกดัความของการประชาสมัพนัธว์่า  

 

การประชาสมัพนัธ ์คอื วธิกีารของสถาบนัอนัมแีบบแผนและการกระทําทีต่่อเน่ือง ในอนัที่

จะสรา้งหรอืใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มประชาชน เพื่อใหส้ถาบนัและกลุ่มประชาชนที่
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เกี่ยวข้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมอืซึ่งกันและกัน อันจะเป็น

ประโยชน์ใหส้ถาบนันัน้ๆ ดําเนินงานไปไดผ้ลดสีมตามความมุ่งหมาย โดยมปีระชามตเิป็น

แนวบรรทดัฐานสาํคญัดว้ย 

 

ดงันัน้ กล่าวโดยสรปุ การประชาสมัพนัธ ์คอื การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนั

ด ีระหว่างองค์กรหรอืสถาบนักบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อหวงัผลในความร่วมมอืและสนับสนุนจาก

กลุ่มเป้าหมายนัน้ 

2.2.1.1 วตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ ์

แบลค็ (Black, 1983) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธม์วีตัถุประสงค์และความมุ่ง

หมายทีส่าํคญั ซึง่สรปุได ้3 ประการ ดงัน้ี 

1) เพื่อสรา้งความนิยมใหเ้กดิขึน้ในหมู่ประชาชน (Positive Steps to 

Achieve Good Will) ความนิยมจากประชาชนหรอืกลุ่มเป้าหมายเป็นสิง่สําคญั ซึ่งจะช่วย

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ร ประกอบไปดว้ย การปลุกกระตุ้น เพื่อสรา้งและ

คงไวซ้ึง่ความนิยม เชื่อถอื ศรทัธาจากกลุ่มเป้าหมาย ทําใหก้ารดําเนินงานขององคก์รนัน้เป็นไป

ดว้ยความสะดวกราบรืน่และบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้ไว ้

2) เพื่อปกป้องและรกัษาชื่อเสยีงสถาบนัมใิห้เสื่อมเสีย (Action to 

Safeguard Reputation) ชื่อเสยีงขององคก์รยอ่มมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากองค์กรมชีื่อเสยีงไปในทางลบ ภาพลกัษณ์ที่ประชาชนมต่ีอองค์กรย่อม

เป็นไปในทางลบเช่นกนั องค์กรจงึต้องพยายามปกป้องและรกัษาชื่อเสยีงของตนไว้ให้ดเีสมอ 

รวมทัง้การแสดงออกถงึความมสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3) เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ภายใน (Internal Relationship) ความ 

สมัพนัธ์อนัดภีายในองค์กร จะมผีลต่อการสรา้งความสมัพนัธ์ภายนอกด้วย และยงัช่วยให้การ

บรหิารและการดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปดว้ยความราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนส่งผล

ใหก้ารประชาสมัพนัธภ์ายนอกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

นอกจากน้ี วริชั ลภริตันกุล (2542) ยงักล่าวว่า การประชาสมัพนัธม์วีตัถุประสงค์

อยู่ที่การประเมนิ วเิคราะห์ และชกัจูงประชามติของกลุ่มเป้าหมาย โดยวตัถุประสงค์ของการ

ประชาสมัพนัธข์ององคก์รมดีงัน้ี 

1) เพื่ออธบิายถงึนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละประเภทของการดําเนินงาน

ขององคก์รใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัทราบ 

2) เพื่ออธบิายให้ฝ่ายบรหิาร ได้ทราบถึงทศันคตหิรอืความรูส้กึนึกคดิ

ของกลุ่มเป้าหมายทีม่ต่ีอองคก์ร 

3) เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและหาจุดบกพร่องที่คาดว่าจะเกดิขึน้ เพื่อ

ป้องกนัปญัหาความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 
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4) เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิการยอมรบัต่อองคก์ร 

5) เพื่อช่วยบรรเทาปญัหายุง่ยากต่างๆ ภายในองคก์ร 

6) เพื่อแนะนําฝ่ายบรหิาร ให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม เพื่อความเจรญิกา้วหน้าและชื่อเสยีงทีด่ขีององคก์ร 

2.2.1.2 สื่อประชาสมัพนัธ ์

สื่อประชาสมัพนัธ ์คอื ช่องทางในการนําขอ้มลูข่าวสารทีต่้องการประชาสมัพนัธจ์าก

ผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร ซึง่ในปจัจบุนัสื่อประชาสมัพนัธม์คีวามหลากหลาย เน่ืองจากการพฒันาดา้น

เทคโนโลยกีารสื่อสารของสงัคม อย่างไรกต็าม สามารถแบ่งสื่อประชาสมัพนัธ์โดยพจิารณาตาม

ลกัษณะของสื่อไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 

1) สื่อบุคคล หมายถงึตวับุคคลทีท่ําหน้าทีถ่่ายทอดขอ้มลูข่าวสารไปยงั

บุคคลอื่น ซึง่นับว่าเป็นสื่อที่มปีระสทิธภิาพสูงในการประชาสมัพนัธ ์โดยเฉพาะการโน้มน้าวใจ 

เน่ืองจากเป็นการติดต่อกบัผู้รบัสารโดยตรง ส่วนใหญ่จะสื่อสารโดยอาศยัการพูดในลกัษณะ

ต่างๆ เช่น พบปะพดูคุย การประชุม การใหส้มัภาษณ์ การพูดในโอกาสพเิศษต่างๆ เป็นต้น แต่

สื่อบุคคลกม็ขีอ้จาํกดัดา้นการใชค้าํพดูเพื่อสื่อสารเน้ือหาทีเ่ป็นเรื่องซบัซอ้นซึง่อาจไม่สามารถทํา

ใหผู้ร้บัสารเขา้ใจไดท้นัท ีและเป็นสื่อทีไ่ม่ถาวรเพราะยากต่อการอ้างองิ นอกจากจะมกีารบนัทกึ

คาํพดูไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) สื่อมวลชน เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเพื่อการ

ประชาสมัพนัธส์ู่คนจาํนวนมากพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยสื่อมวลชนอาจแบ่ง

ประ เภทตามคุณลักษณะของสื่ อออกเ ป็น  5 ประ เภท คือ  หนั งสือพิมพ์  นิตยสาร 

วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร ์ 

3) สื่อสิง่พมิพ ์เป็นสื่อประชาสมัพนัธท์ี่เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายดว้ย

วตัถุประสงคใ์นการผลติและรปูแบบของสิง่พมิพท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป ปจัจุบนัความนิยมในการ

ใช้สื่อสิง่พมิพเ์พื่อการประชาสมัพนัธ์น้ีมอียู่มากและมรีปูแบบทีห่ลากหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มอีายุการใช้งานนาน แต่มขี้อจํากดัในเรื่องการ

นําเสนอเน้ือหาซึง่ตอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสื่อสิง่พมิพป์ระเภทนัน้ๆ ดว้ยเช่นกนั 

4) สื่อโสตทศัน์ เป็นสื่อทีผู่ร้บัสามารถรบัไดท้ัง้ภาพและเสยีง โดยมขีอ้ดี

คอื มคีวามน่าสนใจ เป็นสื่อทีค่งทนถาวร นํามาใชไ้ดบ่้อยครัง้ และสามารถคดัลอกเพื่อนําไปใชท้ี่

อื่นไดง้า่ย แต่มขีอ้จาํกดัคอื ตอ้งใชก้บัอุปกรณ์บางประเภททีม่รีาคาแพง และต้องมคีวามรูใ้นการ

ใช ้

ในปจัจุบัน น้ี  คอมพิว เตอร์ได้ เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ

ตดิต่อสื่อสารและในงานประชาสมัพนัธ ์เป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ื่อผสม (Multi-media) ซึ่ง

ได้ร ับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างด ี

เน่ืองจากใหท้ัง้ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงทีส่มจรงิ และผูร้บัสารเองยงัสามารถมสี่วนร่วม
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ในการตอบสนองต่อสื่อดงักล่าวได้ดว้ย ส่วนขอ้จาํกดัคอื มคีวามยุ่งยากในการจดัเตรยีมอุปกรณ์ 

และผูร้บัสารตอ้งมคีวามรูใ้นการใชค้อมพวิเตอร ์

นอกจากน้ี ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ผ่าน

ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) มคีวามสําคญัมากยิง่ขึน้ โดยอนิเตอรเ์น็ตมขีอ้ดคีอื สามารถเขา้ถงึ

ประชาชนทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ย่างรวดเรว็ และเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 

ที่ผู้รบัสามารถโต้ตอบเพื่อซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม หรอืข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยผ่านทางระบบ

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

5) สื่อกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความรู้สกึนึกคดิ ความรู ้

อารมณ์ และขอ้มูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อกจิกรรมมหีลายรูปแบบ เช่น งานสมัมนา 

การฝึกอบรม การแถลงข่าว การจดันิทรรศการ การจดัแสดง เป็นต้น สื่อกจิกรรมมขีอ้ดคีอื มี

ความยดืหยุ่นสูงสามารถปรบัให้เข้ากบัแต่ละโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แต่มขี้อจํากดัคือ 

ผูร้บัสารมจีาํนวนจาํกดัเฉพาะกลุ่มทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเท่านัน้ 

2.2.1.3 กระบวนการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์

กระบวนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนคอื (พรทพิย ์

พมิลสนิธุ,์ 2540) 

1) การวิจัย (Research) เป็นขัน้ตอนแรกของการดําเนินงาน

ประชาสมัพนัธ ์ซึง่เป็นการหาขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัปญัหาทีอ่งค์กรเผชญิอยู่ เพื่อหาวธิกีาร

ทาํประชาสมัพนัธใ์หป้ญัหานัน้หมดไป โดยขอ้มลูทีไ่ดต้อ้งมคีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้ 

การวจิยัครอบคลุมแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท คอื 

(1) หลกัฐานทีป่รากฏอยู่ ไดแ้ก่ ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีป่รากฏอยู่ใน

สื่อสิง่พมิพต่์างๆ โดยขอ้มลูเหล่าน้ีมปีระโยชน์ต่อการวจิยัในเบือ้งตน้ และยงัเป็นขอ้มลูทีห่าไดง้่าย 

ไมเ่สยีเวลาและเงนิในการจดัหา 

(2) ขอ้มลูทีต่้องมกีารสบืหาอย่างมแีบบแผน หมายถงึขอ้มลูทีต่้อง

ใชใ้นการตดัสนิใจวางแผนโดยตรง ไดแ้ก่ การสํารวจความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ซึง่ตอ้งมกีารสุ่มตวัอยา่งเขา้มาช่วย 

การวิจยัที่ดจีะต้องเป็นการผสมผสานการศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่าง

ขอ้มลูทัง้ 2 แหล่ง ถ้าขอ้มลูทัง้ 2 แหล่งมลีกัษณะคลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกนั จะทําใหก้ารสรุปผลมี

น้ําหนักมากขึ้น แต่ถ้าขดัแย้งหรือแตกต่างกันก็ต้องมีการสรุปและให้ความมัน่ใจในความ

เทีย่งตรงของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบใหร้อบคอบอกีชัน้หน่ึง 

2) การวางแผน (Planning) เป็นขัน้ตอนการวางแผนและการตดัสนิใจ

ว่าจะใชก้ลยุทธท์างการประชาสมัพนัธใ์ดในการดําเนินงานประชาสมัพนัธ ์ โดยเป็นการกําหนด

วธิปีฏบิตัิเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้การดําเนินงานนัน้ๆ มี
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ความสอดคล้อง ต่อเน่ือง และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยแผนการประชาสัมพันธ์จะ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอยา่งน้อย 3 ประการคอื 

(1) การกําหนดวธิกีารปฏบิตั ิ(Work Plan) ซึง่จะเป็นการควบคุม

ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยระบุว่าจะต้องทําอะไร จะใช้คน เวลา 

งบประมาณ และเครือ่งมอือุปกรณ์อยา่งไร มกีลยทุธห์รอืกลวธิอีย่างไรในการดําเนินงาน ทัง้น้ีใน

การกําหนดวธิปีฏบิตัคิวรมคีวามยดืหยุ่นเพยีงพอทีจ่ะสามารถปรบัหรอืพฒันาให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิปจัจบุนั 

(2) การระบุกจิกรรมพรอ้มกําหนดเวลาและรายละเอยีดทีเ่หมาะสม 

(Work Breakdown) ในส่วนน้ีจะเป็นการขยายความวธิกีารปฏบิตั ิ(Work Plan) ใหด้ขี ึน้ โดยจะ

ระบุว่ากจิกรรมหน่ึงๆ นัน้ควรมลีกัษณะอยา่งไร นอกจากน้ีแลว้ผูว้างแผนอาจจะระบุรายละเอยีด

อื่นทีเ่หมาะสมได ้เช่น กลุ่มเป้ามหาย กลยทุธห์รอืกลวธิ ีผูร้บัผดิชอบหลกั เป็นตน้ 

(3) ความสอดคล้องต่อเน่ืองของแต่ละกิจกรรม ช่วยให้การ

ประชาสมัพนัธ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมน้ีต่างก็มวีตัถุประสงค์หรอืประโยชน์

เฉพาะตวั 

3) การสื่อสาร เป็นขัน้ตอนในการปฏิบตัิตามแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้

เครื่องมอื เทคนิค กลยุทธ์และกลวิธขีองการสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบักลุ่มเป้าหมาย โดยองค์กรจะส่งข้อมูลข่าวสารน้ีผ่านสื่อไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย และยังหมายความรวมถึงการรับฟงัความคิดเห็น หรือผลสะท้อนจาก

กลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอข่าวสารนัน้ๆ ด้วย ซึ่งการสื่อสารจะมปีระสทิธภาพมากหรอืน้อยเพยีงใด 

ตอ้งพจิารณาจาก 

(1) สภาพและประเภทของสื่อ ซึง่สามารถจาํแนกออกเป็น 

ก) สื่อต่างๆ ขององคก์ร โดยพจิารณาว่าองคก์รใชส้ื่ออะไรอยู่

บ้าง และมคีวามพร้อมมากน้อยเพยีงใด เช่น สื่อบุคคล สื่อสิง่พมิพ์ สื่อเวบ็ไซต์ เสยีงตามสาย 

เป็นตน้ 

ข) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห ์

วารสาร นิตยสาร วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่งในสื่อมวลชนแต่ละประเภทน้ี

ยงัสามารถแยกย่อยได้อกี เช่น หนังสอืพมิพ์ยงัมกีารแบ่งเป็นหนังสอืพมิพ์ที่เน้นคุณภาพและ

เน้นปรมิาณ หรอืแบ่งตามพืน้ทีก่ารเผยแพร ่หรอืแบ่งตามอาชพีและลกัษณะของกลุ่มผูอ่้าน เป็น

ตน้ 

(2) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสื่อ การสื่อสารโดยอาศยัสื่อ

แต่ละประเภทจะส่งผลทางดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ในการเลอืกสื่อ

จะตอ้งพจิารณาตวัแปรดงัน้ี 
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ก) เน้ือหาของขา่วประชาสมัพนัธ ์

ข) กลุ่มเป้าหมายและพฤตกิรรมการรบัข่าวสาร 

ค) บุคลากรทีม่พีรอ้มและมอียู ่(ทัง้คุณภาพและปรมิาณ) 

ง) เวลา 

จ) งบประมาณ 

ฉ) สภาพเหตุการณ์และสิง่แวดลอ้ม 

อย่างไรกต็ามถ้าเลอืกใชส้ื่อไม่เหมาะสม ไม่เพยีงแต่จะทําให้การทํางาน

เสยีทัง้เงนิและเวลาแลว้ แต่อาจแสดงใหเ้หน็ถงึความลม้เหลวของการประชาสมัพนัธข์ององคก์ร 

ดังนัน้การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งที่สุดในขัน้ตอนของการดําเนินการ

ประชาสมัพนัธ ์

4) การประ เมินผล  เ ป็ นขั ้นตอนสุ ดท้ ายของการดํ า เ นิ นงาน

ประชาสมัพนัธ์ โดยมุ่งที่จะตดิตามงานประชาสมัพนัธ์ที่ได้ดําเนินการไปว่ามปีระสทิธภิาพมาก

น้อยเพยีงใด และเพื่อสํารวจว่าการประชาสมัพนัธน์ัน้มผีลต่อความคดิของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

มกีารตอบสนองอยา่งไร และทาํใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้หรอืไมอ่ย่างไร 

สําหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้นําเอาแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการ

ประชาสมัพนัธม์าใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวธิกีารสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร ว่าองคก์รไดใ้ช้

สื่อใดในการประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์กบัสื่อมวลชน 

 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโน้มน้าวใจ 

มลัลกิา ผลอนันต์ (2546) ได้ใหค้วามหมายของการโน้มน้าวใจว่า “การโน้มน้าวใจ คอื 

ความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงความเชื่อ ทศันคต ิการกระทําหรอืพฤตกิรรมของบุคคลอื่น ดว้ย

กลวธิทีีเ่หมาะสม ใหม้ผีลกระทบใจผูน้ัน้จนเกดิการยอมรบัและเปลีย่นตามผูโ้น้มน้าวใจต้องการ” 

และยงัไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการโน้มน้าวใจไวว้่า 

 

การโน้มน้าวใจนับเป็นทฤษฎหีน่ึงที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎโีครงสรา้งในสมอง ทฤษฎีน้ีมคีวาม

เชื่อว่าการที่จะชกัจูงใจบุคคลใดบุคคลหน่ึงนัน้เหมอืนกบัการกระตุ้นบุคคลนัน้ เพื่อให้เกดิ

การตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้เป็น และในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือ

ตวักลางระหว่างการกระตุน้และการตอบสนองซึง่เรยีกว่าพืน้เพเดมิของบุคคล ซึง่ถอืว่าเป็น

ตวักลางที่สําคญัมากในการสื่อสาร ดงันัน้ในการจูงใจบุคคลหรอืจะสื่อสารสิง่ใดนัน้ เรา

จะต้องศกึษาถงึพื้นเพเดมิของบุคคลคนนัน้ก่อน นัน่คอื ศกึษาถงึองค์ประกอบต่างๆ ของ

บุคคลๆ นัน้ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ระดับการศึกษา ความแน่นแฟ่นของ

ครอบครวั เป็นตน้ (มลัลกิา ผลอนนัต,์ 2546, น. 112) 
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ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจแบ่งคนออกเป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี (มลัลกิา ผลอนนัต,์ 2546) 

1) กลุ่มเชื่อ (Believer) เป็นกลุ่มทีง่่ายทีสุ่ดในการจะทําการประชาสมัพนัธโ์น้มน้าว

ใหป้ฏบิตัติาม เพราะเป็นกลุ่มทีม่ทีศันคต ิความรู ้ประสบการณ์ ขอ้มลูต่างๆ คลา้ยหรอืเหมอืนกนั

กบัผูท้าํการประชาสมัพนัธ ์

2) กลุ่มสงสยั (Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รบัขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกบัสิง่ที่จะสื่อสารหรอืประชาสมัพนัธ์ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ จงึทําให้คนกลุ่มน้ี

เกดิความสงสยั ดงันัน้ในการทําประชาสมัพนัธก์บัคนกลุ่มน้ีจงึต้องคลายความสงสยัของคนกลุ่ม

น้ีก่อน 

3) กลุ่มเฉื่อย (Apathetic) เป็นกลุ่มทีไ่ม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรอืแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัเรื่องทีป่ระชาสมัพนัธ ์เน่ืองจากรูส้กึว่าเป็นเรื่องทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเอง ดงันัน้หลกัการ

ทาํการประชาสมัพนัธก์บัคนกลุ่มน้ีจงึต้องพยายามดงึเรื่องทีจ่ะสื่อสารใหใ้กลต้วัเขามากทีสุ่ด ทํา

ใหเ้ขารูส้กึว่าเขามสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผลกระทบกบัเรือ่งดงักล่าว 

4) กลุ่มปรปกัษ์ (Hostile) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มทีย่ากทีสุ่ดในการทําการประชาสมัพนัธ ์

เพราะเป็นกลุ่มทีไ่มเ่หน็ดว้ยในสิง่ทีเ่ราตอ้งการจะสื่อสาร อกีทัง้ยงัพยายามต่อต้าน ดงันัน้การทํา

ประชาสมัพนัธก์บัคนกลุ่มน้ีต้องทําใหเ้ขาเกดิความสบัสนในความคดิเสยีก่อน เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มน้ี

เปลี่ยนจากกลุ่มปรปกัษ์มาเป็นกลุ่มสงสยั และในระหว่างที่คนกลุ่มน้ีเกิดความสงสยัก็จะเริม่

เปิดรบัขอ้มลูต่างๆ เราจงึค่อยเริม่ทําการประชาสมัพนัธ ์โดยการให้ขอ้มลูที่ด ีเป็นประโยชน์จน

คนกลุ่มน้ีกลายเป็นกลุ่มเชื่อในทีสุ่ด 

จะเห็นว่าบุคคลทัง้ 4 กลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ทําการประชาสมัพนัธ์จากง่ายที่สุดจนถึงยาก

ทีสุ่ด ซึง่แต่ละกลุ่มจะมวีธิกีารทําการประชาสมัพนัธท์ีแ่ตกต่างกนัไป เพื่อเปลีย่นลกัษณะมาเป็น

กลุ่มที่ทําการประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ดังนัน้ ในการทําประชาสัมพันธ์ทุกครัง้ ผู้ทําการ

ประชาสมัพนัธค์วรจะเลอืกกลุ่มทีท่าํการประชาสมัพนัธง์า่ยทีสุ่ดก่อน คอื จากกลุ่มเชื่อเพราะเป็น

กลุ่มทีโ่น้มน้าวใจไดง้า่ยทีสุ่ด เพื่อมาเป็นแนวรว่มเดยีวกนักบัองคก์ร 

2.2.2.1 วตัถุประสงคข์องการโน้มน้าวใจ 

การโน้มน้าวใจมวีตัถุประสงคส์ําคญัโดยทัว่ไป 4 ประการคอื (ศกัดา ป ัน้เหน่ง

เพช็ร,์ 2556) 

1) เพื่อชกันําหรอืโน้มน้าวใหเ้กดิความเชื่อถอื ศรทัธา 

2) เพื่อกระตุน้หรอืเรา้ใจใหเ้หน็ความสาํคญัของสิง่ใดสิง่หน่ึง 

3) เพื่อปลุกใจใหเ้กดิความสาํนึกและปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นคล้อยตามและนําไป

ปฏบิตั ิ
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2.2.2.2 กลวธิใีนการโน้มน้าวใจ 

1) แสดงใหเ้หน็ถงึความน่าเชื่อถอืของผูโ้น้มน้าว นอกจากน้ี ผูโ้น้มน้าว

ตอ้งมคีวามรู ้มคีุณธรรม และมคีวามปรารถนาดกีบัผูท้ีต่นเองจะโน้มน้าว 

2) แสดงใหเ้หน็ว่าเรือ่งทีก่ําลงัโน้มน้าวมเีหตุผลหนกัแน่น 

3) แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึและอารมณ์ร่วมระหว่างผู้โน้มน้าวและผู้

ไดร้บัการโน้มน้าว 

4) แสดงให้เห็นทางเลือกทัง้ด้านดีและด้านไม่ดี รวมถึงด้านได้

ประโยชน์และดา้นเสยีประโยชน์ 

5) สรา้งความสุขแก่ผูไ้ดร้บัการโน้มน้าวดว้ยบรรยากาศผ่อนคลายและเป็น

กนัเองของผูโ้น้มน้าว 

6) เร้าผู้ได้รบัการโน้มน้าวให้เกิดอารมณ์ที่แรงกล้า เช่น ดใีจ เสียใจ 

โกรธแคน้ เป็นตน้ 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้ข้อมลูข่าวสาร 

 

2.3.1 ความหมายของการรบัรู้ 

เบอรแ์มน (Berkman, 1986) ได้ใหค้วามหมายของการรบัรูไ้ว้ว่า “การรบัรู ้หมายถงึ 

หนทางซึง่บุคคล รวบรวม ดาํเนินกระบวนการและตคีวามขอ้มลูจากสภาวะแวดลอ้ม” ซึง่กล่าว

โดยสรุปแล้วการรบัรูจ้งึหมายถงึ กระบวนการที่มนุษยใ์ช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการรบัการ

กระตุ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอก แล้วส่งผ่านไปยงัสมองที่มกีารจดัระบบและตีความแปล

ความหมายสิง่เรา้ทําให้เกดิความหมายที่เป็นที่เขา้ใจ แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจํา หรอืมี

ปฏกิริยิาตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มนัน้  

ชพิแมน และคารนุ์ก (Schiffman & Kanuk, 2000) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การรบัรูเ้ป็น

กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รบัการเลอืกสรร จดัระเบยีบ และตีความหมายข้อมูล เพื่อที่จะ

สรา้งภาพทีม่คีวามหมายเป็นภาพรวมขึน้มา”  

เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การรบัรู ้เป็นกระบวนการทีม่นุษยเ์ลอืก

ทีจ่ะรบัรู ้สรุปการรบัรู ้ตคีวามหมายการรบัรูส้ ิง่หน่ึงสิง่ใดทีส่มัผสั เพื่อที่จะสรา้งภาพในสมองให้

เป็นภาพทีม่คีวามหมาย และมคีวามกลมกลนื”  

จากความหมายขา้งต้นพอจะสรุปไดว้่า การรบัรู ้(Perception) คอื กระบวนการทีบุ่คคล

ตอบสนองต่อสิง่ทีเ่กดิจากการกระตุ้น โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ประกอบกบัประสบการณ์

หรอืความรูเ้ดมิ เพื่อใชใ้นการเลอืกรบั จดัระเบยีบ และแปลความหมายของขอ้มลูเป็นภาพจาํใน

สมองของแต่ละบุคคล แลว้เกบ็สะสมไวใ้นความทรงจาํ 
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2.3.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรบัรู้ 

องค์ประกอบที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกรบัรูน้ัน้สามารถพจิารณาได้ ดงัน้ี (สุชา จนัทร์เอม, 

2540) 

1) องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากสิง่เรา้ 

(1) ความเขม้และขนาด 

(2) ความผดิแผกกนั 

(3) การกระทาํซํ้า 

(4) การเคลื่อนไหว 

2) องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากบุคคล 

(1) ความสนใจ 

(2) ความคาดหวงั 

(3) ความตอ้งการ 

(4) การเหน็คุณค่า 

 

2.3.3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข่าวสาร 

พชิา รจุนิาม (2544) ไดส้รปุเกีย่วกบัการรบัรูข้า่วสารไวด้งัน้ี 

ผูร้บัขา่วสาร หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ซึง่บุคคลทีเ่ป็นผูร้บัสารอาจเปลีย่นบทบาท

เป็นผูส้่งสารในเวลาอื่นไดเ้ช่นกนั 

ผู้ร ับสารนั ้นมีความสําคัญต่อกระบวนการสื่อสาร นับเป็นองค์ประกอบหน่ึงใน

กระบวนการสื่อสาร ซึ่งมคีวามสําคญัต่อองค์ประกอบอื่นในกระบวนการสื่อสารด้วยเช่นกัน 

นอกจากน้ี ความพงึพอใจในการสื่อสารจะเกิดขึน้หรอืไม่นัน้ ก็ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของผู้รบั

สารโดยตรง 

ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัสารทีช่่วยใหก้ารส่งข่าวสารเกดิประสทิธภิาพมดีงัน้ี 

1) ความต้องการของผู้รบัสาร เหตุผลหลกัในการรบัข่าวสารของบุคคลก็เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลนัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) ตอ้งการขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์กบัตวัเอง 

(2) ตอ้งการขา่วสารทีส่อดคลอ้งกบัความเชื่อ ทศันคต ิและค่านิยมของตวัเอง 

(3) ตอ้งการประสบการณ์ใหม ่

(4) ตอ้งการความสะดวกและรวดเรว็ในการรบัสาร 

2) ความแตกต่างของผู้รบัสาร ผู้รบัสารแต่ละคนมลีกัษณะที่แตกต่างกัน เช่น 

เพศ อาย ุการศกึษา ฐานะทางสงัคม เป็นตน้ 
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3) ความตัง้ใจและประสบการณ์ ซึ่งมอีิทธพิลต่อการรบัรูข้องผู้รบัสาร คอื ผู้รบั

สารจะอยากรู้ในสิ่งที่อยากรู้ ดงันัน้ ความตัง้ใจและประสบการณ์ของผู้รบัสารแต่ละคนจงึมี

ความสาํคญัต่อผูร้บัสารคนนัน้ 

4) ความคาดหวงัและความพงึพอใจ ความคาดหวงัเป็นความรู้สกึที่สะท้อนให้

เหน็ถงึความตอ้งการของผูร้บัสาร ส่วนความพงึพอใจคอื ความพงึพอใจในขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บั 

สําหรบัแนวคิดการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารน้ี สิ่งที่ควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกคือ 

กระบวนการในการรบัรู้ขข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย การเปิดรบั ความสนใจ การตีความ 

และการจดจาํ (พรีะ จริโสภณ, 2529) 

1) การเปิดรบั (Exposure) แนวโน้มที่ผู้รบัสารจะเลอืกเปิดรบัข้อมูลข่าวสารที่

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็และความสนใจของตนเอง โดยจะพยายามหลกีเลีย่งขอ้มลูข่าวสารที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ ทศันคตทิีม่อียูข่องตนเอง 

2) การใหค้วามสนใจ (Attention) ความตัง้ใจในการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร ซึง่ตรง

ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

3) การบัรูแ้ละตคีวามหมาย (Interpretation) ผูร้บัสารจะตคีวามขอ้มูลข่าวสารที่

ตนเองได้รบัตามประสบการณ์ ความเชื่อ ทศันคต ิความเขา้ใจ ความต้องการ หรอืสภาวะทาง

ร่างกายและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ซึง่ทําใหก้ารตคีวามหมายข่าวสารของแต่ละบุคคลมคีวาม

แตกต่างกนัตามไปดว้ย 

4) การจดจํา (Retention) แนวโน้มในการเลอืกจดจําข้อมูลข่าวสารที่ตรงกบั

ความสนใจของแต่ละบุคคล และเลอืกทีจ่ะลมืข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกบัความสนใจหรอืทศันคติ

ของตนเอง ดงันัน้ ในการเลอืกจดจาํเน้ือหาของข่าวสารจะช่วยเสรมิทศันคต ิความเชื่อเดมิของ

ผูร้บัสารใหม้ัน่คง มน้ํีาหนกั และยากต่อการเปลีย่นแปลง 

จากแนวคดิเกี่ยวกบัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า การที่สื่อมวลชน

รบัรู้ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ

บุคคล หรอืสื่อสารมวลชนโดยทัว่ไปนัน้ ขึน้อยูก่บัทศันคต ิประสบการณ์ ความเชื่อ และแรงจงูใจ

ของสื่อมวลชนแต่ละบุคคล จงึทําให้ต้องมกีารรบัรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะได้

พจิารณาถงึคุณประโยชน์ของข่าวสารทีไ่ดร้บั ตลอดจนการเกดิทศันคตแิละภาพลกัษณ์ในใจทีม่ ี

ต่อสาํนกังาน 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือมวลชน 

 

2.4.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือมวลชนสมัพนัธ ์

วริชั ลภริตันกุล (2549) ได้ให้นิยามของคําว่า สื่อมวลชนสมัพนัธ์ว่า เป็นวธิกีารอย่าง

หน่ึงของการประชาสมัพนัธท์ีต่อ้งอาศยัสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของ

องค์กรหรอืหน่วยงานไปยงัสาธารณชน โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดในการเผยแพร่ ดงันัน้ นัก

ประชาสมัพนัธ์ขององค์กรจะต้องสานสมัพนัธอ์นัด ีอํานวยความสะดวกใหแ้ก่สื่อมวลชนในการ

จดัส่งขอ้มลูขา่วสารนัน้ 

นกัประชาสมัพนัธค์วรทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์ัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบั

สื่อมวลชน เน่ืองจากจะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการตดิต่อ แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั เมื่อ

สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อนักประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรสื่อมวลชนก็จะสามารถช่วยเตือนให้นักประชาสมัพนัธ์เตรยีมการณ์ไว้

ล่วงหน้าหรอืแกไ้ขสถานการณ์นัน้ได ้นอกจากน้ีการทํากจิกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธย์งัช่วยในการ

สร้างภาพลกัษณ์ที่ด ีตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร โดยใช้สื่อมวลชนเป็น

สื่อกลางในการเผยแพร่ โดยมนีักประชาสมัพนัธ์ที่ทําหน้าที่ให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความร่วมมอื 

อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลอืหรอืบรกิารแก่สื่อมวลชน เพื่อสร้างโอกาสที่จะช่วยให้

ขอ้มลูขา่วสารขององคก์รนําเสนอผ่านสื่อมวลชน ดงันัน้การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแหล่งข่าว

กับสื่อมวลชนนั ้น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างสมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก

ประชาสมัพนัธท์ีต่อ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนักบัสื่อมวลชน (ทพิยอ์าภรณ์ ยิม้ละมยั, 2552) 

2.4.1.1 รปูแบบและวตัถุประสงคข์องสื่อมวลชนสมัพนัธ ์

วริชั ลภริตันกุล (2549) ไดก้ล่าวถงึสื่อมวลชนสมัพนัธไ์วว้่า สื่อมวลชนสมัพนัธ์

สามารถทําได้หลายรูปแบบ และมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัสื่อมวลชน 

เช่น นกัขา่ว นักหนังสอืพมิพ ์ดงันัน้องคก์รย่อมจะต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการเผยแพร่กระจาย

ข่าวสารขององค์กรไปสู่สาธารณชน ซึ่งนับว่าเป็นการพึ่งพาอาศยัความร่วมมอืจากสื่อมวลชน

อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อหนังสอืพมิพ์ เน่ืองจากสื่อประเภทน้ีเป็นเครื่องมอื

หรอืสื่อทีม่คีวามน่าเชื่อและเขา้ถงึประชาชนไดด้ ี

การสร้า งสื่ อมวลชนสัมพันธ์ เพื่ อ งานประชาสัมพันธ์ส่ วนมากแล้วนัก

ประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งสรา้งความสมัพนัธห์รอืความสนิทสนมเป็นส่วนตวักบันักข่าว มาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององคก์ร อย่างไรกต็าม รปูแบบดงักล่าวเริม่จะหมดไป เน่ืองจาก

สื่อมวลชนมกัจะยนิดทีี่จะเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ให้องค์กร ถ้าหากว่าข่าวนัน้

เป็นประเด็นที่น่าสนใจ มีความสําคัญเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 

นอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งของการเขยีนข่าวประชาสมัพนัธข์ององคก์ร ถ้าหากนักประชาสมัพนัธข์อง
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องคก์รรูจ้กัวธิกีารเขยีนขา่วทีถู่กตอ้งแลว้ กเ็ชื่อมัน่ไดว้่าข่าวนัน้จะถูกตพีมิพล์งหน้าหนังสอืพมิพ์

อยา่งแน่นอน เหตุผลทีห่นงัสอืพมิพต์อ้งมเีงือ่นไขดงักล่าว เน่ืองจากหนงัสอืพมิพต์้องทํางานแข่ง

กบัเวลา ข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) ทีส่่งมาจากองคก์รต่างๆ ย่อมมเีขา้มามากมาย 

ดงันัน้เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการคดัเลอืกข่าวเพื่อนําลงตพีมิพ ์ต้องไม่มกีารปิดบงัซ่อนเรน้ 

หรอืมเีงื่อนงําชวนสงสยั และควรระบุแหล่งที่มาของข่าวนัน้ ได้แก่ ชื่อผู้ส่ง รายละเอียดของ

สถานทีท่าํงาน ตลอดจนหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดท้นัทใีนกรณีทีผู่ส้ ื่อข่าวมขีอ้สงสยั

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้อธิบายมาข้างต้นน้ีจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของนัก

ประชาสมัพนัธท์ีต่้องพยายามศกึษาเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจถงึงานดา้นสื่อมวลชสมัพนัธอ์ย่างลกึซึง้ อกี

ทัง้ยงัต้องทราบด้วยว่าทําอย่างไรจงึจะทําให้ข่าวขององค์กรเป็นที่น่าสนใจสําหรบัสื่อมวลชน 

ตลอดจนรวมถงึการสานสมัพนัธอ์นัดกีบัสื่อมวลชนดว้ย 

2.4.1.2 งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ

หนงัสอืพมิพ ์

วริชั ลภริตันกุล (2549) ได้กล่าวถึงงานด้านสื่อมวลชนสมัพนัธ์และการสร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัสื่อหนงัสอืพมิพไ์วว้่า 

 

องค์การในต่างประเทศหลายประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นองค์การของรฐัหรอืเอกชนหรอืองค์การ 

สาธารณกุศล มกัจะจดัหน่วยงานย่อยขึน้หน่วยงานหน่ึงภายในแผนกประชาสมัพนัธ ์ซึง่

หน่วยงานย่อยน้ีจะมหีน้าที่รบัผดิชอบดา้นสื่อมวลชนสมัพนัธ์ประเภทหนังสอืพมิพ ์ซึง่มี

เจ้าหน้าที่รบัผดิชอบโดยเฉพาะเรยีกว่า Press Secretary หรอื Press Officer 

รบัผดิชอบในงานดงักล่าว 

 

หน้าทีข่อง Press Secretary หรอื Press Officer มดีงัน้ี (วริชั ลภริตันกุล, 2549) 

1) การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัวงการหนังสอืพมิพ ์เพื่อ

ทราบถงึรายละเอยีดการดําเนินงานของหนังสอืพมิพ์แต่ละฉบบั นอกจากน้ียงัต้องศกึษาขอ้มูล

เกี่ยวกบับุคคลในวงการหนังสอืพมิพ์ เช่น บรรณาธกิาร คอลมันิสต์ นักข่าว เป็นต้น เพื่อให้

ทราบถงึความตอ้งการ รสนิยมในขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีทัง้น้ีต้องให้

ความสนใจในด้านนโยบายของหนังสอืพมิพ์แต่ละฉบบัด้วย โดยต้องศกึษาความมุ่งหมายและ

ความตอ้งการของหนงัสอืพมิพ ์ซึง่บางฉบบัเป็นประเภททีเ่น้นคุณภาพ (Quality Newspaper) ที่

นําเสนอขา่วหนกั เน้ือหาเน้นไปทางดา้นวชิาการ เศรษฐกจิ การเมอืง เป็นต้น สําหรบับางฉบบั

เป็นประเภทที่เน้นปรมิาณ (Quantity Newspaper) ซึง่มลีกัษณะเป็นหนังสอืพมิพ์แนวตลาด 

เน้นขา่วสงัคม อาชญากรรม ขา่วบนัเทงิ โดยคาํนึงถงึยอดจาํหน่ายและการเขา้ถงึผูอ่้านทุกระดบั 

2) การให้ขอ้มลูข่าวสารดา้นต่างๆ แก่หนังสอืพมิพ ์คอื การใหข้่าวสาร

เกีย่วกบันโยบาย ความคบืหน้าการดาํเนินงานสาํคญั ผลการดําเนินงานสําคญัต่างๆ ขององคก์ร 
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โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนหรอืกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเกดิความรู ้ความเขา้ใจ และเกดิ

ความสนใจต่อองค์กรผ่านการเผยแพร่ในหน้าหนังสือพมิพ์ โดยการให้ข่าวสารและการสร้าง

สื่อมวลชนสมัพนัธก์บัสื่อหนงัสอืพมิพ ์อาจทาํไดด้งัน้ี 

(1) การจดัทาํเอกสารขา่วแจก (Press Release) 

(2) การจดัทาํภาพขา่วแจก (Photo Release) 

(3) การจดัทาํบทความและสารคด ี(Features) 

(4) การจดัทาํแฟ้มคู่มอืสาํหรบัแจก (Press Kits) 

(5) การจัดให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press 

Interview and Press Conference) 

(6) การจดัใหม้รีายการปฐมทศัน์ (Press Previews) 

(7) การจดัให้มกีารร่วมรบัประทานอาหารกับสื่อมวลชน (Press 

Luncheon) 

(8) การจดัพาสื่อมวลชนเยีย่มชมกจิการ (Press Visit or Press 

Tour) 

3) การอํานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อเพื่อขอทราบข่าว

หรอืรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งองค์กรควรมหีน่วยงานที่คอยรบัเรื่องหรอืตอบ

คาํถามสื่อไดต้ลอดเวลา 

4) การสร้างความสมัพนัธ์กบัสื่อมวลชน ซึ่งนับว่าเป็นสิง่จําเป็น โดย

องค์กรควรจดัให้มกีารพบปะกบัสื่อมวลชนเป็นครัง้คราว เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยสนิท

สนมกนั 

5) การตดัข่าว บทวจิารณ์ และบทความสารคดขีององค์กรที่ไดต้พีมิพ ์

เพื่อตดิตามผลงานของการดาํเนินกจิกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธว์่ามปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด 

และเป็นการติดตามผลงานการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน อีกทัง้ตรวจสอบว่าสื่อมวลชน

นําเสนอขา่วขององคก์รไปในทศิทางใด 

2.4.1.3 หลกัการของสื่อมวลชนสมัพนัธ ์มดีงัน้ี (เสร ีวงษ์มณฑา, 2542) 

1) จดัทําบัญชีรายชื่อของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหรือรายการที่

เกีย่วขอ้งกบัองคก์รของเราใหถู้กตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2) ใหเ้กยีรตสิื่อมวลชนทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

3) ใหค้วามรว่มมอืในการใหข้า่ว 

4) ใหค้วามรว่มมอืในการใหส้มัภาษณ์ 

5) ไมก่า้วก่ายวธิกีารทาํงานของสื่อมวลชน 

6) เคารพสายการบรหิารงานของสื่อมวลชนกรณเีกดิปญัหา 

7) ไมใ่ชแ้ผนกโฆษณาไปบบีการทาํงานหรอืการเสนอข่าวของสื่อ 
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8) อย่าเรยีกรอ้งการขอโทษ เมื่อเวลาสื่อลงข่าวขององค์กรผดิ องค์กร

ควรขอโอกาสชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิกบัสื่อ 

9) อย่าเรยีกร้องความยุตธิรรม เมื่อเวลาสื่อกล่าวหาองค์กรว่าผดิโดย

การพาดหวัขา่วหน้าหน่ึง แต่เมือ่เวลาแกข้า่วกลบัไปอยูใ่นหน้าหลงั 

10) อยา่ทาํตวัเป็นอุปสรรคในการทาํงานของสื่อมวลชน 

11) ไมค่วรแสดงอาการโกรธเคอืงสื่อมวลชน 

12) ใหค้วามรว่มมอืกบักจิกรรมต่างๆ ของสื่อมวลชน 

13) ควรมกีารพบปะสงัสรรคก์บัสื่อมวลชนเป็นครัง้คราว 

14) หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ควรมกีารจดัเลีย้งสื่อมวลชนเป็นประจํา

ทุกปี เพื่อสานความสมัพนัธท์ีด่กีบัสื่อ 

15) ในการแจกตวัอยา่งสนิคา้ไมค่วรลมืสื่อมวลชน 

16) ในการจดักจิกรรมพเิศษไมค่วรลมืเชญิสื่อมวลชน 

17) อย่าโกหกสื่อมวลชน เพราะหากสื่อรู้ความจรงิ สื่อจะไม่เชื่อถือ

องคก์รเราอกีต่อไป 

18) ไมค่วรตรวจทานบทสมัภาษณ์ทีไ่ดใ้หส้มัภาษณ์ไปดว้ยความมัน่ใจ 

19) อย่าโทษสื่อมวลชนว่าเป็นผู้สรา้งปญัหาให้กบัองค์กร แมว้่าสื่อจะ

ลงขา่วผดิ สิง่ทีอ่งคก์รควรทาํคอื ขอโอกาสชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อใหส้ื่อไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 

20) ใหค้วามเป็นกนัเองกบัสื่อมวลชน ไมค่วรแสดงอาการดถููกสื่อ 

จากขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่าการทําสื่อมวลชนสมัพนัธเ์ป็นวธิกีารหน่ึงที่มคีวามสําคญั

ต่องานสื่อสารประชาสมัพนัธ์องค์กร ซึ่งมจีุดประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร

ในทางทีด่ขีององคก์รใหส้าธารณชนรบัรู ้ตลอดจนส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร โดยผูว้จิยัจะ

นําแนวคดิดงักล่าวน้ีมาเป็นแนวทางในการศกึษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชนต่อไป 

 

2.4.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์และข่าวสารออนไลน์ 

สื่อออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ในการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารในโลกปจัจุบนั และจดัได้ว่า

เป็นสื่อใหม่ (New Media) ของวงการสื่อสารมวลชนที่มคีวามโดดเด่นที่ทําหน้าที่เป็นทัง้สื่อ

ระหว่างบุคคลและสื่อสารมวลชนไดใ้นเวลาเดยีวกนั (สริชิยั วงษ์สาธติศาสตร,์ 2549) 

ขา่วออนไลน์ หมายถงึ การนําเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ซึง่สามารถอธบิายออกเป็น 2 

ส่วนดงัน้ี 

ขา่ว หมายถงึ การรายงานเหตุการณ์ ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ทีเ่กดิขึน้มาสกัระยะสัน้ โดย

เหตุการณ์ ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้คดิเหน็ที่นํามารายงานนัน้ จะต้องอาศยัหลกัการพจิารณาว่าข่าว

นัน้มคีุณค่าหรอืไม ่ถา้เหตุการณ์ใดมคีุณค่าขา่ว ผูส้ ื่อขา่วกจ็ะเลอืกนํามารายงาน 
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ออนไลน์ หมายถึง ช่องทางในการนําเสนอข่าวสารที่เป็นที่รู้จ ักผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแ้ก่ เวริล์ไวดเ์วบ็ การใหบ้รกิารข่าวสารออนไลน์ทางดา้นธุรกจิ เช่น การส่งขอ้มลู

ผ่านทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) และรวมถงึระบบอนิทราเน็ต (Intranet) สิง่ต่างๆ 

เหล่าน้ีล้วนมคีวามสําคญัและเป็นช่องทางของการรายงานข่าวออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต   

(สริชิยั วงษ์สาธติศาสตร,์ 2549)  

การรายงานข่าวแบบดัง้เดมินิยมนําเสนอผ่านสื่อสิง่พมิพ ์สื่อวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทัศน์ แต่ข่าวออนไลน์จะเป็นการรายงานข่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ในปจัจุบนัมีการประกอบธุรกิจด้านข่าวสารบนสื่อออนไลน์จํานวนมาก โดย

สามารถสรุปรูปแบบการนําเสนอข่าวสารได้เป็น 6 ประเภทดงัน้ี (สริชิยั วงษ์สาธติศาสตร์, 

2549) 

1) กระดานข่าวของกลุ่มข่าว (Bulletin Board Newsgroups) เป็นบรกิารกระดาน

ข่าวในกลุ่มข่าวบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้ทัง้ข้อมูลข่าวสาร และเป็นที่แลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็กนัไดอ้ย่างเสรรีะหว่างสมาชกิในกลุ่ม ซึง่ขอ้มลูข่าวสารในกระดานข่าวน้ี หากไม่มผีูดู้แล

ขา่วทีอ่ยูใ่นกระดานน้ีมกัจะเป็นข่าวทีไ่มคุ่ณค่าข่าว และขาดคุณภาพของขา่ว 

2) กลุ่มขา่ว Usenet (Usenet Newsgroups) เป็นบรกิารข่าวสารขอ้มลูทีม่กีารจดั

หมวดหมูอ่อกเป็นหวัขอ้ต่างๆ เพื่อใหผู้อ่้านไดเ้ลอืกหวัขอ้ตามทีต่อ้งการ 

3) กระดานข่าวประจาํเวบ็ไซต์ต่างๆ (Website Based Bulletin Boards) เป็น

บรกิารกระดานข่าวที่มรีะบบการจดัการที่ด ีมกัได้รบัความนิยมจากกลุ่มผู้ลงทุนด้านธุรกิจที่

ตอ้งการขา่วสารและการเฝ้าตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

4) บรกิารรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Lists) เป็นบรกิารข้อมูล

ข่าวสารทีแ่ตกต่างจากบรกิารแบบกลุ่มข่าว (Newsgroups) โดยจะนําเสนอขอ้มลูทีส่รุปผลจาก

การประชุมทางวชิาการในเรือ่งเฉพาะดา้น และนําเสนอโดยกลุ่มนกัวชิาการเป็นหลกั 

5) กลุ่มองคก์รข่าวออนไลน์ (Online Newswires and Broadcasters) เป็น

บรกิารของหน่วยงานทีท่าํธุรกจิทางดา้นข่าวสารต่างๆ เช่น อ.ส.ม.ท. CNN Reuters เป็นตน้ 

6) นิตยสารออนไลน์และหนังสอืพมิพ์ออนไลน์ (Online Newspaper and 

Magazines) เป็นช่องทางการนําเสนอข่าวสารของสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ รวมทัง้หนังสอืพมิพ์และ

นิตยสารทีใ่ชส้ื่อออนไลน์เป็นสื่อเสรมิในการนําเสนอเน้ือหาทีใ่กลเ้คยีงกบัฉบบักระดาษ 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารประเดน็ (Issue Management) 

 

พรทพิย ์พมิลสนิธุ ์(2552) กล่าวว่า การบรหิารประเดน็ (Issue Management) หมายถงึ 

ความสามารถที่จะสร้างความเข้าใจ การประสานงาน รวมทัง้การทําหน้าที่ในการวางแผน 

กําหนดนโยบาย หรอืการดําเนินการประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์คอื ทําให้เกิด

ความร่วมมอืในการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งจะมผีลกระทบต่ออนาคต

องคก์ร 

วิรชั ลภิรตันกุล (2549) กล่าวว่า การบริหารประเด็นคือ กระบวนการที่เป็นพลวัต 

(Dynamic) และเป็นการกระทาํทีท่าํเพื่อป้องกนัเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้า (Proactive) ซึง่เป็น

ลกัษณะของการบรหิารจดัการทีด่ ีโดยประยุกต์เขา้กบัความอยู่รอดขององคก์ร นอกจากน้ี การ

บรหิารประเดน็ยงัเป็นงานทีอ่งคก์รใหเ้พิม่พูนความรูใ้นดา้นกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ

เพิม่พนูความเชีย่วชาญ การบรหิารประเดน็ยงัหมายรวมถงึการวางแผนขององคก์ร (Corporate 

Planning) และความพยายามขององค์กรที่จะแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social 

Responsibility) ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้จงึมกีารสื่อสารประชาสมัพนัธท์ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

คลัเบริต์สนั (Culbertson, 1993) กล่าวถงึการบรหิารประเดน็ว่า คอื การเลอืกประเดน็

แวดล้อม (Environmental Issues) แล้ววางแผนบรหิารจดัการโดยองคก์ร โดยนําการบรหิาร

ประเดน็มาเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ คอื การประชาสมัพนัธ์เป็นการบรหิารจดัการ

โดยใชก้ารสื่อสาร ซึง่ครอบคลุมกรอบแนวคดิ (Conceptual) และแนวทางปฏบิตัทิีห่ลากหลาย 

และรวมถงึการบรหิารประเดน็ดว้ย จงึนบัว่าเป็นวธิกีารจดัการอย่างเป็นระบบ 

 

2.5.1 ลกัษณะของประเดน็ 

 การบรหิารประเดน็ คอื กระบวนการวางแผน เพื่อเตรยีมรบัมอืกบัประเดน็ทีเ่กดิขึน้ โดย

วางแผนกลยุทธ์การรบัมอืก่อนที่จะเขา้ขัน้สู่ภาวะวกิฤต สําหรบัการบรหิารประเดน็แวดล้อมนัน้

ประกอบดว้ย ประเดน็ทีแ่อบแฝง (Potential Stage) การเกดิประเดน็ (Emerging Stage) และ

ประเดน็ที่กําลงัเกิดขึน้ (Current Stage) ซึ่งทัง้หมดน้ีเป็นพฒันาการของประเดน็ก่อนที่จะ

กลายเป็นประเดน็วกิฤต (Crisis Issue) และนําไปสู่ประเดน็ทีส่งบน่ิง (Dormant Issue) ซึง่วงจร

ชวีติของประเดน็สามารถอธบิายพฒันาการแต่ละขัน้ไดด้งัน้ี (พรทพิย ์พมิลสนิธุ,์ 2552) 

ขัน้ที ่1: ประเดน็ทีแ่อบแฝง (Potential Issue) จะเป็นจุดเริม่ต้นของการเกดิเหตุการณ์ 

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัน้มแีนวโน้มที่จะกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรอืไม ่

ถงึแมว้่าประเดน็ที่อาจเกดิขึน้น้ีจะยงัไม่เป็นทีส่นใจของสาธารณชน แต่องคก์รควรทีจ่ะวางแผน

เตรยีมรบัมอืและแยกแยะปญัหาไวล้่วงหน้า 
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ขัน้ที ่2: การเกดิประเดน็ (Emerging Issue) ขัน้น้ีระดบัความรุนแรงจะค่อยๆ เพิม่สูงขึน้ 

เน่ืองจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมคีวามตระหนักในประเด็นมากขึ้น และในขัน้น้ีองค์กรอาจถูก

กําหนดเป้าหมายให้เลอืกตอบสนองประเด็นโดยการร่วมพจิารณากบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อ

แสดงจดุยนืของพวกเขาใหช้ดัเจนหรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของพวกเขา  

ขัน้ที่ 3: ประเดน็ทีก่ําลงัเกดิขึน้ (Current Issue) ในขัน้น้ีประเดน็จะส่งผลกระทบต่อ

องค์กรอย่างชดัเจน และมรีะดบัความรุนแรงทีเ่พิม่มากขึน้ โดยจะประเดน็ดงักล่าวจะเป็นที่รบัรู้

ของสาธารณชนในวงกวา้ง และจะมกีารสรา้งแรงกดดนัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ที่ 4: ประเดน็วกิฤต (Crisis Issue) ฝ่ายบรหิารต้องกําหนดขอ้บงัคบัอย่างเป็น

รปูธรรมเพื่อการแกไ้ข ซึง่ทางเลอืกขององคก์รจะมน้ีอยลงเน่ืองจากภาวะวกิฤตทีท่วคีวามรุนแรง

จะบบีบงัคบัใหอ้งคก์รกําหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการจดัการกบัประเดน็ทีเ่กดิขึน้ 

ขัน้ที ่5: ประเดน็ทีส่งบน่ิง (Dormant Issue) เมื่อประเดน็ไดพ้ฒันาจนถงึจุดอิม่ตวั ซึง่จะ

เกิดแรงกดดันที่บีบบังคับให้องค์กรยอมรบัประเด็นดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะทําให้

กลายเป็นภาวะปกตทิีเ่กดิภายในองคก์รและสงัคม จนกลายเป็นบรรทดัฐานของสงัคมในทีสุ่ด 

 

2.5.2 การจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ 

พรทพิย ์พมิลสนิธุ ์(2552) ไดอ้ธบิายถงึการจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ไวด้งัน้ี 

1) ประเดน็นัน้มอีทิธพิลต่อความอยูร่อดขององคก์รหรอืไม่ 

2) ประเดน็นัน้มคีวามเกีย่วพนักบักลยทุธก์ารดําเนินงานขององคก์รหรอืไม ่

3) ประเดน็นัน้กระทบต่อมุมมองของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืเป็นปฏปิกัษ์กบัผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสยีหรอืไม ่

4) ประเดน็นัน้กระทบต่อส่วนที่สําคญัขององค์กรและค่านิยมของผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยีหรอืไม ่

5) ความน่าเชื่อถอื แหล่งทีม่า และอํานาจของประเดน็นัน้ทําใหส้าธารณชนสนใจ

หรอืไม ่

6) ความสนใจของสาธารณชนทีม่ต่ีอประเดน็นัน้เป็นอยา่งไร 

7) ประเด็นนัน้มคีวามเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและการกําหนดวาระสาธารณะ

หรอืไม ่

8) ความน่าเชื่อถอืขององค์กรในประเดน็นัน้หลงัจากการพจิารณาอย่างละเอยีด

แลว้เป็นอยา่งไร 

 

2.5.3 ขัน้ตอนของการบริหารประเดน็ 

ศุภวรรณ สจัจพงศ ์(2544) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนการบรหิารประเดน็ (Issue Management) 

ไว ้5 ขัน้ตอนคอื 
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1) การระบุประเดน็ (Issue Identification) คอื การสํารวจ ตดิตามขอ้มลูข่าวสาร

ตามสื่อช่องทางต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่ามี

การนําเสนอขา่วสารทีม่ผีลกระทบต่อองคก์รหรอืไมอ่ย่างไร  

2) การวิเคราะห์ประเด็นและประเมนิผลกระทบ (Issue Analysis) ทําการ

วเิคราะห์ประเดน็ที่อาจเป็นปญัหาต่อองค์กรว่ามสีาเหตุมาจากอะไร มลีกัษณะเป็นโอกาสหรอื

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน และประเมนิว่าประเด็นใดสามารถก่อให้เกิดผลกระทบและสร้าง

ความเสียหายให้แก่องค์กรมากน้อยเพียงใด หรือประเด็นดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่

เหตุการณ์อย่างอื่นหรอืไม่ โดยในขัน้ตอนน้ีจะต้องทําการสํารวจหาขอ้มูลและความคดิเหน็จาก

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้ทราบว่าปญัหาที่เกดิขึน้มจีุดเริม่ต้นมา

จากอะไรและมพีฒันาการอย่างไร 

3) การกําหนดท่าทแีละมาตรการดาํเนินการขององคก์รต่อปญัหา รวมทัง้การวาง

กลยทุธใ์นการประชาสมัพนัธ ์(Strategy Options) คอื การพจิารณาว่าจะกําหนดท่าทเีชงิกลยุทธ์

ในเรื่องที่เป็นประเด็นนัน้ๆ อย่างไร หรอืควรมมีาตรการป้องกนัหรอืแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้

ประเดน็นัน้สะสมจนกลายเป็นภาวะวกิฤตในอนาคต โดยมหีลกัการในการพจิารณากําหนดท่าที

ขององคก์รดงัน้ี 

(1) ใครเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

(2) กลุ่มคนเหล่านัน้มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัประเดน็อย่างไร 

(3) ท่าทแีละพฤตกิรรมของกลุ่มผู้ที่ได้รบัผลกระทบต่อประเด็นดงักล่าวเป็น

อยา่งไร 

(4) ยงัขาดขอ้มลูอะไรบา้นในการสนับสนุนองคก์ร 

4) การวางแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เพื่อสื่อสารมาตรการที่ไดก้ําหนดขึน้

ตามขอ้ 3 ใหก้ลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดท้ราบ โดยในขัน้ตอนน้ีต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการ

ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้กลุ่มผูนํ้าทางความคดิทีจ่ะเป็นแนวร่วมหรอืเป็นผูส้นับสนุนในการสื่อสาร

มาตรการขององค์กรได้ หลงัจากนัน้ต้องกําหนดช่องทางการสื่อสาร กําหนดเน้ือหาในการ

ประชาสมัพนัธแ์ละดาํเนินการประชาสมัพนัธข์า่วสารนัน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

5) การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมนิผลการสื่อสารว่าข่าวสารที่ได้

นําเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไปนัน้เป็นไปในทศิทางบวกมากขึน้หรอืไม่อย่างไร สาธารณชนมกีารรบัรู้

ในทางทีด่ขี ึน้แลว้หรอืไมอ่ยา่งไร 

 จากแนวคดิการบรหิารประเดน็สรุปได้ว่า การบรหิารประเดน็เป็นการดําเนินการอย่างมกีล

ยุทธ์ เพื่อป้องกนัไม่ให้ประเดน็นัน้ลุกลามกลายเป็นวกิฤตและสรา้งความเสยีหายให้กบัองค์กร 

โดยการบรหิารประเดน็นับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารสื่อสารขององคก์ร โดยจะดําเนินการ

ควบคู่ไปกบัการประชาสมัพนัธท์ีจ่ะช่วยใหก้ลยทุธก์ารสื่อสารมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่ผูว้จิยัจะ
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นําแวคดิการบรหิารประเดน็เป็นแนวทางในการศกึษากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อไป 

 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการส่ือสารเพ่ือจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis 

Management) 

 

การสื่อสารในภาวะวกิฤต คอื การสื่อสารขณะองคก์รเกดิภาวะวกิฤต โดยอาศยัการใช้

สื่อ การแถลงถงึขอ้มลู สื่อมวลชนสมัพนัธ ์และการตดิต่อกบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะวกิฤต

นัน้ ดงันัน้การสื่อสารในภาวะวกิฤตจงึมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร โดยใชก้ารสื่อสารเป็นกลไกสําคญั

ในการจดัการกบัวกิฤตและใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์รน้อยทีสุ่ด โดยแบ่งออกเป็น 

 

2.6.1 การวางแผนด้านการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication 

Planning) 

การวางแผนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คือ การกําหนดแผนการสื่อสารในการ

ป้องกันการเกิดวิกฤตขององค์กร ในด้านการให้ข่าวสาร การควบคุมสื่อ การกําหนดโฆษก

องคก์ร และวธิกีารตดิต่อสื่อสารกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตนัน้ ซึง่การเตรยีมการล่วงหน้าใน

การเผชญิกบัภาวะวกิฤตประกอบดว้ยสิง่สาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี (พภิาวลั เลาวกุล, 2553) 

1) ขอ้มูลข่าวสาร โดยทัว่ไปผู้บรหิารจะสัง่การให้แจง้ให้ทราบเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุ

หรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งผู้ที่มหีน้าที่ในการควบคุมดูแลจะต้องพจิารณาผลกระทบของ

ขอ้มลูขา่วสาร โดยเฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบในการสื่อสารประชาสมัพนัธข์ององคก์ร 

2) ผู้แถลงข่าว อาจเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้อํานวยการฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ หรอืผู้ปฏบิตังิานด้านประชาสมัพนัธ์ ซึ่งจะต้องนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง

รวดเรว็แก่ผูท้ีต่อ้งการทราบคาํตอบ 

3) การควบคุมสื่อ คอื การแจง้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นขอ้เทจ็จรงิของภาวะวกิฤตที่

เกดิขึน้ต่อสื่อมวลชน เพื่อที่สื่อมวลชนจะนําเสนอเฉพาะในส่วนที่องค์กรต้องการให้นําเสนอสู่

สาธารณชนเท่านัน้ 

4) การบอกกล่าวต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะวกิฤต ผูส้ ื่อข่าวต้องการสิง่ทีค่น

สนใจและต้องการทีจ่ะรูว้่าใครคอืผู้บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติจากภาวะวกิฤต ดงันัน้ไม่ควรนําเสนอ

ขา่วจนกว่าครอบครวัของผูป้ระสบเหตุไดร้บัทราบข่าวแลว้จงึเปิดเผยรายชื่อ 
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2.6.2 การส่ือสารระหว่างเกิดภาวะวิกฤต 

การใชร้ปูแบบสื่อมวลชนสมัพนัธ ์(Media Relations) เพื่อสื่อสารระหว่างการเกดิภาวะ

วกิฤตเป็นช่องทางหน่ึงในการสื่อสารที่ได้รบัความนิยมและประสบผลสําเรจ็มากที่สุดในการ

สื่อสารในภาวะวกิฤต โดยนับเป็นสมัพนัธภาพในการทํางานขององคก์รกบัสื่อทีส่ามารถทดสอบ

ได้เป็นอย่างดใีนช่วงเวลาที่เกิดภาวะวกิฤต ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัว่าองค์กรมวีธิกีารจดัการกบัภาวะ

วกิฤตและมคีวามเขา้ใจในคุณลกัษณะเฉพาะของสื่อแต่ละประเภทอย่างไร (Wilcox, and Nolte, 

1994)  

ประจวบ อนิอ๊อด (2532) ได้เสนอแนะวธิกีารใช้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเมื่อเกดิภาวะ

วกิฤต โดยการจดัแถลงหรอืชี้แจงข้อเท็จจรงิแก่สื่อมวลชนในทนัท ีซึ่งสามารถทําได้หลายวธิ ี

เช่น การส่งขา่ว การจดัประชุมแถลงขา่ว การจดัใหม้กีารสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

การใช้รูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์ในการสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องพยายามเข้าถึง

เป้าหมายของการสื่อสาร และตอ้งมกีารกําหนดวตัถุประสงคใ์นการสื่อสารทีด่ ีซึง่วตัถุประสงคจ์ะ

เป็นพืน้ฐานในการกําหนดกลยุทธใ์นการนําเสนอสารไปยงัผูร้บัสาร โดยต้องมกีารจดัเตรยีมสาร

ไวล้่วงหน้าและตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสื่อ 

หนังสอืการใชส้ื่อดา้นการประชาสมัพนัธ ์(PR Newswire) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการ

ปฏบิตังิานกบัสื่อในภาวะวกิฤตไวด้งัน้ี 

1) หลกีเลี่ยงการกล่าวว่า “ไม่มคีวามเหน็” ควรใช้วธิกีารตดิต่อกลบัเพื่อป้องกนั

การตคีวามหมายผดิพลาด 

2) พยายามทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอือยา่งดแีละใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

3) สรา้งความคุน้เคยกบัสื่อโดยกําหนดระยะเวลาของการใหข้่าว และกําหนดการ

แถลงขา่วขององคก์รเกีย่วกบัวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไมค่าดคดิอยา่งยตุธิรรมและเตม็ที ่

4) ตดิต่อกบัผูส้ ื่อขา่วในบรเิวณใกลเ้คยีงก่อนทีว่กิฤตการณ์จะจู่โจม เพื่อใหท้ราบ

ถงึขอ้มลูบางอยา่งทีเ่กีย่วกบัองคก์รในการนํามาใชพ้จิารณาวธิกีารในการดาํเนินงาน 

นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะการใหข้อ้มลูข่าวสารกบัสื่อระหว่างเกดิวกิฤต เพื่อสรา้งความ

น่าเชื่อถอืของแหล่งขา่วประกอบดว้ย 

1) ผูแ้ถลงขา่วตอ้งเป็นคนทีส่ื่อไวว้างใจ ซึง่ควรมผีูแ้ถลงขา่วหลกัเพยีงคนเดยีว 

2) จดัตัง้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื่อให้สื่อได้รบัขอ้มูลที่ทนัต่อเหตุการณ์ โดยต้องมี

อุปกรณ์อํานวยความสะดวกใหส้ื่อดว้ยเช่นกนั 

3) จดัเตรยีมขัน้ตอนการนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ องค์กรจะต้อง

สรา้งความน่าเชื่อถอืโดยการแถลงขอ้เทจ็จรงิเพื่อระงบัเหตุการณ์เชงิลบอยา่งรวดเรว็ 

4) จดัเตรยีมหมายเลขโทรศพัท์ โดยเฉพาะบุคคลที่สื่อสามารถตดิต่อได้สะดวก

และสามารถใหข้อ้มลูรายละเอยีดไดอ้ยา่งครบถว้น 
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5) ผูแ้ถลงควรมคีวามซื่อสตัย ์ไมพ่ดูเกนิความเป็นจรงิ ใหข้อ้เทจ็จรงิอย่างชดัเจน 

และถา้ยงัไมแ่น่ใจในรายละเอยีดบางอยา่งไมค่วรตอบคาํถามในทนัท ี 

แนวคดิการบรหิารการสื่อสารเพื่อจดัการในภาวะวกิฤตนับไดว้่าเป็นอกีหน่ึงกลยุทธก์าร

สื่อสารที่สําคญั เน่ืองจากจะเป็นกรอบการดําเนินงานในการจดัการกบัภาวะวกิฤตว่าควรมกีล

ยุทธ์ กลวธิ ีขัน้ตอนในการปฏบิตัอิย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ด้วย

เหตุน้ีประโยชน์ในการนําแนวคดิดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการศกึษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ

สร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานต่อสื่อมวลชน จะช่วยให้

ผู้วจิยัทราบถงึกระบวนการสื่อสารในภาวะวกิฤตซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์การสื่อสารของ

องคก์รทีอ่งคก์รตอ้งมกีารวางแผนไวล้่วงหน้าเพื่อป้องกนัเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิและส่งผลกระทบ

ต่อองคก์ร 

 

2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

นอกจากผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎดีงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาคน้ควา้งานวจิยัที่

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มลีกัษณะโครงสร้างและการ

ดําเนินงานทีค่ลา้ยกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน และงานทีว่จิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการสรา้งภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อสื่อมวลชน เพื่อใชป้ระกอบในการศกึษา ดงัน้ี  

ชุตมิา จรเิกษม (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์และประสทิธผิลการประชาสมัพนัธ์

ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)” เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการกําหนด

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของบรษิทั และวธิกีารประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์พงึปรารถนานัน้ รวม

ไปถงึการรบัรู้ข่าวสาร ทศันคต ิและภาพลกัษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายมต่ีอบรษิทั ซึ่งในส่วนของผล

การศกึษาภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของบรษิทัพบว่า การกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของ

บรษิทัไดถ่้ายทอดผ่านการประชาสมัพนัธใ์นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เล็งเห็นว่า บรษิัทให้ความสําคญักับความรบัผิดชอบต่อสงัคมไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการพฒันา

บรษิทั และนํานโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เขา้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารจดัการ 

และเป็นส่วนสําคญัในการกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนา เน่ืองจากการดําเนินการดา้นความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม นับเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ และได้ส่งเสรมิการนําระบบการ

จดัการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาใชอ้ยา่งจรงิจงั โดยบรษิทัไดใ้ชว้ธิกีารสื่อสารภาพลกัษณ์

คอื 1) การระบุภาพลกัษณ์ทีเ่ราต้องการใหช้ดัเจน เพื่อทําใหก้ารสื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายมี

เป้าหมายที่ชดัเจนในการนําเสนอ 2) การเริม่ต้นการสื่อสารควรประกาศใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัตวั

สนิค้า เป็นการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบก่อนว่าสนิค้านัน้คอืสนิค้าอะไร ใช้ทําอะไร และมี

อะไรทีท่าํใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจ ไมว่่าจะเป็นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อมวลชนหรอืการประกาศ
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ในทีส่าธารณะ การสื่อสารผ่านสื่อบ่อยครัง้สามารถสรา้งใหเ้กดิการจดจาํไดเ้ช่นกนั 3) บรษิทัควร

นําเสนอตรงประเดน็ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน ตรงไปตรงมา 4) บรษิทัไม่ควร

โอ้อวดเกนิจรงิ เพราะจะทําให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความรูส้กึไม่คล้อยตาม ไม่เชื่อถอืและไม่เหน็

ดว้ยในที่สุด ซึง่อาจทําให้ภาพลกัษณ์ที่ต้องการกลายเป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่พงึปรารถนาได ้และ 

5. บรษิทัควรรกัษาระดบัความพอดใีนการสื่อสารใหอ้ยู่ในระดบัพอด ีไม่มาก ไม่น้อยจนเกนิไป 

เพื่อการคงภาพลกัษณ์ทีด่ไีวใ้นใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ในส่วนของผลการศึกษาวิธีการสื่อสารภาพลกัษณ์พึงปรารถนาพบว่า การใช้สื่อของ

บรษิทันัน้เป็นการใช้สื่อบุคคลเป็นหลกั โดยนําเสนอผ่านกรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อเป็นตวัแทน

บริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการดําเนินธุรกิจ และใช้สื่ออื่นๆ 

ประกอบกนั ไดแ้ก่ 1) สื่อบุคคล ทําหน้าทีถ่่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่

การโน้มน้าวใจ เน่ืองจากตดิต่อกบัผูร้บัสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศยัการพูดในลกัษณะต่างๆ เช่น 

การสนทนา พบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้สมัภาษณ์ เป็นต้น 2) สื่อมวลชน จาก

ขอ้จาํกดัของสื่อบุคคลทีไ่ม่สามารถถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสมัพนัธส์ู่คนจาํนวนมากไดใ้น

เวลาเดียวกนัอย่างรวดเรว็ บรษิัทจงึมกีารสื่อสารผ่านสื่อมวลชนอย่างการลงข่าวสารผ่านทาง

นิตยสารทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมพลงังาน  

ธชพล กมัพลาศริ ิ(2548) ได้ศกึษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)” เพื่อ

ศกึษาถงึภาพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึง่ผล

การศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของ กฟน. โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของงานบรกิารเป็นพลงัแฝงซ่อน

เรน้ (Hidden Persuasion) ทีช่่วยสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร การสรา้งภาพลกัษณ์

ของการบรกิารจะช่วยเพิม่ค่านิยมทางจติวทิยา (Psychological Valued Added) แก่การบรกิาร

นัน้ จงึเป็นเป้าหมายหลกัของการวางแผนงานประชาสมัพนัธส์ําหรบัธุรกจิประเภทบรกิาร ซึง่ต้อง

อาศยัความถี่ในการตอกยํ้าภาพลกัษณ์และความรู้สกึที่ดต่ีอการบรกิารตลอดเวลา รวมทัง้การ

สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยใีนการบรกิารเพื่อทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ นอกจากน้ียงัมขีอ้

ทีน่่าสนใจจากผลการวจิยัในดา้นการรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสูงของ กฟน. ต่อกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ผลทีไ่ด้

อยู่ระดบัตํ่า ดงันัน้การสร้างภาพลกัษณ์และการเสรมิสร้างศกัยภาพให้กบัผู้บรหิารทัง้หมดของ 

กฟน. ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ รวมถงึการพฒันาทกัษะการนําเสนอเพื่อสามารถชีแ้จงกบัสื่อมวลชน  

สําหรบัด้านการประชาสมัพนัธ์ขององค์กร พบว่า กฟน. มกีารสื่อสารถึงสิง่ที่องค์กร

กําลังดําเนินการอยู่ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนอยู่ในระดับน้อยและไม่แน่นอน ดังนั ้น กฟน. ควรใช้และเพิ่มศักยภาพการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนวิสยัทศัน์และภารกิจที่ กฟน. ได้กําหนดไว้ให้สําเร็จ และนอกจากน้ีผลการวิจยัยงั

พบว่า ในการสรา้งภาพลกัษณ์ของ กฟน. ต้องอาศยัพึง่พากลุ่มสื่อมวลชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้

นับได้ว่าสื่อมวลชนมอีิทธิต่อภาพลกัษณ์ของ กฟน. เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ กฟน. เป็น
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หน่วยงานที่ต้องให้ความมัน่คงแก่ประชาชนอย่างใกล้ชดิ ถ้าสื่อมวลชนนําเสนอภาพลกัษณ์

ออกไปในทางทีด่ ีประชาชนกจ็ะเกดิความสบายใจและไวว้างใจในการทํางานและใหบ้รกิารของ 

กฟน. แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้สื่อมวลชนนําเสนอภาพลกัษณ์ไปในทางทีไ่ม่ด ีประชาชนกจ็ะเกดิ

ความระแวงสงสยั ไม่ศรทัธา ไม่ให้ความร่วมมอื และต่อต้านได้ในที่สุด ดงันัน้จะเห็นได้ว่า 

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ทําหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารไปยงักลุ่มผู้รบัสารนัน้ ย่อมมอีิทธิพล

โดยตรงต่อภาพลกัษณ์ของ กฟน. อยา่งแน่นอน 

กฤษณ์ พนิอยู่วงศ์ (2555) ได้ศกึษาเรื่อง “การศึกษาภาพลกัษณ์องค์กรการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทย พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อและความพงึพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธก์ารไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยของประชาชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” เพื่อศกึษาถึงภาพลกัษณ์องค์กร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของประชาชนในพื้นที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพลกัษณ์ที่ดีของ กฟผ. โดย

ภาพรวม ทัง้ในเรื่องของประสิทธิภาพการดําเนินงาน การช่วยเหลือสงัคม การดูแลเอาใจใส่

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและผลกระทบทางสงัคมจากการดําเนินงานของ กฟผ. ทัง้น้ี ทัง้ 4 ตวั

แปรต่างกเ็ป็นทศันคตเิชงิบวก หรอืเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง กฟผ. และในดา้นความพงึพอใจในสื่อ

ประชาสมัพนัธข์อง กฟผ. พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธข์อง กฟผ. อยู่

ในระดบัสูงและตรงตามความต้องการของกลุ่มตวัอย่าง เพราะการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น

จรงิและเขา้ถงึประชาชนอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์มากทีสุ่ด 

ณัฏฐนีิ ชูช่วย (2553) ได้ศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การบรหิารโครงการกจิกรรมเพื่อความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)” 

เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การบริหารโครงการและผลกระทบของโครงการกิจกรรมเพื่อความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

(ปตท.) โดยขอสรุปผลการศกึษาในส่วนผลกระทบในดา้นภาพลกัษณ์ของโครงการกจิกรรมเพื่อ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่สื่อมวลชนมต่ีอ ปตท. ว่า การรบัรูข้่าวสาร ความรู้

และความเขา้ใจผลของโครงการกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในส่วนของสื่อมวลชนมคีวาม

สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ในใจทีม่ต่ีอองคก์รธุรกจิ โดยมคีวามเหน็ตรงกนัว่า ปตท. ได้

นําเสนอภาพลกัษณ์ที่ชดัเจนซึ่งตรงตามภาพลกัษณ์พงึปรารถนาที่ ปตท. กําหนดไว้ คอื เมื่อ

กล่าวถงึการปลูกป่า ประชาชนทัว่ไปจะนึกถงึ ปตท. มากกว่าองคก์รใหญ่อื่นๆ เน่ืองจากเหน็ได้

ชดัว่า ปตท. ไดม้กีารสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย

การทําโครงการต่างๆ ออกมาอย่างชดัเจนตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ 

รวมถงึเหน็ไดช้ดัว่า ปตท. มคีวามตัง้ใจจรงิในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

อย่างไรก็ตามสําหรบัการใช้เครื่องมอืประชาสมัพนัธ์ในงานโฆษณาของ ปตท. ยงัไม่สามารถ

สื่อสารไดต้รงประเดน็ และฝา่ยกจิการเพื่อสงัคมของ ปตท. ยงัขาดการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก แต่

ทัง้น้ีสื่อมวลชนก็มคีวามคดิเหน็ที่ตรงกนัว่า ปตท. ควรดําเนินโครงการกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
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สิง่แวดล้อมต่อไป เพื่อสร้างความรู้สกึและภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอประชาชน เน่ืองจาก ปตท. เป็น

บรษิทัอุตสาหกรรมทีม่สี่วนในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

สุพิณ ปญัญามาก, และอุดม รตันยนัต์ (2533) ได้ศึกษาเรื่อง “การจดัการปญัหา

ภาพพจน์เชิงลบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” เป็นการศึกษาวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ผลการศกึษาพบว่า การดําเนินการประชาสมัพนัธ์ของ 

กฟผ. จะเน้นการสื่อสารแบบตวัต่อตวั (Face to Face) เพื่อว่ามปีญัหาอะไรที่ไม่เขา้ใจก็จะ

สามารถชี้แจงกนัโดยตรงไดโ้ดยไม่ต้องผ่านสื่ออื่น แต่ในการสื่อสารประเดน็โดยทัว่ไป กฟผ. ก็

ยงัคงใหค้วามสําคญักบัการใชส้ื่อในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ นอกจากน้ี กฟผ.ไม่ละทิง้การมี

มนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ประกอบกบัการมคีวามจรงิใจใหก้นัและกนั สําหรบักรณีการแก้ปญัหา

ภาพลกัษณ์เชงิลบ กฟผ. จะทําการพจิารณาเป็นเรื่องๆ ไป เพราะไม่สามารถมวีธิกีารใดวธิกีาร

หน่ึงที่สามารถแก้ปญัหาทัง้หมดอย่างได้ผล และต้องเน้นการทําความเข้าใจคอื ลกัษณะของ

ปญัหา ได้แก่ ที่มา สาเหตุการขยายผล กลุ่มแกนแนวร่วม และขอ้ทีค่ลาดเคลื่อนต่างๆ ช่วยให้

สามารถกําหนดวธิทีีเ่หมาะสมได ้นอกจากน้ี ถ้าหากเป็นปญัหาในวงแคบและไม่ลุกลามเรว็ การ

แกไ้ขโดยวธิกีารตดิต่อโดยตรงและรวดเรว็มกัจะเป็นผลด ีแต่ถา้หากเป็นปญัหาใหญ่หรอืซบัซอ้น 

มกีลุ่มเกีย่วขอ้งหลายกลุ่ม การแกป้ญัหาจาํเป็นตอ้งทอดเวลาใหรู้ข้อบเขตทีแ่น่ชดัและต้องจดัทํา

เป็นงานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าหากได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและส่วน

ราชการต่างๆ ทุกอยา่งจะงา่ยขึน้ 

ยุวศร ีขนัทอง (2549) ได้ศกึษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์พรรคไทยรกัไทยยุคทกัษิณ 2 ใน

สายตาผู้สื่อข่าวสายการเมอืง ศึกษาเฉพาะสื่อหนังสอืพมิพ์รายวนั” โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผูส้ ื่อขา่วมคีวามเหน็ว่าภาพลกัษณ์ของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ในฐานะหวัหน้าพรรคไทยรกัไทย

และผูก่้อตัง้พรรคเป็นภาพทีแ่ยกออกจากกนัไมไ่ด ้ซึง่ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรกัไทยทีม่อียู่ใน

ใจของผูส้ ื่อขา่ว เป็นผลมาจากการนําเอาขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ตรงคอื การทํางาน

ของผูส้ ื่อขา่วทีต่อ้งสมัภาษณ์ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร และการรายงานข่าวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัพรรค

ไทยรกัไทย โดยผู้สื่อข่าวเป็นผู้มคีวามใกล้ชดิกบัเหตุการณ์ทางการเมอืงของพรรคไทยรกัไทย 

ซึง่ผูส้ ื่อขา่วไดใ้หค้วามเหน็ว่า ภาพลกัษณ์ทีม่อียู่ในใจของแต่ละคนสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดย

เปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นหรือตามข้อมูลที่ได้มาใหม่แล้วข้อมูลเหล่านัน้ตอกยํ้า

สมมติฐานเดิม เช่น การตอกยํ้าเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและเครือญาติ การ

คอรปัชัน่เชงินโยบายของพรรคไทยรกัไทย ทําใหภ้าพเหล่าน้ีเป็นภาพทีจ่ดจาํไดแ้ต่ไม่ใช่ภาพที่

สรา้งความประทบัใจ เมื่อขอ้เทจ็จรงิเหล่าน้ีปรากฏขึน้จงึเท่ากบัเป็นการตอกยํ้าเรื่องทุจรติ การ

คอรปัชัน่ของพรรคไทยรกัไทยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในใจของ

ผู้สื่อข่าวน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงจากภาพลกัษณ์ที่ไม่ดเีป็นภาพลกัษณ์ที่ดีได้ โดยการได้รบั

ขอ้มลูขา่วสารใหม่ๆ  ประกอบกบักลยทุธก์ารสื่อสารทีด่ทีีน่บัว่ามคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก 
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ขวญัชยั รุ่งฟ้าไพศาล (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของ

นายกรฐัมนตร ีพ.ต.ท. ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร ในความคดิเหน็ของนักวชิาการสายสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร์และนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มต่ีอ

กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยผลการศึกษาพบว่า 

ความสําเรจ็ในการสรา้งภาพลกัษณ์ของ พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชนิวตัร มาจากกระบวนการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ทีด่าํเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอนคอื 1) การทําวจิยัทางการตลาดก่อนการออกนโยบาย

ทางการเมอืง โดยแต่ละโครงการจะผ่านการสํารวจความคดิเหน็เพื่อรบัทราบความต้องการที่

แท้จรงิของประชาชนก่อนที่จะประกาศออกมาเป็นนโยบายเพื่อการหาเสยีง 2) การโฆษณา

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสารมวลชนอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการทํา

วิจยั โดยด้านหน่ึงเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายให้เป็นที่รู้จกั และอีกด้านหน่ึงเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ผลงานของรฐับาลไปในตวั จงึเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้รฐับาลมปีระเดน็นําเสนอ

ผ่านสือ่มวลชนทุกแขนงตลอดระยะเวลา 4 ปี และ 3) การประเมนิและการตดิตามผลซึง่ พ.ต.ท. 

ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร และทมีงานประชาสมัพนัธไ์ดม้กีารวเิคราะหป์ระเมนิและตดิตามผลกจิกรรม

การตลาดของตนเองอยูต่ลอดเวลา ถ้ามสีิง่ผดิพลาดเกดิขึน้กส็ามารถแก้ไขหรอืสรา้งกระแสใหม ่

เพื่อกลบเกลื่อนหรอืดงึความสนใจของสาธารณชนได้อย่างทนัท่วงท ีนอกจากน้ี พ.ต.ท. ดร.

ทกัษณิ ชนิวตัร เองกม็กีารใชศ้ลิปะการพูดในการโน้มน้าวใจสื่อใหค้ลอ้ยตามหรอืมคีวามสนใจที่

จะตดิตามประเดน็ข่าวต่างๆ ทีต่นเองต้องการนําเสนอ มคีวามสามารถในการตัง้ประเดน็ สรา้ง

ประเด็นให้สื่อมวลชนและประชาชนคล้อยตาม จากความสําเรจ็ในการสร้างภาพลกัษณ์ของ 

พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชินวตัร สามารถสรุปได้ว่า พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชนิวตัร มคีวามเข้าใจใน

หลกัการประชาสมัพนัธ์อย่างลกึซึ้ง มทีี่ปรกึษาและทมีงานประชาสมัพนัธ์ที่พรอ้ม อกีทัง้มกีาร

วางแผนการสื่อสารอยา่งรดักุม เป็นขัน้เป็นตอนในการสรา้งความนิยมในภาพลกัษณ์ของตนเอง 

ไมว่่าจะเป็นการวางแผนการสื่อสารในสื่อของรฐัหรอืเอกชน โดยมกีารประเมนิผลงานในทุกระยะ

อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึการประเมนิผลงานตวับุคคลผูร้บัผดิชอบโครงการต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 

อุบลรตัน์ ค่าแพง (2547) ได้ศกึษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยตาม

ความเหน็ของผู้สื่อข่าวหนังสอืพมิพ์สายเศรษฐกจิการเงนิการธนาคาร” เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์

โดยรวมของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามความเหน็ของผูส้ ื่อข่าวหนังสอืพมิพส์ายเศรษฐกจิ รวมถงึ

ศกึษาถงึการตดัสนิใจของผูส้ ื่อข่าวในการเลอืกนําเสนอข่าวประชาสมัพนัธเ์พื่อเผยแพร่สู่สายตา

ประชาชน โดยผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในเกณฑ์ด ีโดย

ประเดน็ทีช่่วยใหม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ปีระกอบดว้ย ผูส้ ื่อขา่วมคีวามเชื่อมัน่ว่าธนาคารพาณิชยไ์ทยมี

ความมัน่คง มศีกัยภาพในการเติบโตอย่างต่อเน่ือง มคีวามสามารถในการปรบัตวัแข่งขนักบั

สากลได ้ผูส้ ื่อขา่วมคีวามเชื่อมัน่ต่อความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารธนาคาร ความเชื่อมัน่ต่อ

ระบบการบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพ และมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาให้บริการ ซึ่ง

ภาพลกัษณ์ทัง้หมดที่ผู้สื่อข่าวมต่ีอธนาคารเกดิจากภาพลกัษณ์การปรุงแต่งขององค์กร โดยมี
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หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ที่ได้ดําเนินบทบาทหน้าที่การประชาสมัพนัธ์อย่างเต็มที่ และการ

ดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ตามแผนนโยบายที่ธนาคารวางไว้ ทัง้ในด้านการประสานงานกับ

สื่อมวลชนในการให้สมัภาษณ์ผู้บรหิาร การส่งข่าวประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ การจดักจิกรรมเพื่อ

สังคม และการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน นอกจากน้ี ปจัจัย

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้ ื่อขา่วกบัเจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธแ์ละผูบ้รหิารของธนาคาร มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกข่าวที่จะลงเผยแพร่ โดยผู้สื่อข่าวยอมรบัว่าส่วนหน่ึงในการพจิารณานําข่าวลง

ตีพิมพ์เผยแพร่นัน้เกิดจากความสนิทสนมและความสมัพันธ์ที่ดีกับฝ่ายประชาสมัพันธ์ของ

ธนาคาร ดงันัน้ จากผลการศกึษาอาจกล่าวไดว้่าปจัจยัสาํคญัในการสรา้งทศันคตทิีด่ขีองธนาคาร

พาณิชยไ์ทย คอื การใช้เครื่องมอืการสื่อสารทีด่มีปีระสทิธภิาพในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีอง

ธนาคารพาณิชย์ไทย จึงถือเป็นปจัจัยสําคัญที่ส่งผลต่อมุมมองของลูกค้าและผู้ใช้บริการ

โดยทัว่ไป เพราะสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพรข่า่วสารแก่สาธารณชน 

 

ตารางท่ี 2.1  สรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง 

1. “ภาพลกัษณ์และประสทิธผิลการ

ประชาสมัพนัธข์องบรษิทั ปตท. เคมคิอล 

จาํกดั (มหาชน)” โดย ชุตมิา จรเิกษม (2553) 

- การกําหนดภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของ

องคก์ร 

- กลยทุธก์ารสื่อสารประชาสมัพนัธ์

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

2. “ภาพลกัษณ์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)” 

โดย ธชพล กมัพลาศริ ิ(2548)  

- การสรา้งภาพลกัษณ์ปจัจุบนัและ

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

- การประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 

3. “การศกึษาภาพลกัษณ์องคก์รการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทย พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อ

และความพงึพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธก์าร

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยของประชาชน

จงัหวดั  สุราษฎรธ์านี” โดย กฤษณ์ พนิอยูว่งศ ์

(2555) 

- ปจัจยัทีท่ําใหอ้งคก์รเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี

- การสื่อสารประชาสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

4. “กลยทุธก์ารบรหิารโครงการกจิกรรมเพื่อ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใน

การสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)” โดย ณฏัฐนีิ ชชู่วย (2553) 

- กลยทุธก์ารสื่อสารองคก์รทีม่ผีลต่อการสรา้ง

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

กบัภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง 

5. “การจดัการปญัหาภาพพจน์เชงิลบของ

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” 

โดย  สุพณิ ปญัญามาก และ อุดม รตันยนัต ์

(2533) 

- รปูแบบการดาํเนินการประชาสมัพนัธ ์

- การแกป้ญัหาภาพลกัษณ์เชงิลบ 

6. “ภาพลกัษณ์พรรคไทยรกัไทยยคุทกัษณิ 2 

ในสายตาผูส้ ื่อขา่วสายการเมอืง ศกึษาเฉพาะ

สื่อหนงัสอืพมิพร์ายวนั” โดย ยวุศร ีขนัทอง 

(2549) 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารองคก์รกบั

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

- วธิกีารแกไ้ขภาพลกัษณ์ดา้นลบโดยการ

กําหนดกลยุทธก์ารสื่อสารขององคก์ร 

7. “กระบวนการสรา้งภาพลกัษณ์ของ

นายกรฐัมนตร ีพ.ต.ท. ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร ใน

ความคดิเหน็ของนักวชิาการสายสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตรแ์ละนกัวชิาชพี

หนงัสอืพมิพ”์ โดย ขวญัชยั รุง่ฟ้าไพศาล 

(2548) 

- กระบวนการ/ขัน้ตอนการสรา้งภาพลกัษณ์ที่

ดต่ีอองคก์รและบุคคล 

8. “ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยตาม

ความเหน็ของผูส้ ื่อข่าวหนงัสอืพมิพส์าย

เศรษฐกจิการเงนิการธนาคาร” โดย อุบลรตัน์ 

ค่าแพง (2547) 

- การสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของ

องคก์ร 

- กลยทุธก์ารดําเนินงานประชาสมัพนัธ ์

 

จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี นับไดว้่ามคีวามเกี่ยวขอ้งกบักลยุทธ์การ

สื่อสารและการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร โดยอาศยัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ เข้ามาเป็น

ส่วนประกอบในการสรา้งภาพลกัษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมอืหน่ึงที่ช่วยให้ผู้วจิยัสามารถนํามาใช้เป็น

กรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ สรุปผลการวจิยั และนํามาเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงประเด็น 

เพื่อให้การนําเสนอผลการวจิยัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการศกึษาวจิยั

เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์ขององค์กรในลกัษณะที่คลา้ยกบัสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน ซึ่งเป็นองค์กรกํากับกิจการพลงังานของประเทศ ยงัมผีู้

ศกึษาวจิยัจาํนวนไมม่าก จงึอาจทาํใหเ้ป็นช่องว่างทางการวจิยัทีจ่ะทําการศกึษาต่อไป 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

งานวจิยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน” ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

จากกรอบแนวคดิในการวจิยัสามารถอธบิายได้ว่า งานวจิยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสาร

เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน” ผูว้จิยัจะ

ทาํการศกึษา 2 ส่วนดว้ยกนัคอื ส่วนแรก ผูว้จิยัศกึษาการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาผ่านกล

ยุทธ์การสื่อสาร การประชาสมัพนัธ์และโน้มน้าวใจ การทํากจิกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธ์ การ

บรหิารประเดน็โดยเฉพาะประเดน็ข่าวในสื่อหนังสอืพมิพ ์และการบรหิารการสื่อสารเพื่อจดัการ

ในภาวะวกิฤตของสํานักงาน นอกจากน้ีผูว้จิยัได้ทําการศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากการสมัภาษณ์

ผูบ้รหิารสํานักงานและกลุ่มนักวชิาการและ/หรอืผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสมัพนัธ์ เพื่อทําให้

ทราบและเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ที่มปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสมกับสํานักงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์พึง

ปรารถนา (Wish Image) ทีส่ํานักงานต้องการสื่อสารไปยงัสื่อมวลชน และส่วนทีส่อง ผูว้จิยัได้

ศึกษาการรบัรู้ (Perception) ภาพลกัษณ์ของสํานักงานผ่านสื่อมวลชน โดยอาศัยแนวคิด

สาํนักงาน กกพ. ภาพลกัษณ์ ส่ือมวลชน 

Wish Image 

ส่ง รบั 

Perception 

1. กลยทุธก์ารสื่อสาร 

2. การประชาสมัพนัธ ์/ โน้ม

น้าวใจ 

3. สื่อมวลชนสมัพนัธ ์

4. การบรหิารประเดน็ 

5. การบรหิารการสื่อสารเพื่อ

จดัการในภาวะวกิฤต 

การรบัรูข้อ้มลู

ขา่วสาร 

1. ผูบ้รหิารสํานกังาน กกพ. 

2. นกัวชิาการ / ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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เกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารมาวเิคราะหว์่า สื่อมวลชนมภีาพลกัษณ์ต่อสํานักงานอย่างไร ผ่าน

การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของสํานักงาน และเมื่อผู้วจิยัได้ขอ้มูลทัง้สองส่วนน้ีแล้ว ผู้วจิยัจะทําการ

เปรยีบเทยีบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่สํานักงานใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์พงึปรารถนาไปยงั

สื่อมวลชนมคีวามสอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอ

สาํนกังานหรอืไมอ่ยา่งไร 

 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจยั 
 

การวจิยัเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน” ในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการใชก้ลยุทธก์ารสื่อสาร

และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อ

สื่อมวลชน ซึง่มรีะเบยีบวธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ระเบยีบวิธีวิจยั 

 

ระเบยีบวธิวีจิยัที่ใช้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนําเสนอ

ผลการวจิยัในรปูแบบของการพรรณนาเชงิวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) ซึง่ผูว้จิยัไดท้ําการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที่ 1 การวจิยัข้อมูลเอกสาร 

(Documentary Research) และขัน้ตอนที ่2 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

 

3.1.1 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีวิจยั การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะหข้์อมลู 

ขัน้ตอนที ่1 ผูว้จิยัจะใชก้ารวจิยัขอ้มลูเอกสาร (Documentary Research) “...เป็นการ

วจิยัทางสงัคมศาสตรอ์ย่างหน่ึง (Social Research) ผู้วจิยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสอื 

เอกสาร รายงานหรอืสื่ออื่นๆ แลว้เสนอผลการศกึษาในเชงิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด ้ใน

รปูแบบของรายงานการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ” (เฉลมิลาภ ทองอาจ, 2554) สําหรบัการวจิยั

ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวจิยัขอ้มลูเอกสารออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1) ศกึษาแผนกลยทุธก์ารสื่อสารองคก์รของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 โดยผูว้จิยัจะทําการวเิคราะหข์อ้มลูผ่านมุมมองทฤษฎกีลยุทธก์าร

สื่อสาร การสรา้งภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ ์เพื่อวเิคราะห์กลยุทธ์ วธิกีาร รูปแบบการ

ดาํเนินการดา้นสื่อสารองคก์รของสํานักงานทีม่ต่ีอสื่อมวลชน และทําใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ใจและ

ทราบถงึกลยทุธก์ารสื่อสารองคก์รของสาํนกังานต่อสื่อมวลชนไดช้ดัเจนขึน้ 

2) ศกึษาจากกฤตภาค (Clipping News) ซึง่เป็นเอกสารสรุปข่าวประจาํวนัทีเ่ป็น

ขา่วเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานสําคญัของสํานักงาน โดยศกึษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดอืน 

(ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) เพื่อศกึษาว่ากลยุทธก์ารสื่อสารทีส่ํานักงาน
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ปฏิบตัินัน้ได้รบัการตอบรบั (Feedback) จากสื่อมวลชนอย่างไร และสะท้อนออกมาเป็น

ภาพลกัษณ์ของสํานักงานอย่างไร โดยวเิคราะห์ทศิทางการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวกบัสํานักงาน

ผ่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์

 

3.1.2 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีวิจยั การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะหข้์อมลู 

ขัน้ตอนที ่2 ผูว้จิยัจะใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) โดย อรนรนิทร ์ขจร

วงศว์ฒันา (2552) ไดก้ล่าวถงึ การสมัภาษณ์เชงิลกึ ไวว้่า 

 

การสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นการสมัภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็น

และแนวคําถามกว้างๆ เพื่อเจาะลกึอย่างละเอียด การถามนอกจากจะให้อธบิายแล้ว

จะต้องถามถงึเหตุผลประกอบด้วย การสมัภาษณ์แบบน้ีจะใช้ได้ดกีบัการศกึษาวจิยัใน

เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม 

บุคลกิภาพในลกัษณะต่างๆ (อรนรนิทร ์ขจรวงศว์ฒันา, 2552, น. 13) 

 

สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้หค้วามสาํคญัออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1) กลุ่มที ่1: ระดบัผู้บรหิารสํานักงาน และระดบัเจา้หน้าที่ปฏบิตักิารที่มหีน้าที่

รบัผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อ

สมัภาษณ์ในประเดน็เกี่ยวกบักลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา

ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน โดยผู้วจิยัจะทําการวเิคราะห์ขอ้มูลผ่านมุมมองทฤษฎกีลยุทธ์การ

สื่อสาร การสรา้งภาพลกัษณ์ การประชาสมัพนัธแ์ละการโน้มน้าวใจ เพื่อวเิคราะหใ์นมุมมองของ

ผูส้่งสาร (Sender) เกี่ยวกบักลยุทธ ์วธิกีาร และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสื่อสารกบัสื่อมวลชน และ

แนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ต่อสื่อมวลชนทีม่บีทบาทสําคญัในการเป็นสื่อกลางระหว่างองคก์ร

กบักลุ่มเป้าหมาย และเป็นกระบอกเสยีงในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กบัสํานักงาน โดย

ตวัแทนผูใ้หส้มัภาษณ์ในกลุ่มที ่1 มจีาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

(1) นางสาวนฤภทัร อมรโฆษติ ตําแหน่ง เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน ซึง่เป็นผูร้บันโยบายเรือ่งการสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา

ขององคก์รจากคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน และนํามาสู่การกําหนดกรอบทศิทางสําหรบั

การปฏบิตัต่ิอไป 

(2) นายพรเทพ โชตินุชิต ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสาร

องค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน เป็นผู้มบีทบาทหลกัในการกําหนด

รายละเอียดแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในภาพรวม รวมถึงกําหนดแนวทางการสร้าง

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนาขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
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(3) นายพทิยา อนันต์วณิชย ์ตําแหน่ง ผูช้ํานาญการพเิศษ ฝ่ายกลยุทธ์และ

สื่อสารองค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เป็นผู้มสี่วนร่วมในการกําหนด

รายละเอยีดแผนกลยุทธส์ื่อสารและแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาขององค์กร และ

นําแผนดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิ

2) กลุ่มที่ 2: สื่อมวลชนสายพลงังานและอุตสาหกรรมพลงังาน โดยเป็นสื่อ 

มวลชนส่วนกลางที่มปีฏิสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานมากที่สุดคือ สื่อ

หนงัสอืพมิพ ์ซึง่ผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์ตวัแทนจากสื่อหนังสอืพมิพจ์าํนวน 15-20 คน และจะ

มกีารขออนุญาตในการใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาประกอบผลการวจิยั และถ้าบุคคลทีถู่ก

สมัภาษณ์ไม่ประสงคท์ี่จะออกนาม ผูว้จิยัจะใชร้หสัแทนชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เช่น บ0158 (บุคคล/

ลําดบัที/่ปีทีส่มัภาษณ์) เป็นต้น โดยผูว้จิยัจะทําการวเิคราะหข์อ้มลูผ่านมุมมองแนวคดิเกี่ยวกบั

การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลกัษณ์ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมองของผู้รบัสาร 

(Receiver) เกี่ยวกบัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่อสํานักงานผ่านสื่อต่างๆ โดยจะ

สะท้อนออกมาเป็นภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสํานักงาน ซึง่จากการสมัภาษณ์กลุ่มที ่1 และ

กลุ่มที ่2 น้ีจะทาํใหท้ราบว่าภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสํานักงานสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัแนว

ทางการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของสาํนกังานทีม่ต่ีอสื่อมวลชนอยา่งไร และจะมแีนวทางที่

จะพฒันาหรอืปรบัปรงุภาพลกัษณ์นัน้อยา่งไร 

3) กลุ่มที ่3: นักวชิาการ และ/หรอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธ ์ในกลุ่มน้ี

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกสมัภาษณ์บรษิทัทีป่รกึษาประชาสมัพนัธท์ีเ่คยร่วมงานกบัสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานในการจดัทําแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ปี 2553-2555 (ฉบบัสมบูรณ์) คอื บรษิทัแบรนด์

คอม คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนส์ จํากดั โดยผู้วิจยัทําการสมัภาษณ์ตัวแทนบรษิัท

จาํนวน 1 คน คอื นางวไิลพร สุองัคะ ตําแหน่ง อดตีทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั แบรนดค์อม คอม

มวินิเคชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนส์ จาํกดั ปจัจุบนัเป็นทีป่รกึษาอสิระด้านการประชาสมัพนัธ ์เพื่อ

ทําให้ทราบและเขา้ใจถงึกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ที่มปีระสทิธภิาพ

และเหมาะสมกบัสํานักงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสื่อสารและสร้างภาพลกัษณ์พึง

ปรารถนา (Wish Image) 

 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 
1) แผนกลยทุธก์ารสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน ปี 2553-2555 (ฉบบัสมบูรณ์) ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผลในการ

จดัทําแผน ขัน้ตอนการได้มาซึ่งแผนงานการสื่อสารและสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รายละเอียด
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ของแผนกลยทุธส์ื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ตลอดจนการประเมนิผลการดําเนินงาน

ตามแผน 

2) กฤตภาค (Clipping News) ซึง่เป็นเอกสารสรุปข่าวประจาํวนัทีเ่ป็นข่าวเกี่ยวกบัผล

การดําเนินงานสําคญัของสํานักงาน โดยศึกษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืน

เมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) 

3) แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน และสื่อมวลชนสายพลงังานและอุตสาหกรรม

พลงังาน โดยผูว้จิยัสมัภาษณ์ด้วยตวัเองทัง้หมด โดยมแีนวคําถามสําหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคาํถามดงัน้ี 

(1) แนวคําถามสําหรบัผู้บรหิารระดบัสูง ผู้บรหิารระดบักลาง และเจ้าหน้าที่ระดบั

ปฏบิตักิารที่มหีน้าที่รบัผดิชอบเรื่องการสื่อสารองคก์รของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังาน 

ก) แนวทางหลกัของภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของสํานกังานเป็นอยา่งไร 

ข) สํานักงานมกีลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรในการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา

ต่อสื่อมวลชน 

ค) ที่ผ่านมาสํานักงานได้ดําเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ต่อสื่อมวลชนตาม

แผนกลยทุธส์ื่อสารองคก์รทีส่าํนกังานไดว้างไวห้รอืไมอ่ย่างไร 

ง) จดุแขง็และจดุอ่อนในการสื่อสารองคก์รเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาต่อ

สื่อมวลชน 

จ) ในอนาคตขา้งหน้ามองทศิทางการสื่อสารองคก์รและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึ

ปรารถนาของสาํนกังานต่อสื่อมวลชนว่าเป็นอย่างไร 

(2) แนวคาํถามสาํหรบัสื่อมวลชนสายพลงังานและอุตสาหกรรมพลงังาน 

ก) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการกํากับกิจการพลังงานผ่านสื่ อ

ประชาสมัพนัธข์องสาํนกังานเป็นอย่างไร 

ข) ความคดิเหน็ต่อการทาํงานของสาํนกังานเป็นอย่างไร 

ค) ประเดน็ทีส่ ื่อมวลชนตอ้งการไดร้บัขอ้มลูจากสํานักงาน 

ง) ความคิดเห็นต่อวิธีการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเป็น

อยา่งไร 

จ) ในความเหน็ของท่านคดิว่าสาํนกังานมภีาพลกัษณ์อย่างไร 

ฉ) จดุแขง็และจดุอ่อนในการสื่อสารองคก์รเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของสํานกังาน 

ช) ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อการสื่อสารองคก์รเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของ

สาํนกังาน 

(3) แนวคาํถามสาํหรบันกัวชิาการ และ/หรอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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ก) ความคดิเหน็ต่อกลยทุธก์ารสื่อสารของสาํนกังาน 

ข) ความคดิเหน็ต่อสื่อประชาสมัพนัธข์องสํานักงาน 

ค) ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของสาํนกังาน 

ง) สาํนกังานควรมกีลยทุธก์ารสื่อสารต่อสื่อมวลชนอย่างไร 

จ) สาํนกังานควรมวีธิกีารสื่อสารภาพลกัษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างไร 

ฉ) เมือ่เกดิปญัหากบัสื่อมวลชน สํานักงานควรมวีธิกีารสื่อสารอย่างไรเพื่อสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของสาํนกังาน 

ช) ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานด้านการสื่อสารของสํานักงานเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์และความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอสื่อมวลชนในระยะยาว 

4) ตารางสรปุกลยุทธก์ารสื่อสาร เพื่อช่วยแยกแยะกลยุทธก์ารสื่อสารของสํานักงาน และ

สามารถนํามาวเิคราะหก์บัผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

5) การจดบนัทกึ เพื่อช่วยให้ผู้วจิยัสามารถบนัทกึประเด็นที่น่าสนใจและสรุปใจความ

สาํคญัจากคาํตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงขอ้มลู 

6) เครื่องบนัทึกเสยีง สําหรบับนัทกึข้อมูลจากการสมัภาษณ์ให้ได้ใจความที่ละเอียด 

ครบถว้น และสามารถนํามาใชใ้นการศกึษาควบคู่ไปกบัการจดบนัทกึ 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางสรุปผลการวิจยัเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน 

 

เป้าหมาย : ภาพลกัษณ์พึงประสงค ์“TRUST” 

กลยทุธ ์ กลวิธี โครงการ / กิจกรรม 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางสรุปภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานใน

สายตาของสื่อมวลชน 

 

ภาพลกัษณ์ 

พึงประสงคข์อง

สาํนักงาน “TRUST” 

ภาพลกัษณ์ของสาํนักงานในสายตาของส่ือมวลชน 

บวก ปานกลาง ลบ 

    

    

    

    

 

3.3 วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 

หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจยัจะวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจยัด้วยการ

พรรณนาเชงิวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) ตามกรอบของวตัถุประสงคใ์นประเดน็ต่างๆ โดย

นําแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบในการวเิคราะหข์อ้มลู 
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3.4 แบบฟอรม์จดหมายการขอสมัภาษณ์ 

 

      คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 

      สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

      เลขที ่118 หมู ่3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจัน่ 

      เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

     เมษายน 2558 

เรือ่ง ขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณ์ 

เรยีน  

 ด้วยดฉิัน นางสาวภคัชุดา อําไพพรรณ นักศึกษาปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และ

นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ปจัจุบนัเป็นเจา้หน้าทีฝ่่ายกลยุทธแ์ละ

สื่อสารองคก์ร สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (สํานักงาน กกพ.) ไดอ้ยู่ระหว่าง

การดําเนินงานวจิยัเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน” เพื่อศกึษาการใชก้ลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานต่อสื่อมวลชน โดยม ีดร.วเิชยีร 

ลทัธพิงศพ์นัธ ์เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

 ในการน้ี เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถงึการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารและภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมี

ต่อสาํนักงาน กกพ. ดฉิันจงึขอความอนุเคราะหท่์านในการใหส้มัภาษณ์เพื่อใหง้านวจิยัดงักล่าว

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ทัง้น้ี ขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์จะถูกเกบ็เป็นความลบัและจะถูกเก็บ

ไวใ้นทีป่ลอดภยั โดยมเีฉพาะผูว้จิยัเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูดงักล่าวไดต้ามขอ้ตกลง

ระหว่างผูว้จิยักบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สมัภาษณ์ และขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสน้ี 

        ขอแสดงความนบัถอื 

            นางสาวภคัชุดา อําไพพรรณ 

                   

ขา้พเจา้    ยนิยอมใหเ้ปิดเผยชื่อ 

    ไมย่นิยอมใหเ้ปิดเผยชื่อ (ผูว้จิยัจะใชร้หสัแทนชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์) 

          ลงชื่อ      

       (    ) 

 

ภาพท่ี 3.1  แบบฟอรม์จดหมายการขอสมัภาษณ์ 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจยั 
 

การวจิยัเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลงังานต่อสื่อมวลชน” ในครัง้น้ี ได้แบ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่          

1) ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวจิยัขอ้มลูเอกสาร และ 2) ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อ

ศกึษาการใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน 

ศึกษาแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อ

สื่อมวลชน และศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลยุทธก์ารสื่อสารองค์กรทีส่ํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานใชใ้นการสื่อสารภาพลกัษณ์ไปยงัสื่อมวลชนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั

ภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอสํานักงานหรอืไม่อย่างไร โดยสามารถสรุปผลการวิจยัออกเป็น      

2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการวจิยัทีไ่ด้จากการวจิยัขอ้มลูเอกสาร (Documentary Research) โดย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาจากแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 ว่าสํานักงานใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

อย่างไรต่อกลุ่มสื่อมวลชน และการศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) ย้อนหลงัเป็น

ระยะเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) เพื่อศกึษาว่ากลยุทธ์

การสื่อสารที่สํานักงานปฏบิตันิัน้ได้รบัการตอบรบั (Feedback) จากสื่อมวลชนอย่างไร และ

สะทอ้นออกมาเป็นภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานอย่างไร โดย

วเิคราะหท์ศิทางการนําเสนอขา่วทีเ่กีย่วกบัสํานกังานผ่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์

ส่วนที ่2 ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่ม

ผูใ้หค้วามสําคญัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1: ระดบัผูบ้รหิารสํานักงาน และระดบัเจา้หน้าที่

ปฏบิตัิการของสํานักงาน เพื่อวเิคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึ

ปรารถนา (Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน กลุ่มที่ 2: สื่อมวลชนสายพลงังานและ

อุตสาหกรรมพลงังาน โดยเป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มปีฏสิมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของสาํนกังานมากทีสุ่ดคอื สื่อหนังสอืพมิพ ์โดยวเิคราะหข์อ้มลูผ่านมุมมองแนวคดิเกี่ยวกบัการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ร ับสาร 

(Receiver) เกี่ยวกบัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่อสํานักงานผ่านสื่อต่างๆ โดยจะ

สะทอ้นออกมาเป็นภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสํานักงาน และกลุ่มที ่3: นักวชิาการ และ/หรอื
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยวเิคราะห์ถงึกลยุทธ์การสื่อสารและแนวทางการสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสาํนกังาน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสื่อสาร

และสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image)  

 

4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary 

Research) 

 

สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวจิยัขอ้มลูเอกสารออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 

4.1.1 ศึกษาแผนกลยุทธ์การส่ือสารองค์กรของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

กิจการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555  

โดยผู้วิจยัจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านมุมมองทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสาร การสร้าง

ภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ์ เพื่อวเิคราะห์กลยุทธ์ วธิกีาร รูปแบบการดําเนินการด้าน

สื่อสารองคก์รของสํานกังานทีม่ต่ีอสื่อมวลชน เพื่อเขา้ใจและทราบถงึกลยุทธก์ารสื่อสารองคก์ร

ของสํานักงานต่อสื่อมวลชน โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการศกึษาแผนกลยุทธ์การสื่อสาร

องคก์รของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 ได ้ดงัน้ี 

1) สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานมวีตัถุประสงคใ์นการสื่อสารเพื่อ

สรา้งการรบัรู ้และทําใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อสรา้งความเขา้ใจในบทบาท

หน้าที่ที่ชัดเจนแก่กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

ทศันคติที่ด ีและการยอมรบัของกลุ่มเป้าหมายผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มให้เกิดกบัสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบัการวางแผนการสื่อสาร

เชงิกลยุทธซ์ึ่งต้องวางแผนใหม้คีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธ

กจิขององค์กร เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยผลกัดนัการดําเนินงานขององค์กรให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตลอดจนช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้วย

วธิกีารตอกยํ้าชื่อผ่านสื่อต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิการจดจํา เผยแพร่บทบาทหน้าทีข่อง

สาํนกังานดว้ยการกําหนด Key Message ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย สรา้งเสรมิใหเ้กดิความเชื่อมัน่

และยอมรบั ดว้ยการเผยแพรค่วามเป็นมอือาชพี ผลงาน และกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง สรา้ง

ความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้เขา้ใจ 

และยอมรบั และใชส้ื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งและเฉพาะกลุ่ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

เกี่ยวกบัการวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ์ในการกําหนดข้อความหลกัที่เป็นหวัใจสําคญัของ
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การสื่อสารทีอ่งคก์รเพื่อใหผู้ร้บัสารหรอืกลุ่มเป้าหมายรบัรู ้เขา้ใจ เปลีย่นความคดิหรอืพฤตกิรรม 

ซึง่ขอ้ความหลกัน้ีตอ้งชดัเจน เขา้ใจงา่ย และเกดิผลตามทีไ่ดว้างแผนไว ้

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 กลยทุธก์ารสื่อสารภายใตแ้ผนกลยทุธก์ารสื่อสารองคก์รของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 

 

3) แนวคิดในการสื่อสารตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 มุ่งเน้นการสื่อสารแบบบูรณาการจาก

ภายในองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารสู่ภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน 

(Mass Media) กิจกรรม (Event) การสื่อสารแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 

Communications: IMC) คอื การใชส้ื่อในหลากหลายรปูแบบ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยีทุกกลุ่มขององค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั ผู้ประกอบกจิการพลงังาน ผู้ได้รบัผลกระทบ

จากกจิการพลงังาน นักวชิาการ องคก์รอสิระ ประชาชน และสื่อมวลชน ในขณะเดยีวกนัจะต้อง

สามารถรบักาสื่อสารตอบกลบั (Feedback) หรอืกระแสสะทอ้นกลบัความพงึพอใจ หรอืขอ้มูล

ขา่วสารจากกลุ่มเป้าหมายสู่องคก์ร เพื่อพฒันารปูแบบและขอ้ความการสื่อสารทีเ่หมาะสมต่อไป 

โดยรปูแบบการสื่อสารแบ่งเป็น 

(1) การสื่อสารภายในองคก์ร ทําใหทุ้กคนในองคก์รได้รบัรูข้่าวสาร กจิกรรม

ความเคลื่อนไหวขององค์กร เพื่อสร้างแนวร่วมและเอกภาพ (Unity) ในการดําเนินงานที่

สอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตรอ์งคก์ร ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรที่มปีระสทิธภิาพ จะ

กระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาในองค์กร ทําให้มคีวามชดัเจนในสิง่ทีก่ําลงัเป็นอยู่ ทําใหท้ราบถงึสิง่ที่

สรา้งความเขา้ใจ 

เผยแพรบ่ทบาท

หน้าทีด่ว้ยคาํจาํกดั

ความสัน้ๆ 

สรา้งความรูจ้กั 

 

สรา้งทศันคตทิีด่ ี

ตอกยํา้ชื่อใหเ้กดิการ

จดจาํ ตดิปาก 

สรา้งความน่าเชื่อถอื

ดว้ยกจิกรรม ผลงาน 

ความเป็นมอือาชพี 

กลยทุธก์ารสื่อสาร 

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบั

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน 

การใชส้ื่อทีเ่ขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง

และเฉพาะกลุ่ม 
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ต้องการมกีารปรบัปรุงและพฒันา และทราบถึงแนวทางในการปฏบิตัิที่ดทีี่สุด รวมถึงโอกาส

สาํหรบัการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ  

(2) การสื่อสารภายนอกองค์กร ประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ และการ

สื่อสารประชาสมัพนัธเ์พื่อบรหิารภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

ด้วยการสะท้อนภารกจิหลกัขององค์กร รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน และข้อมูลขององค์กรต่อ

สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน กิจกรรม การใช้สื่อ

ผสมผสาน ซึ่งการสร้างภาพลกัษณ์จะมุ่งเน้นการสื่อสารวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน รวมถึงภาพรวมในการใช้สื่อต่างๆ องค์กร อาท ิการใช ้

Corporate Identity ในสื่อต่างๆ ในขณะทีก่ารสื่อสารประชาสมัพนัธ ์จะเป็นตวักําหนดขอ้ความ

หลกั (Key Message) รวมถงึช่องทางการสื่อสารกจิกรรมขององคก์รไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ผ่านสื่อมวลชน 

4) ขอ้ความหลกัขององคก์ร (Key Message) ทีใ่ชใ้นการสื่อสารของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน คอื “สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน องคก์ร

หลกัในการกํากบัดูแลกจิการพลงังานของชาต ิดา้นกจิการไฟฟ้าและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

เพื่อส่งเสรมิให้มบีรกิารอย่างมัน่คงและมเีสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม โดยยดึมัน่ในความ

ยุติธรรมและความโปร่งใสในการกํากบัดูแล ทัง้ต่อผู้ใช้ ผู้ประกอบการ และผู้ได้รบัผลกระทบ 

ดว้ยความเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย”  

จากการวเิคราะห์ขอ้ความหลกัขององคก์ร พบว่า มกีารนําเอาวสิยัทศัน์และพนัธ

กจิขององค์กรมเีป็นตวักําหนดขอ้ความหลกัขององค์กรและสามารถกําหนดได้ครอบคลุมการ

ดําเนินงานตามภาพความสําเร็จที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นภาพที่บุคลากรทุกคนในองค์กรมี

มุมมองและภาพความสําเรจ็ในอนาคตเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มจีุดมุ่งหมาย และค่านิยม

เดยีวกนั เป็นภาพที่ทุกคนยอมรบัและมุ่งมัน่ที่จะทําให้วสิยัทศัน์ขององค์กรบรรลุผลสําเรจ็ ซึ่ง

ขอ้ความหลกัขององคก์รน้ีนับเป็นภาพสะทอ้นภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ของ

องคก์รในเชงิบวก 

อย่างไรก็ตาม ทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมายภายนอกองคก์ร ยงัไม่สามารถสะทอ้น

ภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานตามวสิยัทศัน์ได้อย่างครบถ้วน

และชดัเจน เน่ืองจากการสื่อสารเพื่อสะทอ้นบทบาทอํานาจหน้าทีข่ององคก์รต่อบุคลภายนอกยงั

ขาดความชดัเจนและเป็นนามธรรมมากเกนิไป 

5) แผนการดาํเนินงานสื่อสารองคก์รในกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นสื่อมวลชน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานไดก้ําหนดขอ้ความหลกั (Key Message) ไวว้่า “แหล่งข่าว

ที่เชื่อถือได้ ไม่บดิเบอืนข้อเท็จจรงิ คุ้มครองผู้ใช้พลงังานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม” จากผล

การศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

ตัง้แต่ปี 2553-2555 โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
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ทศันคติที่ดี เพื่อสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณชน โดยผ่านกิจกรรมการสื่อสารทัง้ในรูปแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ และเลือกประเด็น เน้ือหา ข้อความและรูปแบบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะสื่อสารเป็นหลกั โดยดําเนินการในรปูแบบของกจิกรรม อาท ิ

งานแถลงข่าว การสมัภาษณ์พเิศษ การพบปะสื่อ Media Visit/ Press Tour ข่าวและบทความ

ประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น ผ่านสื่อหลากหลายประเภท อาท ิFact Sheet Press Kit วดิทีศัน์ แผ่น

พบั วารสาร โปสเตอร ์เวบ็ไซต ์เป็นต้น ซึง่การสื่อสารขอ้มลูสู่สาธารณชน โดยผ่านกจิกรรมการ

สื่อสารทัง้ในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการน้ีสอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบักลวธิกีาร

สื่อสารเชงิกลยทุธท์ีม่หีลากลหายรปูแบบ โดยองคก์รต้องคํานึงถงึเป้าหมายหลกัของการสื่อสาร

ว่าต้องการให้บรรลุวตัถุประสงค์ใด จงึจะพจิารณาเลอืกกลวธิกีารสื่อสารนัน้ได้อย่างเหมาะสม

และเกดิประโยชน์สงูสุดกบัองคก์ร  

จากผลการศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 ทาํใหท้ราบถงึกลยทุธ ์วธิกีาร รปูแบบการดําเนินการ

ดา้นสื่อสารองคก์รของสาํนกังานทีม่ต่ีอสื่อมวลชน ซึง่นบัเป็นการสื่อสารภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

(Wish Image) ขององคก์รทีต่อ้งการใหส้ื่อมวลชนมต่ีอองคก์ร 

 

4.1.2 ศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News)  

เป็นเอกสารสรปุขา่วประจาํวนัทีเ่ป็นข่าวเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานสําคญัของสํานักงาน 

โดยศกึษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) 

เพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่สํานักงานปฏิบตัินัน้ได้รบัการตอบรบั (Feedback) จาก

สื่อมวลชนอยา่งไร และสะทอ้นออกมาเป็นภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังานอย่างไร โดยวเิคราะหท์ศิทางการนําเสนอข่าวทีเ่กี่ยวกบัสํานักงานผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์

ซึง่สามารถสรปุผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจากกฤตภาค (Clipping News) ดงัน้ี 

จากการศกึษากฤตภาคสรุปข่าวประจาํวนั ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 

2558 จํานวน 755 ชิ้น พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่เป็นสื่อสิง่พมิพ์ และสื่อออนไลน์ ที่นําเสนอ

ขอ้มูลข่าวสารของสํานักงาน สื่อสิง่พมิพ์ที่นําเสนอข่าวสารของสํานักงาน มคีวามหลากหลาย

ตามลกัษณะของประเภทหนังสอืพิมพ์ ซึ่งมทีัง้หนังสอืพมิพ์ทัว่ไป และหนังสอืพิมพ์หวัธุรกิจ 

ขอบเขตข้อมูลข่าวสารจะมทีัง้เป็นข่าวสารของสํานักงาน โดยตรงเพียงข่าวเดียวและข่าวที่

เกี่ยวเน่ืองกบัหน่วยงานหรอืภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านพลงังาน การนําเสนอ

โดยรวมกว่ารอ้ยละ 80 เป็นการนําเสนอเน้ือหาขา่วสารตามทีส่ํานักงานไดจ้ดัทําเอกสารเผยแพร่

ขา่วสาร และการแถลงขา่วทีท่างสาํนกังานเป็นผูก้ําหนดเน้ือหาและรายละเอยีดของประเดน็ข่าว  

ประเดน็เน้ือหาข่าวทีพ่บมากที่สุด จะเกี่ยวขอ้งกบัการปรบัค่าเอฟท ี ทัง้ที่ปรบัขึน้และ

ลดลง นอกจากนัน้ เป็นประเดน็ข่าวเกี่ยวกบัการตรวจสอบใบอนุญาต การแจง้ต่อใบอนุญาต 

การอบรมสมัมนาวชิาการ การเปิดให้มกีารซื้อใบอนุญาตเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
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ประกาศหรอืแจง้ขา่วใหร้บัทราบเกีย่วกบัการดําเนินงานดา้นการประหยดัพลงังาน นโยบายดา้น

ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนประเดน็ที่เป็นกระแสและมกีารชี้แจงขอ้มูลที่เป็นประเด็นขดัแย้งมเีพยีงไม่กี่

ประเดน็ โดยช่วงเวลาของการศกึษาดงักล่าว เป็นช่วงทีม่ปีระเดน็เกี่ยวกบัการประหยดัพลงังาน 

การปรบัค่าเอฟท ี การเตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซและพลงังานของภาคใต ้

หรอืเกี่ยวกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเปิดสมัมปทานโรงไฟฟ้า เป็นต้น หากพจิารณาจาก

ประเดน็ข่าวที่สื่อมวลชนสนใจและนําไปเขยีนข่าวนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั

ประชาชนหรอืเป็นประเดน็ข่าวที่ประชาชนได้รบัผลกระทบโดยตรง ตวัอย่างเช่น ประเดน็ข่าว

การปรบัค่าเอฟททีีก่ระทบต่อค่าไฟฟ้า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใน

ประเด็นองค์ประกอบที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกรบัรู้ว่าต้องเป็นสิง่ที่ผู้รบัสารให้ความสําคญัและ

สนใจ หรอืเหน็คุณค่าของขา่วนัน้ 

การนําเสนอข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อนัน้ ทางฝ่ายงานสื่อสารองค์กรได้มกีารส่ง

ขอ้มูลเน้ือหาข่าวสารให้กบัสื่อมวลชนค่อนขา้งละเอียด แต่การนําเสนอของสื่อสิง่พมิพ์ อาจมี

พืน้ที่จาํกดั จงึได้มกีารสรุปประเดน็ หรอืใช้เน้ือหาเฉพาะบางส่วนในการนําเสนอ โดยมเีน้ือหา

สาระครบถว้น แต่อาจขาดรายละเอยีดตามทีส่าํนกังานใหข้อ้มลูไว ้  

การนําเสนอขอ้มูลข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิง่พมิพ์ เป็นการ

นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมเน้ือหาการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของผู้ออก

ใบอนุญาต และผูก้ํากบัดูแลค่าบรกิารดา้นพลงังาน ข่าวที่นําเสนอส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการ

ชีแ้จง ใหข้อ้มลู บอกกล่าวใหท้ราบรายละเอยีดการดาํเนินงานหรอืการใหข้อ้มลูแจง้เตอืน การแจง้

ให้ทราบเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามบทบาท ภารกจิขององค์กร ตลอดจนการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั

การบริหารจัดการด้านกิจการไฟฟ้า การให้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเอฟที การร่วมงานกับ

หน่วยงานอื่นๆ ในการรณรงค์ส่งเสรมิให้ประหยดัไฟฟ้า ตลอดจนการออกมาตรการต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

การนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนจะนําเสนอข้อมูลตามภารกิจบทบาทหน้าที่

ของ สาํนกังาน โดยไมไ่ดมุ้ง่เน้นไปดา้นใดดา้นหน่ึง ขอ้มลูข่าวสารมคีวามครอบคลุมตามภารกจิ

บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง ข่าวสารที่มกีารนําเสนอผ่านสื่อสิง่พมิพ์โดยส่วนใหญ่ยงัมขีอ้มูลหรอื

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารใหเ้หน็ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) หรอืตวัตนของ

สํานักงานตามที่องค์กรได้กําหนดไว้มากพอ แต่ยงัไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า สํานักงานเป็น

องคก์รที ่“TRUST” ได ้เพราะขอ้มลูขา่วสารทีป่รากฎเป็นเรื่องของการอธบิาย การใหข้อ้เทจ็จรงิ

การใหข้อ้มลูเพื่อชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถาม และการใหค้วามรู ้การประชาสมัพนัธก์ารดําเนินงานหรอื

กจิกรรมของสํานักงาน มากกว่าการแสดงให้เหน็ผลการดําเนินงานในบทบาทการกํากบัดูแล 

การสรา้งความเป็นธรรม โปรง่ใส และเชื่อถอืได ้จากการศกึษาขา่วสารดงักล่าวของสาํนกังาน  

ส่วนการนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบางฉบับอาจมีทัง้การนําเสนอข่าวสารใน

ทางบวกและทางลบกบัองคก์ร ซึง่อาจต้องพจิารณาองคป์ระกอบการนําเสนอโดยเฉพาะเน้ือหา
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ขา่ว บางฉบบัอาจพาดหวัโดยภาษาทีส่ ื่อถงึอารมณ์ ดใีจ ไมพ่อใจ หรอืกระตุ้นใหเ้กดิมุมมองทีไ่ม่

ดต่ีอสาํนกังาน เช่น “สยามธุรกจิ : ไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วน” หรอื “เปิดยื่น

ขายไฟฟ้า กทม. –ตต. สม้หล่น กกพ.ตอกยํ้าความโปร่งใส”  หรอื “มตชิน : พรอ้มตอบโต ้สอท. 

ทีต่้องการเหน็ค่าเอฟทลีด 20 สตางค”์  หรอื “มตชิน : จ่อเชอืด กาฝากพลงังาน”  “ไทยโพสต์ : 

กกพ.รบัมอืวกิฤตไฟใต ้กค.น้ี ขูไ่มท่าํ-เอฟทพีุ่ง” “ไทยโพสต์ :  กกพ. ปิดทางหากนิเสอืกระดาษ

สัง่หา้มเร่ขาย “สญัญาซือ้ไฟฟ้า” หรอื “ไทยโพสต์ : เรกูเลเตอรจ์่อขึน้ค่าไฟฐาน พลงังานขู่คา้น

ถ่านหนิประชาชนอ่วม” หรอื “ กกพ.รบัมอืวกฤตไิฟใต ้ก.ค.น้ี วอนเอกชน 14 จงัหวดัลดใชใ้หไ้ด ้

100 เมกะวตัต–์ขูไ่มท่าํ เอฟทพีุ่ง”  หรอื “เดลนิิวส ์: คนไทยชํ้าอกี ค่าไฟ-ก๊าซพุ่ง 10 สต./หน่วย 

ชาวไทยเตรยีมกระอกั...หลงัเรกูเลเตอร.์..” เป็นต้น แต่ในเน้ือหาข่าวสารเป็นการรายงานขอ้มลู 

ขอ้เทจ็จรงิ โดยไม่มขีอ้ความหรอืการใช้ภาษาทีอ่าจจะสะท้อนให้เหน็เกดิอารมณ์หรอืความรูส้กึ

คลอ้ยตามสิง่ทีพ่าดหวัไว ้หรอืเป็นการอธบิายขอ้มูลเกี่ยวกบัประเดน็ทีพ่าดหวั แต่เน้ือหาไม่สื่อ

ให้เกิดอารมณ์ตามที่พาดหวัเลย  บางประเด็นข่าวเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคบืหน้า

ต่างๆ เกี่ยวกบัราคาพลงังาน ทีจ่ะต้องทําใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้แต่การใชภ้าษาพาดหวัข่าวทําให้

เกิดความรู้สกึแย่ และมผีลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ในขณะที่สื่อสิง่พมิพ์ที่นําเสนอขอ้มูลเป็น

คอลัมน์หรือสกู๊ป ที่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือผู้เขียนสามารถมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้คดิเหน็นอกจากการใหเ้น้ือหาขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิตามข่าวแลว้ บางคอลมัน์ใชภ้าษาทีอ่อกมาใน

เชงิลบกบัองค์กร เช่น “คอลมัน์จบักระแสพลงังานของหนังสอืพมิพ์แนวหน้าที่ระบุว่า “ปญัหา

ไฟฟ้าของประชาชนในภาคใต้ 14 จงัหวดัน่าเหน็ใจ เพราะต้องมกีารซ่อมบํารุงแหล่งก๊าซเจดเีอ 

งานน้ีเลยเดอืดร้อนกนัทัว่หน้า เพราะคนที่ทําหน้าที่ดูแลพลงังานของชาติ ไล่ตัง้แต่กระทรวง

พลงังาน สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน บ่มไิก๊ ทําอะไรไม่ได้...” ซึ่งเน้ือหาใน

คอลมัน์น้ี สื่อความให้เหน็ถงึความไม่มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการด้านพลงังานที่ทําให้

ประชาชนเดอืดรอ้น การนําเสนอพาดหวัหรอืเน้ือหาข่าวในลกัษณะน้ีอาจสะทอ้นถงึภาพลกัษณ์

ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสาํนกังานไดว้่าเป็นองคก์รทีข่าดความน่าเชื่อถอืได ้ 

บางสื่อมวลชนมกีารนําเสนอโดยใช้การสื่อสารด้วยภาษาที่สื่อให้เกดิความเคลอืบแคลง

สงสยัหรอืสร้างความไม่เข้าใจหรอือาจจะก่อให้เกดิความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกบับทบาท

หน้าที่ และการดําเนินงานของสํานักงาน เช่น “โพสต์ทูเดย์ : เอาละซ ิกกพ.ขดัคอปลดัเรื่อง

ประหยดัพลงังาน”  “บา้นเมอืง : กกพ. เร่งรบัซือ้พลงังานหมุนเวยีน สะทอ้นการทํางานทีโ่ปร่งใส” 

หรอื “มตชิน : กกพ. เร่งประชาชนยื่นขายไฟ โซลารร์ฟูเพิม่เงนิในกระเป๋า” หรอื “เดลนิิวส ์: ชาว

บา้นอ่วม ปรบัค่าไฟฟ้าอกี 10 สตางค ์ชาวบา้นเตรยีมอ่วมกนัถ้วนหน้า พลงังานปรบัขึน้ยกแผง...

หลงัเรกูเรเตอรเ์คาะขึน้ค่าไฟงวด.....”  หรอื  “แนวหน้า :  กกพ. ฟุ้ง ออกใบอนุญาต รง.4 ไม่สะดุด 

– กรอ.เร่งส่งเรื่องให้พจิารณา เทกระจาด 500 โรงไฟฟ้า” “เดลนิิวส์ : ชงิอํานาจโซลารร์ูฟทอ็ป 

เสนอกฤษฎีกาตีความ” เป็นต้น สื่อมวลชนบางแห่งนําเสนอเฉพาะเน้ือหาข่าวที่ตามประเด็นที่

ไดร้บั อาจจะตอ้งพจิารณาภาษาหรอืรปูแบบการนําเสนอของสื่อมวลชนในสายนัน้ๆ ว่า มทีศันคติ
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หรอืประสบการณ์การรบัรู้เกี่ยวกบัสํานักงานในด้านใดบ้าง ส่วนในเน้ือหาที่ทําการพาดหวั

เชื่อมโยงกบัประเดน็พลงังานด้านอื่นๆ ก็อาจจะส่งผลให้ประชาชนมคีวามเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน

เช่นกนัอย่างกรณีการขึน้ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ เป็นเรื่องพลงังาน แต่องค์กรที่พจิารณาการปรบัขึ้น

ราคาเป็นคนละองค์กรมบีทบาทหน้าทีต่่างกนั แต่นํามาเขยีนข่าวหรอืพาดหวัต่อเน่ืองกนั อาจทํา

ให้เกดิความสบัสนได้เช่นกนั หากผู้บรโิภคไม่รู้หรอืขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละ

องคก์ร นอกจากนัน้ยงัมสีื่อมวลชนบางฉบบั ใชภ้าษาในการพาดหวัใหดู้ตื่นเต้น ตกใจ หวาดกลวั 

หรอืในลกัษณะหยอกลอ้ เช่น  “ประชาชาตธิุรกจิ : กกพ. ไม่ยอมจ่ายชดเชยเอกชนป ัน่ไฟใชเ้อง

ช่วงหยดุซ่อมท่อเจดเีอ” หรอื “ASTV สุดสปัดาห ์: คําถามจาก รสนา ถงึ ปิยสวสัดิ”์  “ข่าวหุน้ คอ

ลม้น์ขีพ่าย ุทะลุฟ้า : แหยใ่หล้ม้ประมลูโรงไฟฟ้า”  หรอื “โพสต์ทูเดย ์: เรกูเลเตอรเ์จรจา 3 ไฟฟ้า 

เตรยีมรบัชตัดาวน์ กทม.”  หรอื “แนวหน้า :  กกพ. โชวค์วามสําเรจ็โครงการลดไฟช่วงพคี”  หรอื 

“ไพสต์ทูเดย ์จบัทวนสวนกระแส.... คสช. เบิ้ลความสุขให้ทุกครวัเรอืนเด้งที ่2 โดย กกพ. มมีติ

ตรงึค่าเอฟท ีงวดเดอืน ก.ย.-ธ.ค. 2557 ที ่69 สตางค/์หน่วย เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ทัง้ทีใ่น

ขอ้เทจ็จรงิ กกพ.ไดพ้จิารณาค่าเอฟทงีวดใหมเ่พิม่เป็น 71.66 สตางค/์หน่วยไปแลว้...ฮ่าๆๆ คสช.

เบรกได้” เป็นต้น  แต่หากอ่านในเน้ือหาข่าวแล้วไม่ปรากฎการเขยีนในเชงิตามที่พาดหวั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อโน้มน้าวใจ โดยการพาดหวัข่าวให้น่าสนใจ 

ดงึดูด ชกัจูงใจให้ผู้อ่านหรอืผู้รบัสารติดตามข่าวสารนัน้ หรอืการเขยีนข่าวในแต่ละประเด็น 

อาจจะเป็นการใชภ้าษาทีอ่่านง่าย ไมท่าํใหข้า่วดหูนกัหรอืเบาเกนิไป 

ในการนําเสนอข่าวสารของสํานักงาน จากการศกึษาจะพบว่า ส่วนใหญ่มกีารพาดหวั

ข่าวโดยใช้คําทีเ่กี่ยวกบัประเดน็ข่าวนัน้ๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการพาดหวัข่าวให้ตื่นเต้น โน้มน้าว

มากนกั  มเีพยีงสื่อมวลชนส่วนน้อยทีจ่ะใชภ้าษาในการโน้มน้าวใจในการพาดหวัขา่ว 

การสื่อสารข่าวของสํานักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารในรูปแบบทีเ่ป็นทางการ การ

ใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจได้ยากในกลุ่มประชาชนทัว่ไป เพราะใช้ทัง้ศัพท์เทคนิคไฟฟ้า ศัพท์

วชิาการด้านการไฟฟ้า เช่น  “ASTV/ผู้จดัการ : IPP ทุกขัน้ตอนทําตาม กม.”  “บ้านเมอืง : 

กกพ. ดนั Demand Response ใช้ถาวร” หรอื “เดลนิิวส์ : ชงิอํานาจโซลารร์ูฟทอ็ป เสนอ

กฤษฎกีาตคีวาม” หรอื “มตชิน : กกพ.เร่งซือ้ไฟแบบแอดเดอร ์สัง่ กฟน.-กฟภ. ทําตามกรอบ” 

หรอื “ ทรานสปอรต์เจอรน์ัล : กกพ. สตอ็ปซือ้ไฟฟ้าแบบแอดเดอร ์เร่งปฏริปูปรบัโหมดการซือ้

เป็น FIT ส่วนผูท้ีจ่ะเขา้ใจในภาษาข่าวทีส่ํานักงานใชใ้นการสื่อสารนัน้ อาจสื่อสารไดก้บักลุ่มคน

บางกลุ่มที่จะมคีวามเขา้ใจในภาษาที่ใชห้รอืคําที่ใช ้ในขณะที่ประชาชนทัว่ไปอาจจะรบัรูไ้ด้แต่

เพยีงแค่ว่า สํานักงานกําลงัจะทําอะไร หรอืมขี่าวสารเรื่องอะไรเท่านัน้ อีกทัง้เมื่อสื่อมวลชน

อาจจะมทีัง้ทีเ่ขา้ใจในขอ้มลู หรอื ขาดความเขา้ใจในขอ้ความ ภาษาทีใ่ช ้กจ็ะนําเสนอใหผู้ร้บัสาร

หรอืประชาชนได้รบัรูใ้นเน้ือหาตรงนัน้ หรอือาจจะแปลความหรอืใช้ความที่คลาดเคลื่อนได้อกี

เช่นกนั แต่ขาดความเขา้ใจรายละเอยีดของเน้ือหาข่าวสารหรอืสิง่ทีเ่ป็นข่าว ประกอบกบัเน้ือหา

ขา่วทีห่่างไกลจากชวีติประจาํวนั จนบางครัง้ขอ้มลูข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพลงังานและสํานักงาน
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ทีนํ่าเสนออาจขาดความน่าสนใจ ซึ่งตามหลกัทฤษฎกีารเลอืกรบัข่าวสารแล้ว ผู้รบัสารจะเลอืก

รบัสารตามสิง่ทีต่นเองให้ความสนใจ หรอือยากรูใ้นเรื่องนัน้ๆ หรอืเป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง

กบัตนเอง ดงันัน้ การนําเสนอขา่วสารใหน่้าสนใจ จงึต้องใหค้วามสําคญักบักลุ่มเป้าหมายในการ

สื่อสารเน้ือหาและขอ้ความในการสื่อสารดว้ยเช่นกนั  

จะเหน็ได้ว่า สื่อมวลชน มกัจะนําเสนอประเดน็ข่าวที่เกี่ยวกบัค่าไฟฟ้า การปรบัลดค่า

เอฟท ีการมพีลงังานใช ้โดยใชภ้าษาหรอืขอ้ความที่เกี่ยวกบั “ประชาชน” มาใชใ้นการนําเสนอ

ประเดน็ข่าว ยกตวัอย่างเช่น หนังสอืพมิพบ์า้นเมอืง พาดหวัว่า “วอน 14 จงัหวดัร่วมลดไฟฟ้า” 

“ลดใชไ้ฟ ช่วยเหลอืประชาชนและลดผลกระทบ” หรอื “ชาวบา้นอ่วมปรบัค่าไฟฟ้า” เป็นต้น ซึ่ง

เป็นการพาดหวัข่าวที่ทําให้เห็นถึงความสําคญัและใช้คําว่า “ประชาชน” เป็นตัวกระตุ้นเกิด

ความรู้สกึว่า ประชาชนมคีวามสําคญั หรอื หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจพาดหวัว่า “สํานักงาน 

กกพ. ลดค่าไฟ 10 สตางค”์ ซึ่งเป็นประเดน็ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัประชาชนทุกคน หรอืในบาง

ประเดน็พาดหวัให้ประชาชนเกดิความรูส้กึตื่นเต้น เช่น หนังสอืพมิพพ์มิพ์ไทย พาดหวัว่า “คน

ไทยกว่า 18 ล้านคนได้เฮ สํานักงาน กกพ. สัง่ไฟฟ้าคนืมดัจํามเิตอร์ “ลดค่าไฟฟ้า” ให้ผู้ใช้

ประเภทบ้านแทนดอกผลที่รฐัต้องจ่าย” ซึ่งเป็นการพาดหวัที่กล่าวถงึประชาชน และกล่าวถึง

สาํนกังานในฐานะองคก์ํากบัและคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภคไฟฟ้า ซึง่เป็นการใชภ้าษาทีส่ ื่อสารให้

เกดิความยนิดแีละความตื่นเตน้ 

ในช่วงเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) ทีม่ปีระเดน็

การสื่อสารขอ้มูลข่าวสารของสํานักงานนัน้ จะพบว่ามปีระเดน็ข่าวสารที่สื่อมวลชนนําเสนอใน

เชงิลบค่อนขา้งน้อย มเีพยีงการพาดหวัทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึเคลอืบแคลงสงสยั ตื่นตระหนักบา้ง

แต่กไ็มม่ากเท่าทีค่วร โดยส่วนใหญ่แลว้การพาดหวัข่าวสื่อมวลชนจะไม่ไดร้ะบุชื่อของสํานักงาน

เป็นส่วนใหญ่ แต่จะพาดหวัเป็นประเดน็ข่าว เช่น “ลดค่าเอฟท”ี หรอื “อ่วม ขึน้ค่าเอฟท”ี หรอื 

“ประหยดัไฟฟ้าลม้เหลว” เป็นต้น แต่กม็สีื่อมวลชนบางฉบบัทีใ่ชภ้าษาในการพาดหวัในเชงิบวก 

เช่น “แนวหน้า : กกพ. เรง่เปิดเสรธีุรกจิท่อก๊าซลดผูกขาด”   หรอื “ไทยโพสต์ : บนัทกึสงัคม ... 

สรา้งความเป็นธรรม..เมื่อเรว็ๆๆ น้ี กกพ. นําโดย...”  หรอื “บ้านเมอืง : ยํ้าอกีรอบ นโยบาย

ดีๆ ๆ ของรฐับาล กกพ. เป็นแมง่านใหญ่เดนิหน้าเตม็สบู..”   เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารทีม่กีารนําเสนอในช่วงปลายปี 2557 เป็นช่วงเวลา

การทํางานของคณะกรรมการชุดเดมิ (ก่อนการเปลีย่นแปลงตามคณะรกัษาความสงบแห่งชาต)ิ 

ส่วนใหญ่เป็นประเด็นการแจง้ข้อมูลข่าวสาร การอธบิายให้ความรู้เกี่ยวกบัมาตรการประหยดั

พลงังาน การปรบัค่าเอฟท ี โดยทางสํานักงานมผีู้บรหิารที่ให้ข้อมูลข่าวสารหลายคน ทัง้ 

ประธานกรรมการกํากบักจิการพลงังาน หรอืคณะกรรมการท่านอื่น หรอืเลขาธกิารสํานักงาน 

หรอืผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามแนว

ทางการชี้แจงข้อเท็จจรงิและการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์พลงังาน การชี้แจง

เกี่ยวกับการรบัซื้อไฟและจดัตัง้โรงไฟฟ้า การประมูลโรงไฟฟ้า IPP เป็นต้น ซึ่งมคีวาม
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หลากหลายของผูใ้ห้ขอ้มลูข่าวสาร และเมื่อหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการ พบว่า มี

การแต่งตัง้ใหม้โีฆษกในการทําหน้าทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลู แถลงข่าว และชีแ้จงประเดน็ต่างๆ ซึง่การ

เปลีย่นแปลงครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารประเดน็ทีอ่งคก์รควรต้องมผีูใ้หข้อ้มลู

ข่าวสารเพียงคนเดียว เพื่อช่วยให้เน้ือหาข่าวที่ออกเป็นไปมีความถูกต้อง เป็นในทิศทาง

เดยีวกนั และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความสบัสนในเน้ือหาขา่วได ้ 

กล่าวโดยรวมของการศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ข่าวจากกฤตภาคในรอบ 12 เดอืน (ตัง้แต่

เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) นัน้ พบว่าประเดน็ข่าวที่มกีารนําเสนอข่าวของ

สื่อมวลชนส่วนใหญ่ได้รบัจากการทําประเด็นข่าวให้กบัสื่อมวลชน โดยทางสํานักงานเป็นผู้ให้

รายละเอยีด เน้ือหา ข้อความภาษาที่ใช้ในเน้ือหาข่าวเป็นไปตามขอ้มูลที่สื่อมวลชนได้รบัจาก

สํานักงาน แต่อาจไม่ได้มกีารนําเสนอรายละเอยีดทัง้หมด บางหวัขอ้ข่าวมกีารนําเสนอเน้ือหา

บางช่วงบางตอน ซึ่งไม่ครบถ้วนตามที่สํานักงานต้องการจะทําการสื่อสารกบัประชาชนและ

สงัคมภายนอก ในขณะทีบ่างสื่อมวลชนใชภ้าษาในการพาดหวัขอ้ข่าวใหเ้กดิความน่าสนใจ แต่

ส่วนใหญ่จะไมร่ะบุว่าเป็นสาํนกังาน แต่จะนําประเดน็หรอืขอ้ความสาํคญัๆ ทีเ่กี่ยวกบัเน้ือหาข่าว

นัน้ๆ ใช้ในการพาดหวั ภาษาและอารมณ์ที่สื่อในการพาดหวัส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปทัง้ทางลบ

หรอืทางบวก แต่จะแสดงถงึออกมาแบบเป็นกลาง แต่อยา่งไรกต็าม มเีพยีงบางประเดน็หรอืบาง

เรือ่ง และบางสื่อมวลชนเท่านัน้ ทีจ่ะนําเสนอหรอืใชภ้าษาทีส่ ื่ออารมณ์ไปในทางลบ  

แต่จากการศึกษาเน้ือหาของข่าวเกือบทุกหนังสอืพมิพ์ และทุกข่าว พบว่า สื่อมวลชน

ไมไ่ดส้ื่อสารหรอืใหข้อ้มลูขา่วสารทีส่ ื่อใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ขององคก์รเท่าทีค่วร เน้ือหาข่าวเป็น

การบอกกล่าว ชี้แจง แจ้งให้ทราบหรอืให้ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของสํานักงาน ซึ่ง

อาจจะมเีน้ือหาสอดคล้องหรอืสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอื่นๆ ทําให้การสื่อสารในช่วงเวลาดงักล่าว 

ไม่สามารถสะท้อนให้บุคคลภายนอกเห็นภาพลกัษณ์ขององค์กรที่ชดัเจนได้ ในขณะเดยีวกนั 

การสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ขององคก์ร คอื TRUST กแ็ทบจะไม่ปรากฏในขอ้มลูข่าวสารเลย 

นอกจากนัน้ ข่าวดา้น CSR หรอืข่าวเพื่อสงัคมของสํานักงาน กแ็ทบจะไม่ปรากฏในข่าวเท่าใด

นกั   

ในส่วนการวเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบัภาษาและอารมณ์ในการสื่อสาร (Mood and Tone) 

สรุปได้ว่า การลงขอ้ความเน้ือหาข่าว ประเดน็ข่าว และภาษาที่ใช้ของแต่ละสื่อสิง่พมิพ์มคีวาม

แตกต่างกัน ในกรณีที่ระบุชื่อผู้ให้ข่าวและชื่อองค์กรนัน้ การลงข่าวจะมีความหลากหลาย

ค่อนขา้งมาก ทัง้การใชค้าํว่า “เรกูเลเตอร”์ ทัง้ “คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน” อย่างเดยีว 

หรอื “สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน” 

อย่างไรก็ตามในประเดน็ขอ้มูลข่าวสารแต่ละเรื่อง แต่ละสื่อมกีารใช้ประเดน็หรอืคําใน

การพาดหวัหรอืเกริน่นําที่แตกต่างกนั อย่างประเดน็การปรบัลดค่าเอฟท ี มหีนังสอืพมิพห์ลาย

ฉบบัลงขา่ว แต่การสื่อสารและการใชภ้าษาสื่อสารนัน้ค่อนขา้งต่างกนั อาท ิ 

ไทยรฐั : “ค่าไฟเดอืน ก.ย. เรกูเลเตอรด์งึเอกชนแกป้ญัหาเจดเีอปิดซ่อม”  
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ขา่วหุน้ : “สาํนกังาน ดงึเอกชน ลดใชไ้ฟฟ้า”  

ASTV : “ขา่วด ีค่าไฟลด จอ่ไมถ่งึเป้าเดมิ สาํนกังานแยม้ขา่วด”ี  

ฐานเศรษฐกจิ : “ดงึเอฟท ีอุดหนุนลดใชไ้ฟ : อดัปีละ 30 ลา้น รบัวกิฤตก๊าซขาด มัน่ใจเจดี

หยดุ” 

เดลนิิวส ์: “ชาวบา้นเฮลัน่ ลดค่าไฟฟ้า เรกูเลเตอรป์ระกาศลดค่าไฟ สํานักงาน งง สอท.  

เอาตวัเลขมาจากไหน”  

ประชาชาตธิุรกจิ : “วรีะพล แจงเดนิตามนโยบายรฐั ก.พลงังาน สกดักลุ่มทุนซื้อขาย

เปลีย่นมอืไมพ่ฒันา”  

   : กกพ. “ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยเอกชน ไม่ต้องการใหป้ระชาชนรบัภาระ

ค่าไฟ”  

 โดยในเน้ือหาข่าวในหลายหวัขอ้จะระบุชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการ

พลงังาน หรอื เรกูเลเตอร ์พรอ้มชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์ไวด้ว้ย โดยบางฉบบัจะอยู่ช่วงต้นข่าว แต่บาง

ฉบบัจะเกริน่นําเน้ือหาข่าวก่อนแล้วจงึกล่าวถึงสํานักงาน และมสีื่อสิง่พมิพ์ส่วนน้อยที่ใช้คําว่า 

“สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน” เป็นพาดหวัข่าว ซึง่หากพฤตกิรรมการอ่านขา่ว

ทีไ่ม่ใหค้วามสําคญักบัเน้ือหาข่าว ก็จะทําใหข้าดการรบัรูห้รอืรูข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสํานักงาน 

หรอืรบัรู้ว่าประเด็นข่าวดงักล่าว ซึ่งเป็นการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการ

พลงังาน  

 ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอข่าวแต่ละประเด็นส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาข่าวที่ได้รบัจากข่าว

ประชาสมัพนัธ์ (Press Release) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน โดยใช้

ภาษาทีเ่ป็นเฉพาะทางของสํานักงาน หรอืเป็นศพัทเ์ทคนิคดา้นไฟฟ้า เป็นต้น ภาษาทีใ่ชใ้นการ

พาดหวัข่าวในแต่ละประเดน็ จะขึน้อยู่สถานการณ์ และองคป์ระกอบของเน้ือหาข่าวในช่วงเวลา

นัน้ บางสื่ออาจพาดหวัค่อนขา้งรนุแรง เช่น “โพสต์ทูเดย ์: จ่อยดึใบอนุญาตลงทุนไฟฟ้า เลง็เชค็

บลิขายทุนดอง ขอให้ สกพ. ส่งรายชื่อ” หรอื “แนวหน้า : กกพ เร่งตรวจสอบเอกชนดอง

ใบอนุญาต” หรอื “มตชิน : อยีฮู่มตดัสทิธพิเิศษสนิคา้ไทย ประมงรบัมอื... หวัขอ้ ไล่ตรวจ รง.

ไฟฟ้าเอกชน และน้ํามนัลดฉุดค่าไฟลง” เป็นต้น ซึ่งเน้ือหาข่าวดงักล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกบั

สํานักงานโดยตรง แต่มเีพยีงสํานักงานเป็นส่วนหน่ึงที่ถูกกล่าวถงึ หากผู้รบัสารรบัรู้เกี่ยวกบั

บทบาทและภารกจิของสํานักงาน อาจเขา้ใจไดว้่าสํานักงานจะยดึใบอนุญาตลงทุนไฟฟ้า แต่ใน

ความเป็นจรงิของเน้ือหาขา่ว คอื รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน เป็นผูใ้หข้า่ว ซึง่การใชภ้าษา

ดงักล่าว อาจทาํใหเ้กดิความรูส้กึตื่นตระหนกจากการใชภ้าษาดงักล่าว 

ในบางคอลมัน์ใช้ภาษา โพสต์ทูเดย์ : “เอาละซ ิสํานักงาน กกพ. หลอกปลดัเรื่อง

ประหยัดพลังงาน” ซึ่งการสื่อความที่ปรากฏทําให้คนอ่านเกิดความอยากรู้ว่า สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานหลอกลวงหรอืให้ขอ้มูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ เป็นการ

นําเสนอขา่วใหเ้กดิความรูส้กึในดา้นลบกบัสาํนกังานได ้ 
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นอกจากนัน้สื่อหนงัสอืพมิพบ์างฉบบัมกีารใชภ้าษาทีส่ ื่ออารมณ์รนุแรง เช่น ไทยไพสต์ : 

“สาํนกังาน กกพ. รบัมอืวกิฤตไฟใต ้ก.ค. น้ี ขูไ่มท่าํ – เอฟทพีุ่ง” ภาษาทีใ่ชส้ื่อใหเ้หน็ว่า หากไม่

ปฏบิตัติามจะส่งผลทําให้ค่าเอฟทพีุ่งหรอืเพิม่ขึน้ ภาษาและอารมณ์ (Mood and Tone) ของ

ข้อความที่สื่อออกมาเหมอืนเป็นการบงัคบัให้ปฏบิตัิตาม แต่โดยเน้ือหารายละเอียดไม่ได้ใช้

ภาษาทีส่ ื่อถงึความรนุแรงมากนกั เพยีงระบุถงึสาเหตุและผลกระทบทีจ่ะตามมาเท่านัน้   

อกีขา่วหน่ึงทีห่นงัสอืพมิพไ์ทยโพสต ์ระบุ “เคาะลดค่าไฟ รบัอานิสงค-์ฟุ้งกลางปีมขี่าวด”ี   

ภาษาทีใ่ชใ้นท่อนแรก สาํหรบัผูร้บัสารเป็นการสื่อสารในเชงิบวก แต่ขอ้ความสุดทา้ย “ฟุ้งกลางปี

มขีา่วด”ี สื่อใหเ้หน็ถงึความรูส้กึไมม่ ัน่ใจต่อการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังาน  

หรอืกรณหีนังสอืพมิพม์ตชิน ใชพ้าดหวัว่า “พรอ้มตอบโต้ สอท. ทีต่้องการหัน่เอฟทลีด 

20 สตางค”์ การใชภ้าษาในส่วนน้ีถงึแมว้่าไมไ่ดส้ื่อภาพดา้นลบของการทํางานของสํานักงาน แต่

ใชภ้าษาทีก่่อใหเ้กดิอารมณ์ไปในทางรุนแรง หรอืพรอ้มหาเรื่องกบั สอท. ทําใหผู้ร้บัสารอาจเกดิ

ความสับสนได้ว่า หน่วยงานทัง้สองมคีวามขดัแย้งกัน หรอืการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทําให้

ประชาชนรบัรูอ้ยา่งคลาดเคลื่อนได ้

การพาดหัวกรณีข่าวเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ระบุว่า 

“สาํนกังาน กกพ. ชีย้ ืน่ โซล่ารฟูทอป 2 รอบ ทะลุเป้า ใหค้วามมัน่ใจ..” เป็นการนําเสนอข่าวโดย

บอกให้รูปว่าสํานักงานเป็นเจ้าของข่าวสารและให้ความมัน่ใจต่อปญัหาพลงังาน ซึ่งเป็นการ

นําเสนอขา่วในเชงิบวก  

การนําเสนอเน้ือหาข่าวของหนังสอืพมิพส์ยามธุรกจิ ระบุว่า “เปิดยื่นขายไฟฟ้า กทม.-

ตต. สม้หล่น : สํานักงาน กกพ. ตอกยํ้าความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยเปิดโอกาส

ให้ทุกภาคส่วน” เป็นการใช้ภาษาทีค่่อนขา้งกํากวม ซึง่คําว่า “ส้มหล่น” มคีวามหมายไดท้ัง้เชงิ

บวกและเชงิลบ แต่เน่ืองจากมต่ีอทา้ยดว้ยวสิยัทศัน์ขององคก์รทีส่ะทอ้นความโปร่งใส เป็นธรรม 

ขา่วน้ีจงึอาจจะสื่อไดว้่า การเปิดยืน่ขายไฟฟ้าครัง้น้ี มคีวามโปร่งใส แต่ผลประโยชน์ทีไ่ดก้ลบัตก

อยู่กบัผู้ประกอบการในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวนัตก การใชภ้าษาในลกัษณะน้ี อาจ

สุ่มเสีย่งต่อการเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนได ้

หนงัสอืพมิพแ์นวหน้าทีม่กีารนําเสนอข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงัาน เกี่ยวกบัการเดนิหน้ารือ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในระบบ Adder โดยในเน้ือหาข่าวมขีอ้มูล

เกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว และสุดท้ายมีการสรุปให้เห็นถึงความสําคัญของ

สาํนกังาน คอื “สาํนกังาน กกพ. พลกิโฉม กระบวนการเปิดโอกาส สรา้งความโปรง่ใส”  

ซึง่ในช่วงทีผ่่านมาและในเน้ือหาข่าวส่วนใหญ่ไม่ไดม้กีารกล่าวถงึ แนวคดิ กลยุทธ ์หรอื

วสิยัทศัน์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ในเน้ือหาประเดน็ข่าวเท่าใดนัก 

และจากการศึกษาข้อมูลทัง้หมดจะเห็นได้ว่า ประเด็นข่าวที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กจิการพลงังานนําเสนอผ่านสื่อมวลชนประเภทสื่อสิง่พมิพ์ เป็นประเภทของข่าวสารเพื่อการ
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ชี้แจง บอกกล่าวถึงผลการดําเนินงาน การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ การ

ประชาสมัพนัธ์โครงการรบัซื้อขายไฟฟ้า การเปิดหรอืขยายการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการ

ไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ขาดการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารหรอืประเดน็ทีจ่ะสามารถสื่อความให้เหน็ตาม

วสิยัทศัน์ขององค์กร ทัง้น้ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานควรต้องพิจารณา

เน้ือหาขอ้มูลในประเดน็ที่แจกใหก้บัสื่อมวลชนดว้ยว่า ควรจะเน้นในประโยคหรอืขอ้ความใดใน

แต่ละขา่วสาร และไมค่วรใชข้อ้ความทีย่ดืเยือ้เกนิไป เพราะหากสื่อมวลชนนําไปลดทอน หรอืดงึ

เฉพาะบางประเดน็ อาจทําให้การสื่อสารเน้ือหาข่าวไม่ตรงหรอืคลาดเคลื่อนกบัสิง่ที่ต้องการจะ

สื่อสารได ้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรกําหนดประเด็นข่าวสารและ

สาระสําคญัของเน้ือหาข่าวนัน้ๆ ให้เกิดความชดัเจน โดยอาจเปิดโอกาสให้มกีารซกัถามทํา

ความเขา้ใจ หรอืควรมกีารสมัมนาสื่อมวลชนเพื่อสรา้งธมีในการสื่อสารหลกัของสํานักงานใหก้บั

สื่อมวลชนรบัทราบ เพื่อลดปญัหาการนําเสนอประเดน็ขา่วทีค่ลาดเคลื่อน  

กล่าวโดยรวมแลว้ พบว่า การนําเสนอประเดน็ข่าวสารตลอดระยะเวลา 12 เดอืนทีผ่่าน

มา (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืนมนีาคม 2558) สื่อมวลชนประเภทหนังสอืพมิพม์กีาร

นําเสนอประเด็นข่าวโดยส่วนใหญ่มีการนําเสนออย่างเป็นกลาง ตามข้อมูลเน้ือหาที่ทาง

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน เป็นผู้ให้รายละเอยีดข่าว และมกีารใช้ประเด็น

ข่าวเชื่อมโยงกบัข่าวด้านพลงังานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ในการนําเสนอประเดน็ข่าวที่

ปรากฏนัน้ พบว่า การสื่อสารให้เขา้ถงึและเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ หรอื วสิยัทศัน์ของ

สาํนกังานนัน้ยงัมไีมม่ากเท่าทีค่วร มสีื่อจาํนวนน้อยทีจ่ะนําเสนอหรอืกล่าวถงึภารกจิขององคก์ร 

เช่น การสรา้งความเป็นธรรมต่อผูใ้ชพ้ลงังาน หรอืการสรา้งความโปร่งใสในการดําเนินงาน เป็น

ตน้  

 

4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 

สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้หค้วามสําคญัออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทําการ

สมัภาษณ์ในประเดน็เกี่ยวกบักลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

(Wish Image) ขององคก์รต่อสื่อมวลชน โดยผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มลูผ่านมุมมองทฤษฎี

กลยทุธก์ารสื่อสาร การสรา้งภาพลกัษณ์ การประชาสมัพนัธแ์ละการโน้มน้าวใจ เพื่อวเิคราะหใ์น

มุมมองของผู้ส่งสาร (Sender) เกี่ยวกบักลยุทธ์ วธิกีาร และเครื่องมอืที่ใช้ในการสื่อสารกบั

สื่อมวลชน และแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ต่อสื่อมวลชนทีม่บีทบาทสําคญัในการเป็นสื่อกลาง

ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นกระบอกเสยีงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ

สาํนกังาน โดยสามารถสรปุผลการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
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4.2.1 กลุ่มท่ี 1: ระดบัผู้บริหารสาํนักงาน และระดบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  

มหีน้าที่รบัผดิชอบเรื่องการสื่อสารองค์กร โดยมตีวัแทนผู้ให้สมัภาษณ์จํานวน 3 คน 

ไดแ้ก่ 

1) นางสาวนฤภทัร อมรโฆษิต ตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน ซึง่เป็นผูร้บันโยบายเรือ่งการสื่อสารและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา

ขององคก์รจากคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน และนํามาสู่การกําหนดกรอบทศิทางสําหรบั

การปฏบิตัต่ิอไป 

จากการสัมภาษณ์เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(เลขาธิการสํานักงาน กกพ.) ในประเด็นของผู้ร ับนโยบายเรื่องการสื่อสารและการสร้าง

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ขององคก์รต่อสื่อมวลชน โดยเป็นการรบันโยบายจาก

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน และนํามาสู่การกําหนดกรอบทศิทางสําหรบัการปฏบิตัใิน

ระดบัสํานักงาน สรุปได้ว่า “สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานเป็นองค์กรใหม่ที่

เกดิขึน้จากความเป็นปจัเจกบุคคลของคณะกรรมการ 7 คน ที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญในการทํางานมานาน มกีระบวนการสรรหา และมทีี่มาที่ไปที่ชดัเจนและถูกต้อง การ

ทํางานของสํานักงานมคีวามคล่องตวั มคีวามเป็นอสิระ และมกีฎหมายในการกํากบัที่ชดัเจน 

และในส่วนของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานกเ็ป็นองคก์รใหม่ บุคลากรเป็นคน

รุ่นใหม่ มคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ และมศีกัยภาพในการทํางาน” หากมองโดยภาพรวมแลว้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานมวีิสยัทศัน์ที่มุ่งเน้นการกํากบักิจการพลงังานด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มคีวามน่าเชื่อถอื เป็นมอือาชพี และเป็นหน่วยงานที่มุ่งหวงัว่าจะ

ทาํใหก้จิการพลงังานของประเทศมคีวามมัน่คงและยัง่ยนื  ซึง่นับว่าวสิยัทศัน์ของสํานักงานน้ีถอื

เป็นแนวทางและกลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ของสํานักงาน โดย

ภาพลกัษณ์ทีส่าํนกังานต้องการสรา้งใหเ้กดิขึน้กบัสื่อมวลชนคอื การสรา้งความน่าเชื่อถอืตามที่

ได้กําหนดไว้ในวสิยัทศัน์ขององค์กรคอื TRUST ซึ่งการทีจ่ะสรา้งภาพลกัษณ์น้ีได้ต้องมาจาก

พฤติกรรมของพนักงาน และมาจากผลงานเป็นส่วนสําคญั ซึ่งผลงานต้องมคีวามชดัเจน เป็น

รูปธรรม รู้สกึจบัต้องได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน การดําเนินงานของหน่วยงานต้องมี

ความเป็นอสิระ โปร่งใส มคีวามเอาใจใส่ต่อทุกภาคส่วน ทัง้กลุ่มผู้ประกอบกจิการพลงังาน แล

ประชาชนดว้ยความเป็นมอือาชพี ในส่วนของการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของสํานักงานน้ี 

มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปจัจยัในการกําหนดภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish 

Image) ที่ต้องประกอบด้วยปจัจยัต่างๆ อาท ิผู้บรหิารองค์กร พนักงาน ความสมัพนัธ์กับ

กลุ่มเป้าหมาย และความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้ 

สาํหรบัจดุแขง็และจดุอ่อนในการสื่อสารองคก์รเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา 

(Wish Image) ต่อสื่อมวลชน สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานมจีุดแขง็ในดา้นการ
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เป็นหน่วยงานเกดิใหม่ที่มคีวามเป็นอสิระและมอีํานาจในเชงิบรหิารสูงสุด มบุีคลากรที่มคีวาม

เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัเรื่องพลงังาน โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิและเป็นหน่วยงาน

กํากบัที่มาทําหน้าที่กํากบัดูแลกจิการพลงังานของประเทศให้เกดิความมัน่คง ยัง่ยนื และเปิด

โอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซึ่งจุดแข็งที่กล่าวมาน้ีสามารถสะท้อนออกมาเป็น

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนาของสํานักงานได้ แต่ในทางกลบักนัสํานักงานเองกม็จีุดอ่อนคอื ความ

ไม่ชดัเจนของข้อกฎหมายบางประเดน็ที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของสํานักงาน ระบบการ

ทาํงานทีย่งัมคีวามล่าชา้คลา้ยระบบราชการ และยงัอ่อนดา้นการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก ทัง้น้ีอาจ

เป็นเพราะโครงสรา้งของสาํนกังานทีย่งัไม่มฝี่ายประชาสมัพนัธท์ีแ่ยกออกมาอย่างชดัเจน อกีทัง้

ดว้ยบทบาท หน้าที ่และผลงานของสาํนกังานทีย่ากต่อการสื่อสาร ทําใหป้ระชาชนจะรูส้กึว่าเป็น

เรือ่งทีท่าํความเขา้ใจยากและไกลตวั  

ในส่วนของทศิทางการสื่อสารองค์กรและการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish 

Image) ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน คอื การมุ่งเน้นการสรา้ง

เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อช่วยให้การดําเนินงานในด้านสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ของสํานักงานลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน

สัมพันธ์ที่ต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือ

หน่วยงานไปยงัสาธารณชน โดยเป็นความสมัพนัธท์ัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อ

สื่อมวลชนมคีวามสมัพนัธแ์ละทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รแลว้ เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ร

สื่อมวลชนก็จะสามารถช่วยเตือนเพื่อให้องค์กรสามารถเตรยีมการณ์ไว้ล่วงหน้าหรอืแก้ไข

สถานการณ์นัน้ได ้นอกจากน้ีการทาํกจิกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธย์งัช่วยในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่

ด ีตลอดจนช่วยเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารขององคก์รไดอ้กีดว้ย  

นอกจากน้ียงัมดีา้นการบรหิารประเดน็ข่าว (Issue Management) สํานักงานควร

ตอ้งวางแผนว่าในแต่ละปีสาํนกังานตอ้งการจะมขีา่วอะไรใหป้รากฏในสื่อต่างๆ ซึง่ต้องเป็นข่าวที่

กําหนดโดยผู้บริหารองค์กร โดยนําเอาผลงานสําคัญที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนมาบรหิารประเดน็ข่าวใหเ้ป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้ง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบัการ

บรหิารประเดน็ทีม่เีป้าหมายเพือ่วางแผนและเตรยีมรบัมอืกบัประเดน็ทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ร โดย

นําการบรหิารประเดน็มาเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์ 

2) นายพรเทพ โชตนุิชติ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน เป็นผู้มบีทบาทหลกัในการกําหนดรายละเอยีด

แผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในภาพรวม รวมถึงกําหนดแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์พึง

ปรารถนาขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

จากการสมัภาษณ์ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ในประเด็นการ

กําหนดรายละเอยีดแผนกลยุทธก์ารสื่อสารองคก์รในภาพรวม รวมถงึกําหนดแนวทางการสรา้ง

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ขององคก์รต่อสื่อมวลชน โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
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จากผูบ้รหิารระดบัสงู กล่าวว่า “แผนกลยทุธก์ารสื่อสารองคก์รมเีป้าหมายการสรา้งภาพลกัษณ์ที่

พงึปรารถนา แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัที ่1 กลุ่มเป้าหมายรบัรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหน้าที ่

และผลงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานอย่างชดัเจน พรอ้มทัง้เชื่อมัน่และ

ยอมรบัในศกัยภาพของสํานักงาน และระดบัที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมัน่ ยอมรบั 

ศรัทธา สนับสนุน และร่วมมือกับสํานักงานในที่สุด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา โดยการตอกยํ้าชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน

ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทาํการเผยแพรบ่ทบาทหน้าทีข่องสํานักงานดว้ยการกําหนดขอ้ความหลกั 

(Key Message) ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย เสรมิสรา้งใหเ้กดิความเชื่อมัน่และยอมรบัสํานักงาน

ด้วยการเผยแพร่ความเป็นมอือาชพี ผลงานสําคญั และกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เน้นการ

สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ 

โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนทีจ่ะเป็นกระบอกเสยีงในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์ํานักงานไดเ้ป็น

อย่างด ีนอกจากน้ีต้องเลอืกใช้สื่อที่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทัง้ในวงกวา้งและเฉพาะกลุ่ม ทัง้สื่อที่

ควบคุมได ้(Paid Media) และสื่อทีค่วบคุมไมไ่ด ้(Free Media)”  

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักิจการพลงังาน แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายภายในสํานักงาน ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ

กจิการพลงังาน ผูบ้รหิารสํานักงาน และเจา้หน้าที่สํานักงาน กลุ่มเป้าหมายภายนอกสํานักงาน 

ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้ระกอบกจิการพลงังาน ผูนํ้าความคดิ อาท ิองค์กรอสิระ 

(NGO) ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากกจิการพลงังาน และสื่อมวลชนสาย

พลงังาน อุตสาหกรรม และสายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

สําหรบัการสื่อสารภายในสํานักงานจะทําให้ทุกคนในสํานักงานได้รบัรู้ข่าวสาร 

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของสํานักงาน เพื่อสร้างแนวร่วมและเอกภาพ (Unity) ในการ

ดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ซึ่งการสื่อสารภายใน

สํานักงานที่มปีระสทิธภิาพ จะกระตุ้นให้เกิดการพฒันาในองค์กร ทําให้มคีวามชดัเจนในสิง่ที่

กําลงัทาํอยู ่ทาํใหท้ราบถงึสิง่ทีต่อ้งการปรบัปรุงและพฒันา และทราบถงึแนวทางในการปฏบิตัทิี่

ดทีีสุ่ด รวมถงึโอกาสสาํหรบัการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ   

การสื่อสารภายนอกสํานักงาน ประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ และการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์เพื่อบรหิารภาพลกัษณ์ด้วยการสะท้อนภารกิจหลกัของสํานักงาน รวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานและขอ้มลูของสํานักงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารในรปูแบบต่างๆ 

ได้แก่ สื่อมวลชน กิจกรรม การใช้สื่อแบบผสมผสาน ซึ่งการสร้างภาพลกัษณ์พึงปรารถนา 

(Wish Image) จะมุง่เน้นการสื่อสารวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสํานักงาน รวมถงึภาพรวมในการ

ใช้สื่อต่างๆ ของสํานักงาน อาท ิการใช้ Corporate Identity การกําหนดขอ้ความหลกั (Key 

Message) รวมถงึช่องทางการสื่อสารกิจกรรมของสํานักงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่าน

สื่อมวลชน 
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“ในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาสํานักงานไดด้ําเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ต่อ

สื่อมวลชนตามแผนกลยทุธส์ื่อสารองคก์รทีส่ํานักงานไดว้างไว ้โดยเน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บั

กลุ่มสื่อมวลชน สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่

สาธารณชน โดยผ่านกิจกรรมการสื่อสารทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจดั

แถลงขา่วการพจิารณาค่าเอฟททุีกๆ 4 เดอืน ซึง่นบัเป็นผลงานสําคญัของสํานักงาน การจดัแถลง

ข่าวประจําปี เพื่อแถลงถงึผลงานสําคญัในรอบปีที่ผ่านมาและทศิทางการดําเนินงานในอนาคต 

การจดัใหม้กีารสมัภาษณ์พเิศษในประเดน็ทีก่ําลงัเป็นกระแส (Hot Issue) ในขณะนัน้ การส่งข่าว

ประชาสมัพนัธ ์(Press Release) เกี่ยวกบัผลงาน การรายงานความคบืหน้าการดําเนินงานของ

สํานักงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนใหส้ื่อมวลชนไดเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรม

พบปะสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างผู้บรหิารสํานักงานกับ

สื่อมวลชน เป็นต้น”  นอกจากน้ี ปจัจุบนัสํานักงานยงัได้มโีฆษกของสํานักงาน ที่ทําหน้าที่เป็น

ตวัแทนในการออกสื่อ การให้ข่าว การให้สมัภาษณ์แก่สื่อมวลชน ทําให้สารหรอืข้อความหลกั 

(Key Message) ที่สํานักงานต้องการจะเผยแพร่ ถูกสื่อสารออกไปอย่างถูกต้องและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้สื่อมวลชนมแีหล่งทีม่าของข่าวเดยีวกนั 

สําหรับทิศทางการสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์พึงปรารถนาของ

สํานักงานต่อสื่อมวลชนในอนาคตข้างหน้าจะมุ่งเน้นการสร้างเครอืข่ายระหว่างสํานักงานและ

สื่อมวลชน กระชบัความสมัพนัธ์ที่ดเีพื่อทําให้สื่อมวลชนเกดิการยอมรบั สร้างความน่าเชื่อถือ 

ความเชื่อมัน่ และสนบัสนุนการทาํงานของสํานักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบัสื่อมวลชน

สมัพันธ์ โดยต้องให้ความสําคญักับการสร้างความสัมพันธ์ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการกบัสื่อมวลชน เมื่อสื่อมวลชนมคีวามสมัพนัธ์และทศันคติที่ดีต่อองค์กรแล้ว เมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรสื่อมวลชนกจ็ะสามารถช่วยเตอืนเพื่อให้องค์กรสามารถเตรยีม

การณ์ไวล้่วงหน้าหรอืแกไ้ขสถานการณ์นัน้ได ้และยงัช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร  

3) นายพิทยา อนันต์วณิชย์ ตําแหน่ง ผู้ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์และ

สื่อสารองค์กร สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เป็นผู้มสี่วนร่วมในการกําหนด

รายละเอยีดแผนกลยุทธส์ื่อสารและแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนาขององค์กร และ

นําแผนดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิ

จากการสมัภาษณ์ผูช้ํานาญการพเิศษ ฝ่ายกลยุทธแ์ละสื่อสารองค์กร ในประเดน็

การกําหนดรายละเอียดแผนกลยุทธ์สื่อสารและแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์พึงปรารถนา 

(Wish Image) ขององค์กรต่อสื่อมวลชน และนําแผนดงักล่าวมาประยุกต์ใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิ

สรุปได้ว่า จากการสํารวจและวเิคราะห์สถานะภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังานจากกลุ่มสื่อมวลชน พบว่า “สํานักงานยงัมช่ีองว่างในการดําเนินงานด้านการ

สื่อสารประชาสมัพนัธอ์ยู ่ซึง่สื่อมวลชนต้องการทีจ่ะรบัทราบและทําความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท 

ภารกิจและผลการดําเนินงานของสํานักงานมากยิง่ขึ้น อีกทัง้ยงัขาดความต่อเน่ืองในการจดั
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กจิกรรมพบปะหรอืกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างผู้บรหิารสํานักงานกบัสื่อมวลชนทัง้

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ดังนัน้การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ

สาํนกังานใหส้ื่อมวลชนเกดิการยอมรบั และลดปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ สํานักงานมคีวามจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารประเดน็ทีเ่ป็นทีส่นใจของสื่อ โดยการกําหนดเป็นปฏทินิกจิกรรมตลอดปีว่า

สํานักงานจะสร้างพื้นที่ข่าวประเด็นใดในช่วงเวลาใดบ้างในแต่ละปี” ซึ่งการกําหนดปฏิทิน

กจิกรรมน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบัการวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธท์ีใ่หจ้ดัทําตารางการ

ปฏบิตังิานดา้นการสื่อสาร เพื่อเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยกําหนดว่าช่วงเวลาใดควรจดักจิกรรมทางการ

สื่อสาร โดยต้องระบุลําดบัขัน้ตอนที่จําเป็นของแต่ละกิจกรรม และควรกําหนดหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ และช่วงเวลาการดาํเนินงานในแต่ละกจิกรรม 

สําหรบัจุดแขง็ของการบรหิารกจิกรรมสื่อสารเพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ตามแผน

กลยุทธส์ื่อสารองคก์รของสํานักงาน คอื กจิกรรมสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ทัง้ในส่วนกลางและ

ส่วนภูมภิาคแยกกนัเดด็ขาด มคีวามชดัเจน รวมถงึเน้ือหา (Key Message) ไม่ซํ้าซอ้น แต่ทัง้น้ี

กย็งัมจีดุอ่อนในเรือ่งแผนงานสื่อสารประชาสมัพนัธท์ีย่งัมลีกัษณะเป็นเชงิรบัมากกว่าเชงิรุก ไม่มี

กลยุทธ์และแผนในระยะยาว งบประมาณด้านการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์มจีํากดั และการ

บรหิารประเดน็ (Issue Management) เป็นการบรหิารประเดน็ในเชงิรบั ทนัการณ์ในระดบัหน่ึง 

แต่ทัง้น้ียงัขาดความรวดเรว็ในการจดัการเมื่อเกดิประเดน็ข่าวลบ เน่ืองจากหลายสาเหตุ อาท ิ

ระบบงานที่มหีลายขัน้ตอน ทําให้กระบวนการตดัสนิใจของผู้บรหิารล่าช้า ขาดการบูรณาการ

ทาทงดา้นขอ้มลูจากฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ขา่วนัน้ เป็นตน้  

ในส่วนของทศิทางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish 

Image) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานในอนาคต ทางฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบ

ต้องการที่จะกําหนดทิศทางและกลยุทธ์การสื่อสาร และกําหนดเป้าหมายการสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของสื่อมวลชนทีม่บีทบาท ความสําคญั

ต่อการสื่อสารประชาสมัพนัธส์าํนกังาน การทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมกีารรบัรู ้เขา้ใจ ยอมรบั 

และมคีวามเชื่อมัน่ในขอ้มูลข่าวสารของสํานักงาน จนทําให้เกดิเป็นความศรทัธา และเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันางานกํากบักจิการพลงังานมากขึน้ นอกจากน้ีควรต้องมกีารกําหนดปฏทินิ

งานสื่อสารของสํานักงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถกําหนด

รปูแบบ กจิกรรม และช่องทางการสื่อสารไดช้ดัเจนและสมํ่าเสมอ ลดความเสีย่งในประเดน็ข่าว

เชงิลบและเพิม่โอกาสขา่วเชงิบวกมากขึน้ การนําเสนอ เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทีถู่กต้อง รวดเรว็ 

น่าสนใจและน่าตดิตาม และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ เขา้มามี

ส่วนรว่มและเป็นเครอืขา่ยดา้นการสื่อสารกบัสาํนกังานมากขึน้ 
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4.2.2 กลุ่มท่ี 2: ส่ือมวลชนสายพลงังานและอตุสาหกรรมพลงังาน  

เป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มีปฏิสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานมากที่สุดคอื สื่อหนังสอืพมิพ ์ซึง่ผูว้จิยัได้ทําการสมัภาษณ์

ตวัแทนจากสื่อหนังสอืพมิพ์จํานวน 15-20 คน โดยผู้วจิยัจะทําการวเิคราะห์ขอ้มูลผ่านมุมมอง

แนวคดิเกี่ยวกบัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ เพื่อวเิคราะห์ในมุมมอง

ของผู้รบัสาร (Receiver) เกี่ยวกบัการรบัรูข้้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนต่อสํานักงานผ่านสื่อ

ต่างๆ โดยจะสะทอ้นออกมาเป็นภาพลกัษณ์ทีส่ ื่อมวลชนมต่ีอสาํนกังาน  

จากผลการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของสื่อมวลชนสายพลงังานและอุตสาหกรรม สรุปได้

ว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่รูจ้กัและค่อนขา้งทีจ่ะเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักิจการพลงังาน แต่ยงัมสีื่อมวลชนบางกลุ่มที่ยงัไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน โดยมคีวามเข้าใจในภาพกว้างของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ว่ามหีน้าทีก่ํากบัดูแลเรื่องพลงังาน ซึง่ คําว่า “พลงังาน” มี

ความหมายที่หลากหลายกว้างมากกว่าบทบาทภารกิจของ กกพ.  ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจะ

พบว่า หากเป็นสื่อมวลชนดา้นพลงังานโดยตรงและทาํงานมานานจะรูจ้กั กกพ. เป็นอย่างด ีส่วน

สื่อมวลชนสายอื่นๆ อาจจะยงัรบัรู้ไม่ชดัเจนถูกต้องเท่าที่ควร  ยกตวัอย่างเช่น  สื่อมวลชน  

“ข่าวสด :  สื่อมวลชนรูจ้กั แต่ประชาชนไม่รูจ้กัว่าเป็นองค์กรที่มบีทบาทหน้าที่ทําอะไรแน่  

ปจัจุบนัเป็นองคก์รทีม่ภีาพลกัษณ์ น่าเชื่อถอื มหีลกัธรรมาภบิาล” หรอื “ช่อง 3 : มผีลงานน้อย 

อยากใหม้บีทบาทมากกว่าน้ี หรอืรบัรูข้า่วสารจากกระทรวงพลงังาน”  “ช่อง 5 : เขา้ใจว่าบทบาท

หน้าที่เกี่ยวกบัพลงังาน เป็นหน่วยงานของพลงังาน และ ประเดน็ที่ต้องการรบัรูค้อื เรื่องราคา

น้ํามัน”  หรือ  “มติชน : ยังทํางานแบบคนแก่ มีอํานาจแต่ยงัไม่สามารถใช้ได้เต็มที่”  

“ฐานเศรษฐกจิ : ทราบว่า กํากบัดูแลดา้นไฟฟ้า ท่อก๊าซ” หรอื “นสพ. ผูจ้ดัการ : ควรปรบัปรุง

ความชดัเจนของ สกพ. และ กกพ.”  “ไทยรฐัออนไลน์ : ทุกประเดน็เกี่ยวกบัพลงังาน /ขอ้มูล

เกี่ยวกบัราคาและบรกิาร”  “ช่อง 7 : อยากทราบเรื่องราคาพลงังาน”  และ “ว๊อยซท์วี ี: ขอ้มูล

แก๊ส LPG การดูแลกํากบัราคาและการใช ้LPG”  “ประชาชาต ิ: ไม่เคยประสานงานโดยตรง แต่

เคยไดย้นิจากนกัขา่วคนอ่าน มอก.”  “สื่อหนงัสอืพมิพเ์นชัน่ : รบัรูผ้่านสื่ออื่นๆ” เป็นตน้ 

บางรายหากกล่าวถึงชื่อ “สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน” จะถามยํ้า

กลบัมาว่า “เกี่ยวกับพลงังานใช่หรอืไม่” ทําให้เห็นว่า ชื่อของสํานักงานหรอืชื่อหน่วยงานที่

เกีย่วกบัพลงังาน มหีลากหลายหน่วยงาน จงึทําใหค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัองคก์รยงัต้องมกีารตอก

ยํ้าเพื่อความแน่ใจด้วยว่า ใช่หน่วยงานดา้นพลงังานหรอืไม่ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะหน่วยงานด้าน

พลงังาน มจีาํนวนมาก และหลายหน่วยงานมชีื่อย่อใกล้เคยีงกนั ในขณะทีส่ ื่อมวลชนบางรายที่

ทํางานมานาน และมคีวามใกล้ชดิกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน จะรู้จกั

สํานักงานเป็นอย่างด ีและมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ การทํางาน และทราบรูปแบบวธิกีาร

ทํางานกบัสํานักงานอย่างละเอยีด ในขณะทีส่ื่อมวลชนรุ่นใหม่ รูจ้กัสํานักงานแต่อาจจะไม่เขา้ใจ
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เกี่ยวกบับทบาทภารกจิ ดงัจะเหน็ว่า บางสื่อยงัเขา้ใจว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังานมหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งของน้ํามนั  

ประเด็นเกี่ยวกบัสถานะองค์กร สื่อมวลชนส่วนใหญ่รบัรูว้่า สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานเป็นองค์กรอสิระ สื่อมวลชนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อระบบการทํางาน

ของ กกพ. ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื มกีารทํางานที่ล่าช้าเหมอืนระบบราชการ มขี ัน้ตอนการ

ทํางานที่ขาดความรวดเร็ว มีบุคลิกเฉพาะตัว เงียบๆ เรื่อยๆ ไม่หวือหวา ในช่วงที่ผ่าน

ภาพลกัษณ์องค์กรอาจถูกมองว่า มกีารเมอืงเข้าแทรกแซง การทํางานขาดความโปร่งใส แต่

หลังจากสถานการณ์การเมอืงเปลี่ยนไป ภาพลักษณ์องค์กรดูชดัเจนมากขึ้น มีการทํางาน

ร่วมกับสื่อมวลชนมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีการบุคคลให้ข่าวอย่างชัดเจน หากต้องการ

สอบถามหรอืสมัภาษณ์กจ็ะมทีมีโฆษกและทมีประชาสมัพนัธท์ี่ตดิต่อง่ายและเขา้ถงึได้รวดเรว็

ขึน้  

แต่ในทางกลับกัน การเข้าถึงคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานนัน้เขา้ถงึค่อนขา้งยาก ทํางานอย่างเงยีบๆ ไม่มี

ข่าวสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์มากเท่าที่ควร และไม่ค่อยให้สมัภาษณ์กบัสื่อมวลชน นอกจาก

ใหท้มีโฆษกดาํเนินการแทนทัง้หมด  

ในส่วนการจดัเตรยีมการแถลงข่าวทีส่ํานักงานจดัขึน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ควร

แจ้งสื่อมวลชนให้รบัรู้อย่างทัว่ถึง และแจ้งรายละเอียดให้ชดัเจน ควรสื่อสารหรอืแจ้งข่าวกับ

สื่อมวลชนโดยตรงและควรมหีมายกําหนดการทีช่ดัเจน การแถลงข่าวส่วนใหญ่จะเป็นประเดน็ที่

ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้องการจะสื่อสาร หรือแจ้งข่าวให้กับ

สื่อมวลชนนําขอ้มูลไปเผยแพร่ เช่น การปรบัค่าเอฟท ี หรอื กรณีการออกใบอนุญาตประกอบ

กจิการพลงังาน เป็นต้น ซึง่เป็นการแถลงข่าวแบบแจง้ใหท้ราบมากกว่าเป็นการให้ข่าวแบบเชงิ

รุก กล่าวคอื เป็นการสื่อสารเพื่อใหค้วามรู ้เพื่อแจง้ข่าวสารหรอืเรื่องราวใหท้ราบ โดยบางเรื่อง

สํานักงานอาจเห็นว่าไม่จําเป็นที่ต้องแถลงข่าวหรือบอกกล่าวให้ทราบ แต่ในทางกลับกัน

สื่อมวลชนอาจจะมีความต้องการที่จะรบัรู้ เช่น การอนุมตัิใบอนุญาต การออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการพลงังานแต่ละประเภท การบรหิารกองทุนพฒันาไฟฟ้ามกีารดําเนินงานอย่างไร 

ได้ประโยชน์อย่างไร และมผีลงานเป็นอย่างไร ซึ่งตามทฤษฎีของการสื่อสารจะเห็นว่า การ

สื่อสารนัน้มวีตัถุประสงคใ์นการส่งสารทีห่ลากหลาย และกลยุทธก์ารสื่อสารกม็คีวามหลากหลาย

ในการนําไปใช้ในการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานจําเป็นต้องนํากล

ยุทธก์ารสื่อสารเขา้มาใชใ้หม้ากขึน้ เน่ืองจากมภีารกจิทีเ่กี่ยวกบัประชาชนและคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ มผีลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า และการ

คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ดงันัน้ การสื่อสารควรทําใหม้คีวามหลากหลาย มรีปูแบบ

ที่น่าสนใจ มีการนําเสนอเรื่องราวที่ให้ทัง้ความรู้ ให้ทัง้ประโยชน์ และทําให้ประชาชนรู้จกั 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานมากขึน้ จะเหน็ไดจ้ากผลการศกึษาทีส่ ื่อมวลชนที่
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ทําการสมัภาษณ์ เหน็ว่า การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังานมน้ีอย ไมท่ัว่ถงึ และไมเ่ขา้ถงึกลุ่มประชาชนมากเท่าทีค่วร  

หน่ึงในปญัหาทีส่ําคญัของการสื่อสารประชาสมัพนัธข์องสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังาน คอื เรื่องภาษา และการใหค้วามสนใจกบัภาษาทีใ่ช ้เน่ืองดว้ยขอ้มูลต่างๆ ของ

สาํนกังาน ส่วนใหญ่จะใชภ้าษาเฉพาะทาง เป็นภาษาทางเทคนิค หรอือาจจะมภีาษาต่างประเทศ

เขา้มาเกี่ยวขอ้ง แต่การเลอืกใชค้าํและภาษาทีเ่ฉพาะทางมากเกนิไป เช่น “บางกอกโพสต์ เหน็

ว่า ใช้ภาษาที่เยือ้นเยอ้ ฟุ่มเฟือย”  “ไอเอ็นเอน็ : การสื่อสารไม่ค่อยชดัเจน”  “กรุงเทพธุรกจิ : 

ขา่วสารขาดความน่าสนใจ” จนทาํใหป้ระชาชนอ่านแลว้เขา้ใจยาก ทําใหข้าดความน่าสนใจ ทาง

สํานักงานควรคํานึงถงึการเลอืกใช้ภาษาในการสื่อสารใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

แต่ก็ต้องสื่อความออกมาไดอ้ย่างถูกต้อง ไม่ผดิพลาดหรอืคลาดเคลื่อน หรอืควรใชภ้าษาที่ง่าย

ต่อการที่สื่อมวลชนจะนําไปใช้ในการนําเสนอข่าว และเพื่อเป็นการป้องกนัความคลาดเคลื่อน

ของขอ้มลูดว้ย 

สําหรับความพร้อมในการนําเสนอข่าวของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลงังาน สื่อมวลชนมคีวามพรอ้มที่จะนําข่าวสารของสํานักงาน หรอืนําขอ้มลูของสํานักงานไป

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือสาธารณชนให้ร ับรู้ เพราะถือว่าเน้ือหามี

ความสําคญัและมปีระโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ซึ่งนับเป็นจุดแขง็ของการสื่อสารที่สื่อมวลชนให้

ความสําคญักบัเน้ือหาขอ้มลูและมคีวามกระหายในขอ้มูลขา่วสารดา้นพลงังาน โดยเฉพาะเรื่อง

ไฟฟ้าที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการดําเนินชวีติประจําวนัและสถานการณ์ด้านพลงังานในปจัจุบนั 

อกีทัง้ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟ้า เป็นขอ้มลูดา้นบวกทีค่วร

จะนําไปเผยแพรอ่ยา่งยิง่ แต่สาํนกังานกลบัใหค้วามสาํคญักบัประเดน็น้ีค่อนขา้งน้อย   

การสื่อสารในทุกช่องทาง การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังานจะต้องเป็นการสร้างการรบัรู้ให้กบัสงัคมในวงกว้าง มใิช่แต่เพยีงสื่อมวลชน

เท่านัน้ ถงึแมว้่า สื่อมวลชนจะเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารที่มอีทิธพิลต่อสงัคมและผู้รบัสาร ใน

ขณะเดยีวกนั ผู้รบัสารและสื่อมวลชนแต่ละสื่อแต่ละประเภทมคีวามหลากหลายเช่นเดยีวกนั 

ดงันัน้ การเผยแพร่ข่าวสารควรเลอืกสื่อ (Media) ทีม่คีวามเหมาะสม เลอืกสาร (Message) ที่

เหมาะสม โดยยดึกลุ่มเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการสื่อสารเป็นสาํคญั  

ผลของการสื่อสารที่ดจีะสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กรได้ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน เป็นหน่วยงานอสิระ ทีม่บุีคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ มบีทบาทหน้าทีท่ี่

สําคญัต่อประเทศ เพราะเรื่องพลงังานเป็นเรื่องทีม่คีวามสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ประกอบ

กบั ภารกจิหน่ึงทีเ่กี่ยวกบักองทุนพฒันาไฟฟ้า ทีส่รา้งประโยชน์ในดา้นการเยยีวยา การพฒันา

ชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ซึง่ประเดน็น้ีน่าจะเป็นประโยชน์ในการสรา้งสรรคข์่าวสาร

ด้านบวกให้กับสํานักงานได้ ขณะเดียวกัน การส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าด้วย
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ตนเองภายในประเทศโดยไม่พึ่งพาการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นข้อมูลเชิงบวก

เช่นเดยีวกนั  

จุดอ่อนที่สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิกจารพลังงาน คือ การสื่อสาร

ประชาสมัพนัธท์ัง้กบัสื่อมวลชน และกระบวนการเขา้ถงึข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมี

น้อย ไม่ครอบคลุม ไม่มกีารนําเสนอข่าวสารในรูปแบบ ประเดน็ที่หลากหลาย การสื่อสารเป็น

การสื่อสารแบบบอกกล่าว แต่ไม่ใชใ้นรปูแบบใหค้วามรู ้สรา้งความสนใจ และการโน้มน้าวใจให้

ผูร้บัสารหรอืประชาชนเกดิทศันคตหิรอืภาพลกัษณ์เชงิบวกกบัสาํนกังานเท่าทีค่วร 

 

4.2.3 กลุ่มท่ี 3: นักวิชาการ และ/หรือ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสมัพนัธ ์ 

ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ นางวไิลพร สุองัคะ ตําแหน่ง อดตีที่ปรกึษาอาวุโส บรษิัทแบรนด์

คอม คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จํากัด ปจัจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ซึ่งเคยร่วมงานกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานในการจดัทํา

แผนกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กจิการพลงังาน ปี 2553-2555 (ฉบบัสมบูรณ์) เพื่อทําให้ทราบและเขา้ใจถงึกลยุทธ์การสื่อสาร

และแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสํานักงาน ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อแนวทางการสื่อสารและสรา้งภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) โดยสามารถสรุปการ

สมัภาษณ์ได ้ดงัน้ี 

ความคดิเหน็ต่อกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

หากพจิารณาถงึกลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงานที่จดัทําขึน้ในปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์การสื่อสารในด้านการสร้างการรับรู้และรู้จ ักสํานักงาน ให้เ ป็นที่รู้จ ักใน

กลุ่มเป้าหมายวงกวา้ง รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องสํานักงาน และการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ทีด่ ีการยอมรบัของกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งนัน้ ในฐานะที ่นางวไิลพร สุ

องัคะ เคยเป็นทีป่รกึษาประชาสมัพนัธข์องสํานักงาน มคีวามเหน็ว่า “แผนประชาสมัพนัธฉ์บบัน้ี 

มกีารศกึษาวเิคราะห์มุมมองของกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีรอบดา้น และนําผลการศกึษามาจดัทํา

ประเด็นสื่อสาร และรูปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างครบถ้วนและรอบด้าน จงึเห็นได้ว่า แผนงาน

ดงักล่าวเมื่อนํามาใช้งานในภาคปฎิบตัิจรงิสามารถดําเนินงานให้เห็นผลได้ และบรรลุผลการ

สื่อสารไดเ้ป็นอย่างด ีโดยสามารถวดัไดจ้ากผลสํารวจการสื่อสารทัง้ Pre-test ก่อนทีจ่ะทําการ

สื่อสารออกไป และผลการสํารวจทีไ่ด้จากการทําวจิยัหลงัจากไดส้ื่อสารไปแล้ว (Post-test) ใน

ระยะ 1 ปี และทําต่อเน่ืองทุกปี (ถ้ามี)  จะเห็นได้ว่า มีเปอร์เซ็นต์การรู้จ ักสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานเพิม่ขึน้ รวมถงึความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องสํานักงานก็

มเีปอรเ์ซน็ตเ์พิม่ขึน้โดยมนียัสาํคญัเช่นกนั” (นัยสําคญั ในทีน้ี่ หมายถงึ กจิกรรมทีไ่ดด้ําเนินการ

ตามแผนงานเป็นสาํคญั ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสื่อมวลชนในดา้นของ

การสรา้งประเดน็ข่าว และการเยีย่มชมดูงานในภูมภิาคต่างๆ และกจิกรรมอื่นๆ เช่น CSR เป็น
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ต้น) ในดา้นภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน และการยอมรบัของ

กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีนัน้ กม็คีวามเหน็ว่า ภาพลกัษณ์ของสํานักงานเป็นทีย่อมรบัของกลุ่มผูม้ ี

ส่วนได้ส่วนเสยีเช่นกนั พจิารณาจากการให้ความร่วมมอืของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น ในการร่วม

ให้ขอ้มลูสําคญั หรอืร่วมประชุมในวาระสําคญัต่างๆ เช่น การพจิารณาค่าเอฟทปีระจาํไตรมาส 

หรือการพิจารณาค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากน้ี หากพิจารณาในส่วนของ

หน่วยงานเอกชน และประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภาคพลงังาน กเ็ลอืกที่จะเขา้มารอ้งเรยีน

ต่อสํานักงาน ใหย้ื่นมอืเขา้มาช่วยเหลอื หรอืแก้ไขปญัหาใหเ้ป็นวาระๆ ไป ซึง่หากกลุ่มผูม้สี่วน

ไดส้่วนเสยีไม่เหน็ความสําคญั หรอืยอมรบัในบทบาทหน้าทีข่องสํานักงานแลว้คงเบนเป้าหมาย

ไปทีห่น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ มากกว่า  

ความคดิเห็นต่อสื่อประชาสมัพนัธ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

เห็นว่า สื่อประชาสมัพนัธ์ของสํานักงานมคีวามหลากหลาย และจดัทําได้เหมาะสมกบัแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะสื่อที่เข้าถึงประชาชนทัว่ไปจะมรีูปแบบของ

การ์ตูน แอนนิเมชัน่ และมภีาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากน้ี ยงัมกีารใช้โซเชยีลเน็ตเวริ์ค 

(Social Network) ในการสื่อสารกจิกรรมต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม เหน็ว่า ควรมคีวามถี่ในการ

สื่อสารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการตอกยํ้าสารขององคก์รใหเ้ป็นทีจ่ดจาํสู่สาธารณชนไม่ขาดตอน 

ซึ่งในส่วนน้ีสอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบักลวธิกีารสื่อสารเชงิกลยุทธ์ในรูปแบบของเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นการสื่อสารผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์สามารถทําไดห้ลายช่องทาง โดย

มรีปูแบบการนําเสนอทีน่่าสนใจ รวดเรว็ เขา้ถงึกลุ่มคนไดง้า่ย และเสมอืนจรงิ 

ความคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เห็นว่า 

“สาํนกังานมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้นบุคลลากรทีม่คีวามทนัสมยั เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นหน่วยงาน

ที่มสีมรรถภาพในการทํางานดี อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณ์ของสํานักงาน กับภาพลกัษณ์ของ

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน ก็ยงัมคีวามแตกต่างออกไป เพราะเป็นภาพลกัษณ์ของ

กรรมการแต่ละบุคคล ซึง่ปจัจุบนัค่อนขา้งไปในทศิทางของขา้ราชการ อาจทําใหภ้ายนอกมองว่า 

ไมเ่ป็นอสิระในการทาํงานทีเ่กีย่วกบักจิการพลงังาน และไม่เป็นประโยชน์กบัประชาชนทัว่ไป โดย

การทํางานเป็นการสนองนโยบายรฐับาลมากกว่า ซึ่งอาจต้องพจิารณาและระมดัระวงัในบทบาท

ดา้นน้ีดว้ย” 

สําหรบักลยุทธ ์การสื่อสารต่อสื่อมวลชนที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลงังานควรม ีคอื 

1) ประเดน็สื่อสารทีส่ําคญั ต้องม ีKey Message ทีช่ดัเจน กระชบั ตรงไปตรงมา 

มทีีม่าทีไ่ป ตอบคาํถามได ้และรวดเรว็ 

2) ตอ้งมคีวามต่อเน่ืองในการสื่อสาร แต่ไมใ่ช่พรํ่าเพรือ่ 
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3) มกีารสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบัสื่อมวลชนในรปูแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และ

หากมสีื่อมวลชนมาทาํข่าวทีส่ํานักงานบ่อยครัง้ ควรมกีารจดัหอ้ง Press Room เพื่ออํานวยความ

สะดวกสื่อมวลชนดว้ย 

4) เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ควรทําความรู้จ ักกับสื่อมวลชนที่มาทําข่าวของ

สาํนกังานดว้ย โดยไมจ่าํเป็นตอ้งผ่านบรษิทัทีป่รกึษาประชาสมัพนัธต์ลอดเวลา 

5) ควรมฐีานขอ้มลูสื่อมวลชนเกบ็ไวก้บัสํานักงานดว้ย ในกรณีทีอ่นาคตอาจไม่ใช้

บรษิทัทีป่รกึษาประชาสมัพนัธ ์เจา้หน้าทีข่องสํานักงาน ต้องสามารถประสานการทํางานดา้นข่าว

กบัสื่อมวลชนไดท้นัท ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรมีวิธีการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อ

สื่อมวลชน โดยการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสื่อมวลชน ทัง้ในรปูแบบเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการในวาระต่างๆ เช่น หากเป็นรูปแบบทางการ โดยเป็นการจดัแถลงข่าว ก็ควร

ชดัเจน ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูลเป็นอย่างด ีผู้บรหิารควรมกีารฝึกฝนในการให้ข่าวกับ

สื่อมวลชนเพื่อรบัมอืในการตอบคําถามยาก หรอืหลกีเลี่ยงคําถามอย่างสุภาพ หากเป็นโอกาส

ของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การจดัพบปะสื่ออย่างไม่เป็นทางการ การเลีย้งขอบคุณ

สื่อมวลชนประจาํปี หรอืการนําสื่อมวลชนเยีย่มชมกจิกรรมนอกสถานที ่การเยีย่มเยยีนสื่อมวลชน 

หรอืสนับสนุนสื่อมวลชนในวาระพเิศษ เช่น วนัครบรอบก่อตัง้ เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องทําการสรา้ง

ความสมัพนัธ์ควรเป็นผู้บรหิารในระดบัสูง และเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร การพูดคุยควรมคีวาม

จรงิใจ เป็นกนัเอง และเปิดเผย ในส่วนน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบัสื่อมวลชนสมัพนัธ ์

โดยต้องให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบั

สื่อมวลชน เพื่อช่วยในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ที ัง้แก่ผูบ้รหิารองคก์รและองคก์รในภาพรวมดว้ย

เช่นกนั  

ในกรณเีมือ่เกดิปญัหากบัสื่อมวลชน สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานควรมี

วธิกีารสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของสาํนกังานโดย 

1) จดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ 

2) สบืหาทีม่าทีไ่ปของขอ้มลู หรอืประเดน็ และขอ้เทจ็จรงิ ทีจ่าํเป็นตอ้งสื่อสาร 

3) สื่อนัน้คอืใคร เป็นสื่อที่มอีทิธพิลทางความคดิของประชาชนมากน้อยเพยีงใด 

และสาํนกังานมคีวามสมัพนัธเ์พยีงพอทีจ่ะจดัเวทพีูดคุยไดห้รอืไม ่

4) หาช่องทาง และวิธใีนการสื่อสารที่เหมาะสม และนําเสนอแก่ผู้บรหิาร เพื่อ

หาทางออกในการสื่อสารรว่มกนั 

5) ควรใช้วธิกีารสื่อสารที่แตกต่างและเหมาะสมกบัแต่ละสื่อ และประเดน็ปญัหา 

เช่น หากเป็นสื่อฉบบัเดยีว ซึง่มคีวามเขา้ใจผดิในประเดน็สําคญั แต่เป็นสื่อที่มอีทิธพิล อาจเชญิ

คอลมัน์นิสต์ หรอืนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวนัน้ มาชี้แจงและให้ข้อเทจ็จรงิอย่างไม่เป็นทางการ แต่

หากเป็นสื่อหลายฉบบั อาจพจิารณาจดัแถลงข่าว หรอืจดหมายเปิดผนึกถงึสื่อมวลชน และใน
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กรณีที่เป็นข่าวที่เผยแพร่ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์ (Social Network) ไม่ควรตอบโต้ผ่านโซเชยีล

เน็ตเวริค์ (Social Network) แต่อาจพจิารณาจดัแถลงข่าวชีแ้จง หรอืแถลงการณ์ผ่านสื่ออย่างเป็น

ทางการ  

สาํหรบัขอ้เสนอแนะต่อการดําเนินงานดา้นการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังาน เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และความสมัพนัธท์ี่ดต่ีอสื่อมวลชนในระยะยาว สํานักงาน

ควรมกีารปรบัปรุงแผนการสื่อสาร และสร้างภาพลกัษณ์องค์รในทุกๆ 3-5 ปี เพื่อประเมนิว่า 

กจิกรรมทีด่ําเนินการมานัน้ มผีลในเชงิบวก หรอืลบต่อสํานักงานอย่างไร กจิกรรมใดทีเ่หมาะสม

ควรดําเนินการต่อ หรอืกจิกรรมใดที่อาจไม่ทนัต่อปจัจยัการสื่อสารภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงควรปรับและพัฒนาเครื่องมือ และรูปแบบในการสื่อสารที่เหมาะสม ทัง้น้ี 

เน่ืองจากปจัจุบนัรูปแบบการสื่อสารมกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก มสีื่อที่เพิม่ขึน้อย่างมาก และบาง

สื่อมอีทิธพิลและเขา้ถงึประชาชนลดลง บางสื่อเหมาะสําหรบัเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และแน่นอนว่า 

บรรณาธกิารขา่ว หรอืนกัขา่วเองมกีารหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในสายงานเดยีวกนั หรอื

เปลีย่นฉบบั เปลีย่นสื่อ เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการวจิยัเกี่ยวกบักลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน 

 

เป้าหมาย : ภาพลกัษณ์พึงประสงค ์“TRUST” 

กลยทุธ ์ กลวิธี โครงการ / กิจกรรม 

กลยทุธท์ี ่1:  

การสรา้งความรูจ้กั 

ตอกยํา้ชื่อสาํนกังานผ่าน

สื่อ เพื่อใหเ้กดิการจดจาํ 

ตดิปาก 

เผยแพรช่ื่อสาํนกังานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ใน

รปูแบบของ Advertising  

กลยทุธท์ี ่2:  

การสรา้งความ

เขา้ใจ 

เผยแพรบ่ทบาทหน้าที่

ดว้ย Key Message ที่

สาํคญั 

เผยแพรบ่ทบาทหน้าทีข่องสาํนกังานผ่านสื่อ

ต่างๆ แต่จะเน้นเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

มากกว่ าสื่ ออื่ น  เ น่ื อ งจากผลงานของ

สํานักงาน มเีน้ือหา (Content) ที่เป็นด้าน

วชิาการ ต้องการการอธบิาย การให้ความรู ้

ความเขา้ใจ โดยกําหนด Key Message ที่

สํ าคัญ  เพื่ อ ให้ส ะท้อนภาพลักษณ์พึง

ปรารถนา “TRUST” ของสาํนกังาน 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

เป้าหมาย : ภาพลกัษณ์พึงประสงค ์“TRUST” 

กลยทุธ ์ กลวิธี โครงการ / กิจกรรม 

กลยทุธท์ี ่3:  

การสรา้งทศันคต ิ

ทีด่ ี

สรา้งความน่าเชื่อถอืดว้ย

ผลงาน กจิกรรม ความ

เป็นมอือาชพี และสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบั

กลุ่มเป้าหมาย 

โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน 

- เน้นกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่ม

สื่อมวลชนสายพลงังาน และอุตสาหกรรม

พลงังาน ทัง้รปูแบบทางการและไมเ่ป็นทางการ 

เช่น การจดัแถลงข่าว กจิกรรมพบปะสื่อ 

กจิกรรมสื่อสญัจร เป็นตน้ 

- ใชว้ธิกีารบรหิารประเดน็ (Issue 

Management) ในการกําหนดขา่วสารของ

สาํนกังาน และกําหนดเป็นปฏทินิงานสื่อสาร 

เพื่อกําหนดรปูแบบการสื่อสารไดช้ดัเจนและ

สมํ่าเสมอ อกีทัง้ช่วยลดความเสีย่งในประเดน็

ขา่วเชงิลบ เพิม่โอกาสขา่วเชงิบวกมากขึน้  

 

ตารางท่ี 4.2 สรุปภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานในสายตาของ

สื่อมวลชน 

 

ภาพลกัษณ์ 

พึงประสงคข์อง

สาํนักงาน “TRUST” 

ภาพลกัษณ์ของสาํนักงานในสายตาของส่ือมวลชน 

บวก ปานกลาง ลบ 

1. ความโปรง่ใส   มกีารเมอืงเขา้แทรกแซง การ

ทาํงานขาดความโปรง่ใส และ

เอือ้ผลประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มคน

เฉพาะกลุ่ม 

2. การบรหิารงานของ

สาํนกังาน 

  - ไมม่คีวามเป็นอสิระ  

- มกีารทาํงานทีล่่าชา้เหมอืน

ระบบราชการ  

- มบุีคลกิเฉพาะตวั เงยีบๆ  
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ภาพลกัษณ์ 

พึงประสงคข์อง

สาํนักงาน “TRUST” 

ภาพลกัษณ์ของสาํนักงานในสายตาของส่ือมวลชน 

บวก ปานกลาง ลบ 

   เรือ่ยๆ ไมห่วอืหวา ทาํใหส้ื่อ

เขา้ถงึไดย้าก 

3. ผลการดําเนินงาน

ของสาํนกังาน 

 ผลการดาํเนินงานส่วน

หน่ึงยงัไมเ่ป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ และเป็น

นามธรรมมากเกนิไป 

 

4. กจิกรรม / สื่อทีใ่ช้

ของสาํนกังาน 

  รปูแบบของสื่อทีใ่ชเ้น้นเพยีง

การบอกกล่าว รปูแบบไม่

น่าสนใจ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจยาก 

 



บทท่ี 5 
 

การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน” ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน 2) เพื่อศกึษาแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน และ 3) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ

ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานใช้ในการ

สื่อสารภาพลกัษณ์ไปยงัสื่อมวลชนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพลกัษณ์ที่สื่อมวลชนมต่ีอ

สํานักงานหรอืไม่อย่างไร โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ

นําเสนอผลการวจิยัในรปูแบบของการพรรณนาเชงิวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) ซึง่ผูว้จิยั

ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การวจิยัขอ้มลูเอกสาร 

(Documentary Research) โดยศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน ตัง้แต่ปี 2553-2555 และศึกษาจากกฤตภาค (Clipping 

News) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าวประจําวนัที่เป็นข่าวเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานสําคญัของ

สํานักงาน โดยศกึษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 12 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ถงึเดอืน

มนีาคม 2558) และขัน้ตอนที ่2 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ความสําคญั 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บรหิารระดบัสูง ผู้บรหิารระดบักลาง และเจา้หน้าที่

ระดบัปฏบิตักิารทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลังงาน 2) สื่อมวลชนสายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเป็นสื่อมวลชน

ส่วนกลางทีม่ปีฏสิมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของสํานักงานมากทีสุ่ดคอื สื่อหนังสอืพมิพ ์

จาํนวน 15-20 คน และ 3) นกัวชิาการ และ/หรอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

 

5.1 การอภิปรายผล 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยัขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า กลยุทธ์

การสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกยํ้าชื่อ
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ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิการจดจาํ เผยแพร่บทบาทหน้าทีข่องสํานักงานดว้ยการ

กําหนด Key Message ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย สรา้งเสรมิใหเ้กดิความเชื่อมัน่และยอมรบั ดว้ย

การเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง การสร้าง

ความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้เขา้ใจ 

และยอมรบั ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารแบบบูรณาการจากภายในองค์กร ผ่านช่องทางการ

สื่อสารสู่ภายนอกองค์กรในรปูแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) กจิกรรม (Event) 

การสื่อสารแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications: IMC) คอื การใชส้ื่อใน

หลากหลายรปูแบบ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มขององคก์ร และมกีารกําหนด

ขอ้ความหลกั (Key Message) ที่ใช้ในการสื่อสารให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของ

สาํนกังาน เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) ของสาํนกังานในเชงิบวก  

แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานต่อ

สื่อมวลชนพบว่า สํานักงานเน้นการสรา้งความสมัพนัธ์กบักลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่านกจิกรรมการ

สื่อสารทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาท ิการจดัแถลงข่าวการพจิารณาค่าเอฟททุีกๆ 

4 เดอืน ซึ่งนับเป็นผลงานสําคญัของสํานักงาน การจดัแถลงข่าวประจําปี เพื่อแถลงถงึผลงาน

สําคญัในรอบปีที่ผ่านมาและทศิทางการดําเนินงานในอนาคต การจดัใหม้กีารสมัภาษณ์พเิศษใน

ประเดน็ทีก่ําลงัเป็นกระแส (Hot Issue) ในขณะนัน้ การส่งข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) 

เกี่ยวกับผลงาน การรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของสํานักงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมพบปะสื่อในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างผูบ้รหิารสํานักงานกบัสื่อมวลชน ปจัจุบนัสํานักงาน

ยงัไดม้โีฆษกของสาํนกังาน ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการออกสื่อ การใหข้่าว การใหส้มัภาษณ์แก่

สื่อมวลชน ทําใหส้ารหรอืขอ้ความหลกั (Key Message) ที่สํานักงานต้องการจะเผยแพร่ ถูก

สื่อสารออกไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้สื่อมวลชนมแีหล่งที่มาของข่าว

เดยีวกนั  

เมื่อเปรยีบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยงัสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อสํานักงานหรือไม่นัน้ พบว่า ภาพลักษณ์พึงปรารถนา (Wish 

Image) ทีส่าํนกังานตอ้งการใหเ้กดิกบัสื่อมวลชน ยงัไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพลกัษณ์

ที่สื่อมวลชนมีต่อสํานักงานในปจัจุบัน โดยวิเคราะห์จากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของ

สื่อมวลชนจะนําเสนอขอ้มลูตามภารกจิบทบาทหน้าทีข่อง สํานักงาน โดยไม่ไดมุ้่งเน้นไปดา้นใด

ดา้นหน่ึง ขา่วสารทีม่กีารนําเสนอผ่านสื่อสิง่พมิพโ์ดยส่วนใหญ่ยงัมขีอ้มลูหรอืประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการสื่อสารให้เหน็ภาพลกัษณ์พงึปรารถนา (Wish Image) หรอืตวัตนของสํานักงานตามที่

องค์กรได้กําหนดไว้ แต่การนําเสนอประเด็นของสื่อมวลชนยงัไม่สามารถสื่อสารให้เห็นว่า 

สํานักงานเป็นองค์กรที่ “TRUST” ได้ เพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นเรื่องของการอธบิาย 



92 

การใหข้อ้เทจ็จรงิการใหข้อ้มลูเพื่อชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถาม และการให้ความรู ้การประชาสมัพนัธ์

การดําเนินงานหรือกิจกรรมของสํานักงาน มากกว่าการแสดงให้เห็นผลการดําเนินงานใน

บทบาทการกํากบัดูแล การสรา้งความเป็นธรรม โปร่งใสและเชื่อถอืได ้อย่างไรกด็ ีการนําเสนอ

ข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นการสื่อสารหรอืให้ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของ

สํานักงานเท่าทีค่วร เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาข่าวทีเ่ป็นการบอกกล่าว ชีแ้จง แจง้ใหท้ราบ

หรอืให้ขอ้มูลตามบทบาทหน้าที่ภารกจิของสํานักงาน จงึไม่สามารถสะท้อนให้บุคคลภายนอก

เห็นภาพลกัษณ์ขององค์กรที่ชดัเจนได้ ในขณะเดยีวกนั การสะท้อนให้เห็นถึงวสิยัทศัน์ของ

องคก์ร คอื TRUST ปรากฏในขอ้มลูขา่วน้อยมาก ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการกําหนดภาพลกัษณ์พงึ

ปรารถนาทีส่าํนกังานตอ้งการสรา้งใหเ้กดิขึน้กบัสื่อมวลชนคอื การสรา้งความน่าเชื่อถอืตามทีไ่ด้

กําหนดไวใ้นวสิยัทศัน์ขององคก์รคอื TRUST  

นอกจากน้ียงัมปีระเด็นในเรื่องของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กจิการพลงังานที่สื่อมวลชนมองว่า การดําเนินงานของสํานักงานไม่มคีวามอสิระ ยงัอยู่ภายใต้

รฐับาลหรอืนักการเมอืง และยงัเอื้อผลประโยชน์ให้กบักลุ่มคนเฉพาะกลุ่มอยู่ ทัง้ที่จุดแขง็ของ

สํานักงานคอื การเป็นหน่วยงานเกิดใหม่ที่มคีวามเป็นอิสระและมอีํานาจในเชิงบรหิารสูงสุด 

ประกอบกบัการดําเนินงานดา้นการสื่อสารประชาสมัพนัธข์องสํานักงานทีย่งัขาดความต่อเน่ือง 

สมํ่าเสมอ และไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน อกีทัง้ความเขา้ใจในภารกจิ บทบาทหน้าทีข่องสํานักงาน ที่

สื่อมวลชนรูส้กึว่าเป็นนามธรรมมากเกนิไป ภาษาเขา้ใจยาก ไม่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่ไกลตวั 

ทาํใหส้ื่อมวลชนอาจจะเขา้ขอ้มลูขา่วสารของสาํนกังานไดไ้มเ่ตม็ทีเ่ท่าทีค่วร  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการอภปิรายและจากขอ้จํากดัในการวจิยัดงักล่าวขา้งต้น นํามาซึ่งขอ้เสนอแนะใน

เชงิปฏบิตัเิกีย่วกบักลยทุธก์ารสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และการวจิยัในอนาคต ดงัน้ี 

1) สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานควรมแีผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยมกีารกําหนดกลยุทธ์และทิศทางการสื่อสารองค์กร พร้อมกับ

กําหนดเป้าหมายและตวัชี้วดัในการสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และมกีารประเมนิผลจาก

การดาํเนินงานตามแผน เพื่อประเมนิความสาํเรจ็ ปญัหา และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 

2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานควรให้ความสําคัญกับการบรหิาร

ประเดน็ขา่วใหเ้ป็นทีส่นใจของสื่อมากขึน้ โดยเริม่จากการกําหนดปฏทินิงานสื่อสารของสํานักงาน

ตลอดทัง้ปีว่าสํานักงานจะสรา้งพืน้ที่ข่าวประเดน็ใดในช่วงเวลาใดบ้าง พรอ้มทัง้กําหนดประเดน็

ข่าวสารและสาระสําคญัของเน้ือหาข่าวให้เกดิความชดัเจน กําหนดรูปแบบกจิกรรม และช่องทาง
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การสื่อสารได้ชดัเจนและสมํ่าเสมอ ลดความเสี่ยงในประเด็นข่าวเชงิลบและเพิม่โอกาสข่าวเชงิ

บวกมากขึน้ 

3) การนําเสนอเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารควรมคีวามถูกต้อง แม่นยาํ รวดเรว็ น่าสนใจและ

น่าติดตาม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ สร้างความสนใจ และการโน้มน้าวใจให้ผู้รบัสารหรือ

ประชาชนเกิดทศันคติหรอืภาพลกัษณ์เชงิบวกกบัสํานักงาน ความถี่ในการสื่อสารควรมอีย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการตอกยํา้สารของสาํนกังานใหเ้ป็นทีจ่ดจาํสู่สาธารณชนไดอ้ย่างไม่ขาดตอน 

4) การพฒันารูปแบบการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานผ่านสื่อออนไลน์ โดย

พฒันาให้สารมคีวามน่าสนใจ การย่อยขอ้มูลที่เข้าใจยากให้ง่ายและมคีวามน่าตดิตามมากขึ้น 

เช่น การทาํขอ้มลูในรปูแบบของ Infographic เป็นตน้ 

5) สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานควรส่งเสรมิการสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รกบักลุ่มเจา้หน้าทีส่ํานักงาน กกพ. ประจาํ

เขต 13 เขต ทีก่ระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อช่วยในการสื่อสารภาพลกัษณ์ของ

สาํนกังานไปยงักลุ่มสื่อมวลชนในแต่ละภมูภิาคได ้เพื่อช่วยขยายการรบัรู ้การสรา้งความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของสํานักงานได้มากขึ้น อีกทัง้ยังช่วยในการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รไดด้ว้ยเช่นกนั 

6) ศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรด้านการกํากับทัง้ในและต่างประเทศ ที่มีล ักษณะ

โครงสร้าง ภารกจิ บทบาท หน้าที่ และการดําเนินงานที่คล้ายกนักบัสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักกิจารพลงังาน เพื่อศกึษากลยุทธ์ วธิกีารสื่อสารเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

และนํามาประยกุตใ์ชก้บัสาํนกังาน 
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