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เปนส่ือเสริม  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกร  3  ประการ  คือ   ปญหาขอจํากัดใน
นโยบายการใหขาวสารแกส่ือมวลชน  ปญหาดานระยะเวลาในการเผยแพรขาวสารสูสาธารณชน  และปญหา
ดานการเขาถึงขอมูลขาวสารของพนักงานสาขา 

 
 จากผลการศึกษาพบวา สํานักประชาสัมพันธมีการติดตามขาวสารที่ดีจากส่ือมวลชนและจากส่ือ
บุคคลในระดับผูบริหาร  อยางไรก็ดีการบริหารส่ือสารภายในอองคกรของสํานักประชาสัมพันธควรจะปรับปรุง
ดานการติดตามขาวสารจากพนักงานภายในองคกรเพ่ิมข้ึน  เพื่อใหทราบความคิดเห็น  ความรูสึกของพนักงาน   
ตอการควบรวมกิจการ  ตลอดจนการนําเสนอขาวสารอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับการจัดทําเนื้อหา
ขาวสารที่ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกพนักงานมากข้ึน  นอกจากนี้ควรเนนส่ือบุคคลเปนชองทาง
ในการส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 The merger news between Bank Thai Public Company Limited and Industrial  Financial  
Corporation of  Thailand (IFCT) during August 2003 and January 2004 proceeded by the Ministry of Finance 
and the Bank of Thailand was still unclear and variable all the time which caused the insecure condition at 
work and affected the operation of staff. Thus, the objective of this thesis is to study the problem of the 
internal communication management of Bank Thai Public Company Limited, in case : the merger news from 
August 2003 to January 2004. 
 
 This study is a qualitative research, collected data by in-dept interview, focus group 

interview and document research. 

 
 The results of the study revealed that when the current of merger news was spread 

during August 2003 and January 2004, the Public Relations Office had traced them closely from the 

mass media and senior executives of the bank. Tracing of   news from the staff of under Second 

Vice President level was slightly made. When the merger news was received, the Public Relations 

Office had selected them in order to be distributed to all staff.    This selected news will then be 

clarified by the staff to all clients in order to make them feel trustworthiness in authority.  The news is 

distributed via 2  

 

ฉ 
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media types which are electronic media; a main PR media, and ad hoc printed matter; a 

supplementary media. Three problems and obstacles of internal communication management were 

occurred which were policy restriction in giving news, duration of news distribution and 

approaching to the news of branch staff. 

 
 The study's results indicated that Public Relations Office had done well in tracing the 

news from mass media and executives. However  Internal Communication Management of Public 

Relations Office  should be improved in order to learn more about  staff’s ideas especially, on the 

merger news. Moreover it should continuously distribute and arrange the news that can create 

morale encouragement to staff.   Personal media is also another channel to be applied additionally. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคัญและที่มาของปญหา 
 

 หลังจากโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตน     ไดเกิดปรากฏการณของความเช่ือมโยงกันอยางใกลชิดมากข้ึน
ในเชิงเศรษฐกจิของสวนตางๆ ของโลก อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร  
ขาวสารสามารถเดินทางถึงกันไดอยางรวดเร็ว   ทําใหเกิดภาวะท่ีโลกท้ังโลกรวมกนัเปนหนึ่งเดยีว หรือหมูบาน
โลกข้ึน และเหตุการณของซีกโลกหนึ่งกอ็าจสงผลตออีกซีกโลกหนึ่งไดอยางงายดาย ดังนั้นเม่ือธุรกิจธนาคาร
พาณิชยท่ัวโลกกําลังปรับตัวสูการเปน Universal Bank หรือ ธนาคารท่ีใหบริการแกลูกคาอยางครบวงจร  
ธนาคารพาณิชยทุกแหงในประเทศไทยจึงตองปรับตัว  ยกระดับการใหบริการของตนเองใหเปน Universal Bank 
ตามกระแสสากลเพ่ือใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยท่ัวโลก และรองรับการเปดเสรีทางเศรษฐกิจท่ีจะ
เกิดข้ึนในอีกประมาณ 5 ปขางหนา ไมวาจะเปนธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคาร
นครหลวงไทย  รวมไปถึงธนาคารขนาดเล็กอยางไทยธนาคาร 
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) หรือ BankThai Public Company Limited เปนธนาคารท่ี
เกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการของของสถาบันการเงิน 14 แหง  ประกอบดวยธนาคาร   สหธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยรวมเสริมกิจ จํากัด 
(มหาชน)  บริษัทเงินทุนนวธนกิจ  จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน    มหาทุน  จํากดั   บริษัทเงินทุนบางกอกเอ
เช่ียน  จํากัด   บริษัทเงินทุนเอราวณัทรัสต จํากดั  บริษัทเงินทุนเศรษฐการ  จํากดั (มหาชน)  บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยเคสิท  จํากดั  บริษัทเงินทุนธนสยาม จํากดั (มหาชน)   บริษัทเงินทุนเฟสทซิตี้ อินเวสเมนท จํากดั 
(มหาชน)  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย    ไอเอฟซีที ไฟแนนซ  จํากัด (มหาชน)  บริษัทเงินทุนวชิระธนทุน จํากัด 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยซัมมิท จาํกัด (รายงานประจําปไทยธนาคาร, 2543)  ตามมาตรแกไขปญหา
ระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2541   ซ่ึงเปนผลมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจไทยในป 2540 
 หลังการควบรวมกิจการ ธนาคารสหธนาคารไดเปล่ียนช่ือเปน ธนาคาร ไทยธนาคาร  จํากัด 
(มหาชน)  หรือ BankThai Public Company Limited  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2541   พรอมท้ังเปล่ียนโครงสราง
องคกรและการบริหารงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนัน้ การเปล่ียนแปลงดงักลาวทําใหตอง
ปรับเปล่ียนโยกยายพนกังาน เพื่อบรรจุลงตามโครงสรางหนาท่ีใหม ซ่ึงในคร้ังนั้นไดสรางความวิตกกังวลใหกบั
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พนักงานอยางมาก ดังนั้นสํานักประชาสัมพันธจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลขาวสารแกพนกังาน มี
การจัดทําขาวจากสํานักประชาสัมพันธช้ีแจงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงตางๆ เปนระยะๆ รวมทั้งเปนศูนย
ฮอตไลนในการตอบคําถามพนักงาน และรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ นําเสนอตอผูบริหารดวย ซ่ึงนั่นไดทํา
พนักงานและ       ผูบริหารมีความเขาใจถึงปญหาและความจําเปนของท้ังสองฝาย คือ พนักงานเขาใจความ
จําเปนของฝายบริหารในการเปล่ียนแปลงองคกร และใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานตามนโยบายใหม ใน
ขณะเดียวกันฝายบริหารก็ทราบถึงปญหาของพนักงาน และพยายามปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคลากรให
สอดรับกับความตองการของพนักงานมากข้ึน  ทําใหการเปล่ียนแปลงครั้งนั้นไมลุกลามกลายเปนวิกฤตการณใน
องคกร (ปจจบัุน  ณ 31  ธันวาคม 2547 ไทยธนาคารมีสาขา  99 สาขา  และมีพนกังานประมาณ 2,300 คน) 

 ดานการดําเนนิธุรกิจไทยธนาคารไดเปล่ียนนโยบายจากเดิม ท่ีเนนการทําธุรกิจแบบ Retail Banking  
คือ มุงลูกคารายยอยเปนหลัก  ใหเปน Wholesale Banking คือเปนธนาคารท่ีเนนลูกคาขนาดกลาง-ใหญ (5-10 
ลานบาทข้ึนไป) เนื่องจากเห็นวาขณะนั้นธนาคารพาณิชยสวนใหญมีนโยบายเนนการดําเนินธุรกิจแบบ Retail 
Banking ซ่ึงหากธนาคารไทยธนาคารจะมุงดําเนินธุรกจิรูปแบบดังกลาวเชนเดยีวกบัธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ยอม
เสียเปรียบในการแขงขัน  เพราะเปนธนาคารท่ีความพรอมดานระบบงานตลอดจนเทคโนโลยีท่ีจะมารองรับการ
ดําเนินงานดังกลาว ยังอยูในข้ัน ตอนการปรับเปล่ียนและพัฒนา  การดาํเนินธุรกิจ Wholesale Banking ไดทําให
ไทยธนาคารมีผลประกอบการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยลําดับ  จากส้ินปงบประมาณ 2543  มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน  4,782.64 ลานบาท   ตอมาป 2544 มีผลกําไร 1,070.98 ลานบาท  และป 2545 มีผลกําไร 1,906.92  ลาน
บาท    (รายงานประจําป 2545 : 77,79)    
 อยางไรก็ตามหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขันในการดําเนนิธุรกิจธนาคารพาณิชยยิง่ทวี

ความรุนแรงเพิ่มข้ึนตอเนื่อง ทั้งดานการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู การสรางสรรคบริการทีห่ลากหลายเพื่อจูงใจ

ลูกคา  ธนาคารหลายแหงปรับนโยบายการดําเนินธุรกิจเปน Universal Banking  หรือธนาคารที่ใหบริการ

อยางครบวงจร (Full Financial Service)  ตามแนวโนมการดําเนินธรุกิจของธนาคารทั่วโลก ความไดเปรียบใน

การดําเนินธุรกิจลักษณะดังกลาวมักเปนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่มีฐานลูกคาเงนิฝากรายยอยจาํนวน

มาก เพราะทาํใหมีตนทนุในการดําเนนิงานที่ตํ่ากวา โดยเฉพาะธนาคารที่มีชื่อเสียงมานานยอมไดเปรียบจาก

ความเชื่อถือของประชาชนดวย ภาวะดังกลาวสงผลใหธนาคารไทยธนาคาร  ที่เปนธนาคารขนาดกลาง-เล็ก มี

อายุเพยีง 5 ป มีความยากลําบากในการดําเนนิธุรกิจ ทั้งในดานตนทนุการดําเนินงานทีย่ังสูงเนื่องจากยังมีฐาน

ลูกคาเงนิฝากรายยอยไมมาก ความพรอมของระบบงานในการสรางสรรคบริการที่หลาก หลายยังอยูในระหวาง

การพัฒนา และยังไมเปนทีรู่จักในหมูประชาชนมากนัก ทําใหผลการ   ดําเนนิงานในป 2546  ชะลอตัวลง 

 ปลายเดือนสิงหาคม 2546  กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีแนวคิดจะควบรวม
กิจการธนาคารไทยธนาคารเขากับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)    โดยเล็งเห็นวาสถาบัน
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การเงินท้ัง 2 แหงมีนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีเนนลูกคาลักษณะ Wholesale  เชนเดียวกัน หากนํามาควบรวมจะ
เปนการผสมผสานจุดออน-จดุแข็งของแตละสถาบันเขาดวยกัน   นัน่คือ ไทยธนาคารมีฐานเงินฝากจํานวน
มากกวา  แตมีการปลอยสินเช่ือนอย  ขณะที่ไอเอฟซีทีไมมีฐานเงินฝาก  แตในดานสินเช่ือมีมากกวาธนาคารไทย
ธนาคาร  หากมีการควบรวมกันจะทําใหเปนสถาบันการเงินท่ีมีความแข็งแกรง สามารถแขงขันกับระบบตลาด
เงินได แตการดําเนินงานตามแนว คิดดงักลาวไดยังไมสามารถดําเนินการไดในทันที เนื่องจากติดขัดดานขอ
กฎหมายการกอต้ังบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) ตลอดจนความชัดเจนของแผนการ
ดําเนินการแกไข 

 ในท่ีสุดการเปล่ียนแปลง และความไมชัดเจนเกี่ยวกับการควบรวมกจิการไทยธนาคารก็เกิดข้ึนอีก
คร้ัง   เม่ือมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 20 มกราคม 2547  ไดเหน็ชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอรางพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2502  เพื่อเปดโอกาส
ใหไอเอฟซีทีควบรวมกจิการกับธนาคารทหารไทย และธนาคารดีบีเอสไทยทนุ  โดย ร.อ.สุชาติ  เชาววิศิษฐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแถลงวา “การดําเนินงานดังกลาวถือเปนกาวแรกของแผนแมบทพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินท่ีเพิ่งประกาศไปเม่ือ 6 มกราคม 2547   สวนธนาคารไทยธนาคาร  ท่ีกอนหนามีความ
เคล่ือนไหวจะควบรวมกับไอเอฟซีทีนั้น  จะเปนกาวตอไปท่ีจะควบรวมกับสถาบันการเงินอีกกลุมหนึ่ง” (3 
แบงกผนึกไทยพาณิชย  จับไทยธนาคารชําแหละอีกรอบ, 22-25 มกราคม 2547 : 1  )  

 จากความไมชัดเจนเกี่ยวกับการควบรวมกจิการของไทยธนาคาร และกระแสขาวความเปล่ียนแปลง
ท่ีมีอยูตลอดเวลาไดสงผลกระทบตอความเช่ือม่ันของลูกคาท่ีมีตอธนาคารไทยธนาคาร  รวมท้ังความเช่ือม่ันของ
พนักงานทีเ่ปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ ซ่ึงอาจเกิดความรูสึกไมม่ันคงในการทํางาน ขาดขวัญ กําลังใจ 
และอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของไทยธนาคาร   สภาวการณเปล่ียนแปลงขององคกรใน
กรณีขาวการควบรวมกจิการของไทยธนาคารทําใหการดาํเนินงานดานการส่ือสารของสํานักประชาสัมพันธ 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใหเกิดข้ึนแกพนกังานและผูบริหารจึงมีบทบาท
สําคัญ ดังท่ีเคยปฏิบัติมาแลว  ในครั้งการควบรวมกจิการระหวางธนาคารสหธนาคาร บงล.กรุงไทยธนกิจ  และ
อีก 12 สถาบันการเงินในป 2541 

  จากหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักประชาสัมพันธดังกลาว จะเหน็ไดวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 
ในการดําเนินงานดานการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจอันดีใหเกดิข้ึนท้ังภายใน และภายนอกองคกร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะท่ีไทยธนาคารกําลังไดรับผลกระทบจากกระแสขาวสารดานการควบรวมกิจการท่ีเกดิข้ึน 
นอกจากนี้ขอมูลขาวสารที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหสํานักประชาสัมพนัธตองมีการติดตามขาวสาร
อยางใกลชิด   เพื่อทําหนาท่ีเปนส่ือกลางสามารถ    ช้ีแจงใหพนักงานเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง รวมท้ังยัง
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ตองมีการวางแผนการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพเพือ่ปองกันไมใหปญหาลุกลามกลายเปนวิกฤตการณแก
องคกรได 

 การปองกันภาวะวิกฤตไมใหเกิดข้ึนโดยอาศัยการส่ือสารและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ มี
ตัวอยางใหเหน็จากการ Reengineering ของธนาคารกสิกรไทย เม่ือป พ.ศ. 2537  ธนาคารกสิกรไทยไดดําเนนิ
มาตรการเปล่ียนแปลงภายในองคกร ในชวงนัน้ไดทําใหพนกังานหลายคนเกิดความวิตกกังวลวา การ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึนนัน้ จะนํามาซ่ึงความไมม่ันคงในการงานท่ีแตละคนทําอยู    การแกไขปญหาดังกลาว
ไมใหลุกลามกลายเปนภาวะวิกฤต   ธนาคารกสิกรไทยไดใหความสําคัญกับการส่ือสาร เพื่อสรางความเขาใจตอ
กระบวนการเปล่ียนแปลงดงักลาว   โดย  นายบัณฑูร  ลํ่าซํา  กรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคารกสิกรไทย  กลาว
วา  “ธนาคารกสิกรไทยมีพนักงานมากกวา 16,000 คน ดังนั้นการส่ือสารใหพนักงานทกุคนเห็นวาเรามีความ
จําเปนตอง Reengineering จึงเปนเร่ืองสําคัญมาก” การดําเนนิงานดานการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทยใน
ขณะน้ัน คือ พยายามช้ีแจงใหพนกังานเขาใจวาการเปล่ียนแปลงดังกลาว ธนาคารไมมีนโยบายและไมมีความ
จําเปนท่ีจะปลดพนักงานออก แตจําเปนท่ีจะตองจดัอบรมใหแกพนกังานเพื่อใหมีความรู  ความชํานาญใหม  
พรอมท่ีจะรับกับรูปแบบการทําธุรกิจในอนาคต (สุจิตรา โชตนาการ,2537) ผลจากท่ีธนาคารกสิกรไทยไดให
ความสําคัญกับการส่ือสารในองคกร จึงทําใหการเปล่ียนแปลงในคร้ังนั้นของธนาคารกสิกรไทย พนักงานเกิด
ความเช่ือม่ันและทําใหองคกรดําเนินงานไปอยางราบร่ืน 

 ในกรณีของธนาคารไทยธนาคารในขณะนั้น การไดรับขาวสารการควบรวมกิจการของ  ไทย

ธนาคารที่มกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อาจทําใหพนักงานรูสึกไมมั่นคงตอการทํางาน และอาจสงผลตอ

การปฏิบัติงานของพนักงานได  ดังนัน้ผูวิจยัจึงตองการศึกษาถึงการบริหารการส่ือสารภายในองคกรธนาคาร

ไทยธนาคาร กรณีขาวสารการควบรวมกิจการของไทยธนาคาร อันเปนประเด็นทีน่าสนใจในการศึกษาวา

ทามกลางภาวะความไมแนนอนดังกลาว สํานักประชาสมัพันธ ธนาคารไทยธนาคารมีการดําเนินงานดานการ

ส่ือสารอยางไร เพื่อสรางความเขาใจใหเกดิข้ึนภายใน 

องคกร และการดําเนินงานของสํานักประชาสัมพนัธดังกลาวมีประสิทธิภาพมาก-นอยเพยีงใด  พนกังานมี

ความเชื่อมั่นตอองคกรหรือไม      ที่จะไมทําใหภาวะดังกลาวลุกลามเปนวกิฤตการณ  ที่สงผลตอการ

ดําเนนิงานของธนาคารไทยธนาคาร งานวิจัยนี้นอกจากจะยงัประโยชนตอธนาคาร ไทยธนาคารในการประเมิน

ศักยภาพการบริหารการส่ือสารของสํานักประชาสัมพันธแลว ยังจะเปนประโยชนตอธนาคารพาณิชย หรือ

สถาบันการเงนิอ่ืนๆ  ที่อาจตองดําเนนิการควบรวมกจิการอัน  เปนผลมาจากแผนแมบทพัฒนาระบบสถาบัน

การเงนิของรัฐบาล หลังจากไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเม่ือวันที ่6 มกราคม 2547 ทีผ่านมา อันมี

เนื้อหาสวนหนึ่งเกี่ยวกับการควบ         รวมธนาคารพาณิชย ทัง้นี้เพือ่ใหธนาคารพาณิชยของไทยเปนธนาคาร

ขนาดใหญ ที่ดําเนนิธุรกิจ        แบบ Universal Banking อันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ
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ธนาคารตางประเทศ การศึกษาถึงการบริหารสื่อสารของสํานกัประชาสัมพนัธธนาคารไทยธนาคาร ในกรณี

ดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอไทยธนาคารแลวยังจะเปนประโยชนสําหรับธนาคารพาณิชยแหงอ่ืนๆ  ที่

จะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการศึกษาเกี่ยวกับขาวสารการควบรวมกิจการในชวง

เดือน สิงหาคม 2546 -มกราคม 2547   ซึ่งหลังจากเดือนมกราคม 2547  เปนตนมา  ไดมีกระแสขาวที่จะนาํ

ธนาคารไทยธนาคารไปควบรวมกับธนาคารอ่ืนอีก  เชน  ธนาคารนครหลวงไทย   ธนาคารกรุงไทย   แตกระแส

ขาวดังกลาวมีระยะเวลาเพยีงชวงส้ันๆ และไมไดมีการยืนยนัอยางเปนทางการทัง้จากกระทรวงการคลัง และ

ธนาคารแหงประเทศไทย จงึไมสงผลกระทบตอไทยธนาคารแตอยางใด    ในสวนนโยบายแผนแมบทของ

รัฐบาลที่ตองการจะยกระดับธนาคารพาณชิยของไทยใหเปน Universal Bank เพื่อรองรับการแขงขันกับระบบ

ธนาคารพาณิชยทัว่โลกไดนัน้   จนถงึปจจุบันยงัไมไดมีมาตรการใดออกมาอยางชดัเจน    มีเพียงธนาคาร

พาณิชยตางๆ พยายามปรับรูปแบบการใหบริการของตนใหมีความหลากหลายเพิม่ข้ึน และลาสุดเมื่อเดือน

สิงหาคม 2547 ธนาคารเอเชีย และธนาคารยูโอบี รัตนสิน ไดทําการควบรวมกจิการกนัเพื่อใหเปนธนาคาร

พาณิชยที่มีขนาดใหญข้ึนเพื่อใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหานําวิจยั 
 

1. สํานักประชาสัมพันธของธนาคารไทยธนาคารมีกระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการ  
ชวงเดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 อยางไร 

2. สํานักประชาสัมพันธของธนาคารไทยธนาคารมีการคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการ ชวง
เดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 เพื่อเผยแพรไปยังพนักงานอยางไร 

3. การใชส่ือเพ่ือเผยแพรขาวสารของสํานักประชาสัมพันธ กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ ชวง
เดือน สิงหาคม 25 46 – มกราคม 2547 เปนอยางไร 

4. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธไทย
ธนาคาร กรณขีาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 เปนอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดิตามขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 
2547 ของสํานักประชาสัมพนัธธนาคารไทยธนาคาร   

2. เพื่อศึกษาการคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 ของ
สํานักประชาสัมพันธธนาคารไทยธนาคาร  เพื่อเผยแพรไปยังพนกังาน 

3. เพื่อศึกษาการใชส่ือเพ่ือเผยแพรขาวสารไปยังพนกังานของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคาร 
กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ  ชวงเดือน สิงหาคม 25 46 – มกราคม 2547 

4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ  
ไทยธนาคาร กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ  ชวงเดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 

 
 
 
 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. ทําใหทราบถึงกระบวนการติดตามขาวสารกรณีขาวสารการควบรวมกิจการ  
 ชวงเดือน สิงหาคม 25 46 – มกราคม 2547 ของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคาร 
2. ทําใหทราบถึงการคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  

ของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคารไปยงัพนักงาน 
3. ทําใหทราบถึงการใชส่ือเพ่ือเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดอืน  

สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 ของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคารไปยังพนกังาน 
4. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานัก

ประชาสัมพันธไทยธนาคาร กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – 
มกราคม 2547 

     
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษากระบวนการตดิตามและเผยแพรขาวสาร รวมถึงการใชส่ือในการ
ประชาสัมพันธองคกร และแผนการส่ือสารของสํานักประชาสัมพันธ ในชวงท่ีมีกระแสขาวการควบรวมกิจการ
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ของธนาคารไทยธนาคาร  ท้ังกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันการเงินอ่ืนๆ   
ระหวางเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  
 
นิยามศัพท 
 

 การบริหารการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการตดิตามขาวสารการควบรวมกิจการจากส่ือมวลชน  
ผูบริหาร พนกังาน ตลอดจนการคัดเลือกขาวสาร การเลือกใชส่ือประเภทตางๆ ในการรายงานขาวสาร  เชน  
วารสารภายใน  Newsletter โปสเตอรประชาสัมพันธ  ส่ือ On-line  (Intranet, Lotus Notes, E-Mail)   โทรสาร  
โทรศัพท  ฯลฯ ของสํานักประชาสัมพันธ  ไทยธนาคาร  เพื่อเผยแพรไปยังผูบริหารและพนักงานในองคกร 

 
 ธนาคารไทยธนาคาร  หมายถึง  ธนาคารพาณิชยท่ีมีรัฐบาลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนรายใหญ และมีการดําเนินธุรกิจดานการฝาก-ถอน  การทําธุรกรรมทางการเงิน
ตางๆ  โดยเนนการดําเนนิธุรกิจแบบ Wholesale Banking (ลูกคารายใหญ) 

 
 การควบรวมกิจการ   หมายถึง   การนํากิจการของธนาคารไทยธนาคารไปรวมกับสถาบันการเงินอ่ืน 
หรือการนํากจิการของสถาบันการเงินอ่ืนมารวมกับธนาคารไทยธนาคารตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมความแข็งแกรงทางการเงิน  เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ  และขยายเครือขายสาขา
เพิ่มข้ึน  โดยการควบรวมดังกลาวจะตองดาํเนินงานภายใตนโยบายและโครงสรางองคกรเดียวกนั   
 
 ขาวสารการควบรวมกิจการ  หมายถงึ   ขอมูลเกีย่วกบัแนวทางการควบรวมกิจการของธนาคาร

ไทยธนาคารกบัสถาบันการเงินแหงอ่ืนๆ  ทีเ่ผยแพรผานส่ือตางๆ ทัง้ส่ือภายนอกไดแก หนงัสือพิมพ  วิทย ุ 

โทรทัศน   Internet (Website ตางๆ)  e-mail  และการบอกเลาของผูส่ือขาว   ส่ือภายใน  ไดแก วารสารภายใน  

จดหมายขาว  โปสเตอร  Intranet    Lotus  Notes   e-mail  และส่ือบุคคล   ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – 

มกราคม 2547 

 
 การติดตามขาวสาร  หมายถึง   การเปดรับฟง  รับชม  อานขาวสารการควบรวมกจิการชวงเดือน

สิงหาคม 2546–มกราคม 2547  จากส่ือมวลชนแขนงตางๆ  ตลอดจนการพดูคุย  สอบถามความเคล่ือนไหว  
ความคิดเหน็จากผูส่ือขาว  ผูบริหารของธนาคาร และพนกังานของธนาคารดวยความสม่ําเสมอ 
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 การคัดเลือกขาวสาร   หมายถึง    การกล่ันกรองหรือตัดสินใจวาขาวสารที่ไดรับจากส่ือมวลชน
แขนงตางๆ นัน้  มีประเดน็ใดท่ีเหมาะสม  หรือสมควรท่ีจะเผยแพรตอไปยังพนกังานในองคกร   

  
 การใชส่ือ  หมายถึง   ส่ือประชาสัมพันธท่ีสํานักประชาสัมพันธไดใชในการนําขาวสารท่ีคัดเลือกแลววา
พนักงานใหความสนใจ มาเผยแพรผานส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรรูปแบบตางๆ ไดแก วารสารภายใน  
จดหมายขาว  โปสเตอร  Intranet    Lotus  Notes  e-mail   และส่ือบุคคล 
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บทที่ 2 

 
                     แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การบริหารการส่ือสารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  กรณีขาวสาร

การควบรวมกจิการ” นั้น  อาศัยแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ประกอบการวเิคราะหและอธิบาย  ดังนี ้
1. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารขาวเชิงยุทธ และการประชาสัมพันเพ่ือปองกัน   
   ภาวะวิกฤต 
3. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารภายในองคกร 

  
1. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

 
 ทฤษฎีระบบ (System Theory) (อางในเสรี วงษมณฑา,2542) เช่ือวา  โลกมีโครงสรางท่ีสามารถ
มองเห็นได  รับรูและรูสึกได  ทุกอยางในโลกลงตัวและสามารถอธิบายไดดวยโครงสราง  การปฏิสังสรรค 
(Interaction) ของมนุษยเปนไปตามโครงสราง  โครงสรางเปนตัวกาํหนดหนทางและวิธีการส่ือสารของมนุษย   
เชน  การส่ือสารระหวางเรากับเจานาย   เรากับลูกนองหรือผูอยูใตบังคับบัญชา  จะแตกตางกันท้ังดานคําพูด  การ
ใชคํา  น้ําเสียง  ทาทาง    ท้ังนี้เพราะโครงสรางของสังคมเปนตัวกําหนดวิธีการส่ือสารตางๆ โครงสรางจะมีอยู
ทุกแหงไมวาจะเปนองคกร  ครอบครัว หมูบาน  ประเทศ  ทวีป  กลุมธุรกิจ   สมาคม  ระบบนิเวศน   ระบบใน
ธรรมชาติ   หรือภายในตัวเรา  ก็ลวนแลวแตมีโครงสราง    
 งานประชาสัมพันธเปนงานท่ีมีโครงสราง มีระบบเพราะเกีย่วของกับภาษาท่ีมีโครงสราง  มีระบบ  
เกี่ยวของกับการส่ือสารท่ีมีระบบ  มีโครงสราง  มีผูสงสารมีชองทางการส่ือสาร  มีผูรับสาร  มีการถอดรหัส  
ตีความ  มีการสงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) อันเปนสัญญาณการปรับตัว (Cybernetics) แกผูสงสาร  ซ่ึงเปน
การรับอิทธิพลจากผูรับสาร  และเปนการสงอิทธิพลจาก  ผูสงสารไปยังผูรับสารหรืออีกนัยหนึ่งคือ  เปนการ
แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันระหวางผูสงสาร  และผูรับสาร (Mutual effect) เพื่อใหเกดิความพอใจและเขาใจกันท้ัง
สองฝาย  อันเปนภาวะแหงความสมดุล (Homeostasis) 
 แผนงานทางดานประชาสัมพันธ  และกลยุทธตางๆ ตองอาศัยระบบอันเปนผลพวงจากโครงสราง
ของแผนงานตางๆ และหนาท่ีของแผนแตละแผน  กิจกรรมแตละกิจกรรม  เพื่อมุงสูเปาประสงคหลักของความ
เปนระบบ  คือ  มุงไวซ่ึงความคงอยู  ดํารงอยู  (Remain alive) ขององคกรในสังคม  ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดสภาพของ
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ความสมดุล(Homeostasis) ระหวางองคกรกับสาธารณชน  นัน่คือสภาพของความเขาใจอันดีท่ีไดรับสัญญาณ
การปรับตัว (Cybernetics) จากสาธารณชน  ตลอดจนคนในองคกรดวยกันเอง  เชน ความเห็นตอองคกร  
ภาพพจนท่ีมีตอองคกรท่ีเราไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมรอบๆ องคกร  สถานการณ  สภาพปญหาและ
สาธารณชน 
 ระบบ (System) คือ  กลุมขององคประกอบท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  รวมกันเปนอันหนึง่
อยางมีโครงสรางและหนาท่ี  ระบบจะประกอบดวยระบบเปดและระบบปด 
 ระบบปด (Closed system)  เปนระบบท่ีไมมีความเปลี่ยนแปลงหรือไมมีความเกีย่วพันกบั
สภาพแวดลอม  ตลอดจนผลกระทบจากภายนอก  หรือหมายถึงการไมรับสัญญาณเพื่อการปรับตัว (Cybernetics)  
ท่ีไดมาจากปฏิกิริยาตอบกลับจากภายนอก (Feedback) ซ่ึงอาจมีท้ังบวกและลบ  ยิ่งกวานัน้ระบบปดจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงหรือการปรับตัวใดๆ เกิดข้ึน  โดยท่ัวไประบบปดจะเกี่ยวของกับระบบของธรรมชาติวิทยา  ซ่ึง
หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนสูตรตายตัวทางดานฟสิกส  และเคมี  ซ่ึงระบบของธรรมชาติวิทยานี้จะไมมีการเปล่ียนไมวา
กรณีใดๆ  ท้ังส้ิน  นอกจากนี้ระบบปดสวนมากจะเปนระบบท่ีไมมีชีวิต  ดังนั้นการไมเปล่ียนแปลงใดๆ จึง
กอใหเกิดการยุงเหยิงภายใน (Internal chaos  หรือ Entropy)  อันเนื่องมาจากการไมแลกเปล่ียนหรือรับอิทธิพล
จากสภาพแวดลอมใดๆ จึง  มีความเส่ือมอยูภายในและจบส้ินเพราะปจจัยภายใน 
 
ระบบเปด (Open  system) จะมีลักษณะดังนี ้
 
 1.  เปนระบบที่มีความเกีย่วพันกับสภาพแวดลอมภายนอก    รับอิทธิพลจากสภาพแวด ลอม
ภายนอก (Receives matter and energy from its environment)      ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม
ภายนอกดวย (Passes matter and energy to its environment)  
 2. ระบบเปดเปนระบบท่ีมุงจะดํารงอยูและเจริญเติบโต (Life and growth oriented) โดยอาศยั
สัญญาณแหงการปรับตัว (Cybernetics) ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีคอยควบคุมระบบ  ความเรียบรอย  ปองกนั
สภาพการณของปญหาความยุงยาก (Without  internal  chaos  or  entropy) ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในระบบ  อีกนยั
หนึ่งในระบบเปดสัญญาณแหงการปรับตัว (Cybernetics) จะเปนตัวท่ีควบคุมและสรางกฎเกณฑใหแกระบบ 
(Regulation  and  Control) โดยมีจุดมุงหมาย คือ การดํารงไวซ่ึงระบบ  สัญญาณแหงการปรับตัวจะควบคุมและ
จัดระเบียบกฎเกณฑตางๆ ในระบบดวยการเปนตัวกระตุน (Activator) สกัด (Sensor) กิจกรรมความสัมพันธกัน
ระหวางระบบกับส่ิงแวดลอมภายนอก  และเปรียบเทียบ (Comparator)  ระหวางระบบกับส่ิงแวดลอมภายนอก  
เพื่อหาทางออกในการดํารงและเจริญเติบโต 
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 3. ระบบเปดมักเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  เปนระบบทางชีวภาพ  ทางจิตวทิยาและทางสังคม  เชน ปาไม  

ชีววทิยามนษุย  เปนตน  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจึงเกิดจากอิทธิพลทัง้ภายในและภายนอก 

 

 ทฤษฎีระบบ (System theory) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของการส่ือสารท่ี
อํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย   ในระบบหนึ่งประกอบดวยระบบยอยซ่ึงมีความเกีย่วของกนั  
องคประกอบของระบบประกอบดวย  สวนท่ีเปนปจจยันําเขา (Input) ผานกระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation process) ไดผลลัพธคือ ผลผลิต (Output) ทฤษฎีนี้มีลักษณะดังนี ้

1. ทุกอยางในโลกมีโครงสรางท่ีสามารถอธิบายได   เชน  สามารถอธิบายไดวาหนังสือ 1 เลมมี
ความกวางเทาไร   ความหนาเทาไร   มีจํานวนหนาเทาใด   แผนงานประชาสัมพันธตองสามารถอธิบายไดวามี
โครงสรางเปนอยางไร  ประกอบดวยส่ืออะไรบาง  สาระสําคัญ (Key message) คืออะไร มีกิจกรรมการส่ือสาร
เพื่อการประชาสัมพันธอะไรบาง เร่ิมตนเม่ือไร  ระยะเวลา  กิจกรรมไหนกอนหลัง  จะไดรับสัญญาณการ
ปรับตัว (การประเมินผล) อยางไร  ดวยวิธีใด 
   2. ทุกอยางในโลกเปนองคกรยอยของระบบ   การประชาสัมพันธหลายๆ กิจกรรมถูกรวมอยูในแผน
ใหญเพื่อการประชาสัมพันธ แตละกจิกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธจะ ตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน (Interrelatedness) อยางมีระบบและเปนองคประกอบของแผน การประชาสัมพันธ   ขณะเดยีวกันแผนการ
ประชาสัมพันธก็ตองสัมพันธกับแผนการโฆษณา   ซ่ึงแผนการประชาสัมพันธและแผนโฆษณา  ก็ลวนแลวแต
เปนองคประกอบของแผนงานการตลาดท่ีถูกวางไวใหเปนองคประกอบของนโยบายหลักของบริษทั 
 3. สัญญาณแหงการปรับตวั (Cybernetics) เปนการปรับตัวท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาณภายนอกท่ีมา
กระทบ  ถามีสัญญาณจากภายนอกมากระทบทําใหเกิดการปรับตัว  เชน  ถาเกิดเหตุไฟฟาดับ  ตองจุดเทียน  หรือ
ฉายไฟฉาย  ซ่ึงเปนการปรับตัวเพื่อใหระบบคงอยูได  สัญญาณ     แหงการปรับตัว (Cybernetics) ถามองแผน
ประชาสัมพันธใหเปนระบบสัญญาณการปรับตัว (Cybernetics) คือ การวัดผลแผนงาน  การตอบโตจากผูรับสาร
หลังจากท่ีไดรับสาระทางการประชาสัมพันธ  ความเหน็  ความรูสึกของสาธารณชน ตลอดจนความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  สัญญาณแหงการปรับตัวสามารถถือเปนไดท้ังบวกและลบ  
สัญญาณการปรับตัวในเชิงลบกอใหเกิดการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ในแนวคิดของทฤษฎีระบบจะมองวา
สัญญาณการปรับตัวเปนผลที่ดีท่ีจะทําใหระบบมีคุณภาพมากข้ึน  เพราะคุณสมบัติของระบบเปดนั้นมุงท่ีจะ
ดํารงอยูซ่ึงตองอาศัยการปรับปรุง  เพื่อใหไดระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.  ระบบอยูไดดวยการสรางความสมดุลระหวางพลังท่ีตรงขามกัน  เชน  ความสมดุลของดานซาย
และขวา  ความสมดุลของดานบนและลาง  ถาเผด็จการมากเกินไปหรือปราศจากระเบียบ  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  ก็
ไมสามารถอยูได  จึงตองกําหนดระเบียบไวระดับหนึ่ง  และใหความเปนอิสระในอีกระดับหนึ่ง  ดังน้ันระบบท่ีดี  
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คือ ระบบท่ีสามารถรักษาความสมดุลของส่ิงของทุกส่ิงทุกอยางได    ในทางเดยีวกนัแผนงานประชาสัมพันธท่ีดี  
จึงตองคงไวซ่ึงความสมดุลเชนกัน  เชน  ความสมดุลระหวางแผนกับสถานการณ  สามารถยืดหยุนได  
ปรับเปล่ียนได  หากมีปญหาสามารถปรับเปล่ียนเวลาในการใชแผนงานใหเร็วข้ึนชาลง  หรือหาเคร่ืองมือ
ทางการส่ือสารอ่ืนๆ  มาทดแทนได  ตองมีความสมดุลระหวางงบประมาณประสิทธิภาพ  เวลา(ทันการ)  หาก
แผนงานประชาสัมพันธถูกโจมตีโดยบริษทัคูแขง  มีการเตรียมแผนสํารองไวรับมือหรือไม  เปนตน 
 ระบบขององคการและสภาพแวดลอมเกี่ยวกับงาน (Organization and its task environment) ทฤษฎี
ระบบมีประโยชนมากสําหรับการประชาสัมพันธ  เพราะจะใหแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธโดยใหเกดิ
ความเขาใจแตละสวนและสวนรวมทั้งหมด  โดยจะทําใหเรามองเหน็โครงสรางและหยั่งลึกถึงภายใน   ให
มองเห็นวาสวนตางๆ มีความสัมพันธกนัอยางไร  เม่ือรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการท่ีสวนตางๆ ของโมเดลมี
ความสัมพันธกัน  ก็สามารถใชโมเดลเพ่ือทําใหความคิดชัดเจนและสามารถคะเนผลลัพธได  ดังรูปตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1   แสดงความสมัพันธระบบองคการและภาพแวดลอมเกีย่วกับงาน 

 
 
        รัฐบาล 
      สื่อ (Media)            (Government) 
     
 
                          เพ่ือนบาน                       องคการ                   ผูขายที่เปนคูคา 
                       (neighbors)        (Organization)       (Supplier)  
 
                                                                                                   สถาบันการเงิน 
       ลูกคา                    (Financial 
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                                                 (Customer)                           (Institutions)      

                ส่ิงแวดลอม       
             (Environment)              
                                                                        

 โมเดลระบบขององคการและส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับงาน (Systems model of an organization and its 
task environment) (baskin, Aronoff and Lattimore 1997, อางใน เสรี  วงษมณฑา, 2542) 

 จากภาพแสดงวาองคการอยูในวงกลมรูปไขตรงจุดศูนยกลาง โดยมีสภาพแวดลอมตางๆ อยู
ลอมรอบองคการ ไดแก (1) ลูกคา (Customer) (2) ผูขายท่ีเปนคูคา (Supplier)  (3) ชุมชน หรือเพ่ือนบาน 
(Community neighbors)  (4) ส่ือ (Media)  (5) สถานบันเทิง (Financial institutions)  (6) รัฐบาล (Government)  
ซ่ึงอาจเรียกส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอยูลอมรอบองคการ     ไดอีกอยางหน่ึงวาเปนส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับงาน (Task 
environment) ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีความ สัมพันธกัน 

 งานที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับพนักงานประชาสัมพันธ  คือ การนาํขอมูลองคการสู   สาธารณชน

และสรางสภาพแวดลอมที่ดี โดยเตือนถึงปญหาของส่ิงแวดลอมทีอ่าจจะเกิดข้ึน และพัฒนาองคการเพื่อ

แกปญหาเหลานัน้ 

 

องคประกอบของระบบ  ระบบประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้

 
 1. กลุมขององคประกอบหลายประการ  (A set  of  object) ระบบทุกระบบจะมีองคประกอบท่ีมี

ความเกีย่วพันซ่ึงกันและกัน (Interrelatedness) ตัวอยางเชน  บริษัทจะมีคนงานเปนองคประกอบ  รางกายมี
อวัยวะเปนองคประกอบ  เปนตน 

 2. คุณสมบัติ(Attributes) เนื่องจากคุณสมบัติจะเปนตัวกําหนดวาองคประกอบตางๆ สัมพันธกัน
อยางไร  สามารถอยูในระบบไดหรือไม  ดีหรือไมอยางไร  ฉะนั้นองคประกอบทุกองคประกอบจึงตองมี
คุณสมบัติ  เชน ผูท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาโทไดจะตองมีคุณสมบัติ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

 3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบ (Relationship) ระบบประกอบดวยระบบยอยท่ีมีความ
เกี่ยวของกัน  มีการทํางานประสานกันและมีผลกระทบรวมกัน  ดงันั้นสรรพส่ิงท่ีประกอบกันข้ึนเปนระบบจึง
ตองแสดงไดวามีความสัมพันธกันอยางไร  มากนอยเพียงใด  ดังนั้นเม่ือมนุษยอยูในสภาพแวดลอมของสังคม  
และสังคมเปนระบบ  มนุษยทุกคนจึงถือวาเปนองคประกอบของระบบท่ีมีคุณสมบัติ  เชน  หัวใจมีความสัมพันธ
กับการสูบฉีดของโลหิต   นสัิยของมนุษยมีความสัมพันธกับองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกัน  เชน  พอ-แม  พี่-
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นอง  เพื่อน  คนรูจัก  เพราะแตละคนมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอกัน   ในดานการประชาสัมพันธก็เชนกัน  เคร่ืองมือ
ทางการประชาสัมพันธตางๆ ก็ถูกเลือกมาใช  จะตองมีความสัมพันธกบัแผนการประชาสัมพันธดวย 

 4.  ระบบไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม (Environment) ในองคกรหนึ่งยอมไดรับอิทธิพลและ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ  สภาพแวดลอมมีท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต  
เชน  อุณหภูมิ  รถยนต ฯลฯ  รวมท้ังมนุษยคนอ่ืนท่ีอยูรวมในสังคมเดยีวกัน  ก็ถือวาเปนส่ิงแวดลอมของเราดวย  
เพราะเปนสาเหตุใหเราตองมีการปรับตัว  ตัวอยาง  พนักงานคุยกันดวยคําไมสุภาพ  เม่ือผูบริหารผานมาก็ใช
คําพูดท่ีสุภาพทันที  ลักษณะนี้เปนการปรับตัวของพนักงานเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมท่ีเปน
มนุษย  มนุษยอาจหลีกเล่ียงจากสภาพแวดลอมท่ีไมตองการได  เชน เม่ือเห็นคนท่ีไมอยากเจอกอ็าจเดินเล่ียงไป
อีกทางหนึ่ง  หรือมนุษยอาจเขาไปหาสภาพแวดลอมท่ีพึงพอใจได  เชน ไมอยากไปงานเล้ียง  แตเม่ือทราบวามี
ดาราท่ีตนช่ืนชอบไปรวมงานดวย ก็ทําใหอยากไปงานเล้ียงนั้น 

 แผนงานประชาสัมพันธก็ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมเชนกัน  เชนกลุมตอตาน  กลุม
สนับสนุน  กลุมท่ีเห็นดวยกับส่ิงท่ีองคกรกําลังจะทํา  กลุมผูเสียผลประโยชน  สภาพเศรษฐกิจ  ความเรงรีบของ
เวลา  ความหนาแนนของส่ือบนพื้นท่ี (Space) หรือเวลาท่ีใชออกอากาศของส่ือ (Airtime) ปฏิกิริยาของคูแขง  
สภาพแวดลอมความเปนไปของตลาดในขณะน้ัน  ลวนแลวแตสงผลกระทบ  สงอิทธิพลสูการวางแผนงาน
ท้ังส้ิน  นักประชาสัมพันธจึงตองศึกษาสภาพแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอแผนงานประชาสัมพันธ  เพื่อจดั
องคประกอบตางๆ เชน เคร่ืองมือ  กลยุทธตางๆ  เขามาเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
ลักษณะของระบบ   มีดังน้ี  คือ 

 
 1. มีความเปนหนึ่งเดียวและเกี่ยวพันกัน (Wholeness  and  interdependence)  ในระบบยอยหลาย

ระบบนั้นจะมีโครงสรางรวมเปนหนึ่งเดียว และแตละระบบยอยจะมคีวามเกีย่ว ของกัน  เพราะถาขาดโครงสราง
ใดโครงสรางหนึ่งจะทําใหไมสามารถใชงานได   หรือใชงานไดอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยซ่ึงกันและ
กัน เชน ถาถอดสายไมโครโฟนจะทําใหไมเกิดเสียง  พนักงานซ่ึงถือวาเปนสวนหนึง่ของหนวยงาน หรือองคกร
ก็ไมสามารถทํางานคนเดยีวไดแตตองอาศัยความรวมมือจากพนักงานฝายอ่ืน  ซ่ึงจะทําใหเกดิระบบในการ
ทํางาน 

 งานประชาสัมพันธก็เชนกัน  เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท้ังภายใน  และภายนอก
บริษัทแผนกตางๆ ภายในบริษัทตองใหความรวมมือโดยระลึกอยูเสมอวา  พนักงานทุกคนเปนเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธดวย ท่ีทําหนาท่ีเผยแพร และสรางความเขาใจอันดีกับหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกองคการ  
ขณะเดียวกันงานประชาสัมพันธตองไดรับความรวมมือ  หรืออยางนอยท่ีสุดตองไมไดรับแรงคัดคานตอตานจาก
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ภายนอกองคการ  เชน  นกัขาว  กลุมผูนําชุมชน  กลุมผูนาํทางความคิด  สัมพันธภาพระหวางองคกรกับราชการ  
และภาครัฐ  หนวยงานองคการการกุศล NGO  ชุมชนท่ีอยูรอบๆ องคกรของเรา  เปนตน 

 นอกจากนี้เคร่ืองมือทางการประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเลือกมาใชตองมีความสัมพันธกนั  ประสานกนั
เปนระบบ มีความเปนหนึ่งเดียว มุงสูจุดหมายเดยีวกันอยางมีประสิทธิภาพ  ขณะเดยีว กันแผนลูกแตละแผนท่ี
แตกออกมาจากแผนแมบท  ตองมีความเกีย่วพนั  มีความเปนหนึ่งเดียวในแงของโครงสรางท่ีกอใหเกิดระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และมุงสูเปาประสงคเดียวกนั 

 ภาษาท่ีถูกนํามาใชแทนคาความหมายของสาระในการส่ือสาร เพื่อการประชาสัมพันธจะตองถูกใช
อยางเหมาะสม  ชัดเจน  ทุกใจความมีความเก่ียวพันกัน  ขยายความชัดเจนของเนื้อหาใหชัดเจนมากข้ึน  เนื้อหา
สาระท่ีถูกใสในงานประชาสัมพันธ  จะตองเปนประเดน็เดียวกัน  มีความเปนหนึ่งเดยีว  และเกีย่วพันกันเพื่อให
การส่ือสารและการประชาสัมพันธคร้ังนั้นๆ ไดรับความเขาใจ ลดความไมแนใจ ไมสับสนประเด็น 

 2. มีระดับชั้น (Hierarchy) ในทุกระบบตองมีระดับช้ันหรือข้ันตอนจากระดับสูงไปหาตํ่า  เชน  
โครงสรางสังคม  จะประกอบดวยระดับประเทศ  จังหวัด  อําเภอ  ตาํบล  หมูบานและครอบครัว  ระดับช้ันใน
บริษัทจะมีตั้งแตระดับแมบานจนถึงกรรมการผูอํานวยการ นักจิตวิทยา     นักสังคมวิทยา  และนักระบบ  ซ่ึง
กลุมท่ีศึกษาระบบจะกลาววาทุกอยางตองมีระดับข้ันตอน  สวนนักสังคมศาสตรจะกลาววา  ชองวางระหวางชน
ช้ันนั้นจะไมมีโอกาสหมดไป 

 หากยอนกลับมาท่ีแผนงานประชาสัมพันธแลว  คําวาลําดับช้ัน (Hierarchy) ยังสามารถนํามา
ประยุกตใชในการลําดับแผนกอนหลัง  ปฏิบัติการเร่ิมตนท่ีแผนไหน  แลวตอดวยแผนไหน จะใชเคร่ืองมือ
ทางการประชาสัมพันธใดกอนหลัง  หรือในสวนไหนของแผนงานเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด  สวนไหนสําคัญรองๆ 
ลงมา  หากมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาและงบประมาณเกิดข้ึน  จําเปนตองตัดเอาบางสวนของแผนออกหรือขาม
บางสวนของแผนไป  สวนทีสํ่าคัญท่ีสุด (มีลําดับอยูข้ันสูงสุด) คงจะถูกตัดออกไปไมได  สวนท่ีสําคัญนอยท่ีสุด
(มีลําดับอยูข้ันต่ําสุด)  อาจจะตองถูกตัดหรือถูกขาม  การวางลําดับข้ัน (Hierarchy) ไว  ทําใหเราสามารถ
ดัดแปลง  ตลอดจนดําเนินงานตามแผนไดอยางเปนระบบอยางมีข้ันตอน 

 3. มีกฎเกณฑของตนเองและมีการควบคุม (Self regulation and control) กลาวคือ ในระบบหนึ่ง
นั้นจะมีเปาประสงคของระบบและมีกิจกรรมตางๆ ท่ีอยูภายใตกฎเกณฑ  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของระบบได 
ในขณะเดยีวกนัก็มีการควบคุมปฏิกิริยาตอบกลับจากสภาพแวดลอมในระบบนั้นดวย ระบบตองอยูในสภาพของ
ความสมดุล  ถาระบบไมอยูในสภาพของความสมดุล  จะมีปรากฏการณท่ีบอกใหทราบวาจะตองมีการ
เปล่ียนแปลง 

 งานประชาสัมพันธ เปนงานท่ีถูกควบคุมโดยกฎเกณฑอันเกดิจากกลยุทธและกลวิธีของแผนงาน  
หรือสามารถกลาวไดวา  กลยุทธและกลวิธีเปนตัวนําทิศทางการทํางานท่ีทีมงานในระบบตองรับรูอยางท่ัวถึง  
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ยิ่งกวานั้นความเปนไปของสภาพแวดลอมภายนอก  ณ  สถานการณตางๆ ท่ีแตกตางกันออกไป  ตลอดจนการ
ประเมินผลงานประชาสัมพนัธ  จะสงสัญญาณการปรับตัว (Cybernetics) ซ่ึงถือวาเปนการควบคุมอีกวิธีหนึ่ง
เชนกัน 

 4. มีผลกระทบและไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม (Interchange with the environment)  ระบบ
สามารถสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม    

  การสื่อสารเพือ่การประชาสัมพันธนับเปนระบบเปด ทีท่ัง้รับและสงอิทธิพลสูสภาพแวด ลอม  กอน

ทําการประชาสัมพันธสภาพแวดลอมจะเปนตัวบงชี้ใหขอมูลขาวสารเบ้ืองตนสําหรับการวางแผนงาน  ขอมูล

ขาวสารเบื้องตนอาจไดรับมาจากการทําวจิัยสํารวจทัศนคติ  การไดรับขอมูลเบ้ืองตนนี ้ เทากับเราไดรับอิทธิพล

และผลกระทบจากภายนอก ขณะทําการประชาสัมพนัธเราสง  ขอมูลขาวสารสูสาธารณะ ก็เทากับเราไดสง

อิทธิพลและผลกระทบสูภายนอกอีกคร้ัง ขณะเดียวกนัการประเมินผลและการรับฟงจับตามองผลความเปนไป

ขณะทําการประชาสัมพนัธได เพื่อนาํมาปรับปรุงใหการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธมีประสิทธภิาพมากข้ึน ก็

เปนการรับเอาอิทธิพลและผลกระทบจากภายนอกอีกเชนกนั   จะเหน็ไดวางานประชาสัมพันธที่ดีมี

ประสิทธิภาพตองเปดรับและสงอิทธิพลตอสภาพแวดลอมองคประกอบระบบอ่ืนๆ ในสังคมอยูเสมอ 

 5. มีความสมดุล (Homeostasis)  ระบบจะตองคงสภาพของตัวเองไวใหได  เพื่อให กิจกรรมใน
ระบบนั้นดําเนนิไป  ถามีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเบ่ียงเบนจากบรรทัดฐาน (Norms)  ก็จาํเปนตองปรับเปล่ียนส่ิงท่ีเบ่ียงเบน
นั้น  เนื่องจากสังคมในปจจบัุนเปนระบบที่มีโครงสราง  มีระดับช้ัน  และมีความสัมพันธกันจึงทําใหการส่ือสาร
ถูกกําหนดดวยระบบเหลานี ้ เชน พนักงานปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูจัดการ โดยไมมีสิทธ์ิโตแยงหรือเลือก
ปฏิบัติตามความตองการ  ถาผูจัดการเผด็จการกับพนกังานจะทําใหพนกังานเกลียดชัง  และอาจทําใหเกดิปญหา
ตามมาได  ดังนั้นการส่ือสารจะตองเปนไปตามโครงสรางท่ีถูกตอง  ถาโครงสรางไมถูกตองจะทําใหเกิดความไม
สมดุลข้ึนกับการดํารงชีวิตของมนุษย 

 6. การเปล่ียนแปลงและปรับตัว (Change and adaptability) ในระบบตองมีการคงสภาพให
กิจกรรมในระบบดําเนินตอไป  ถาเกิดมีการเบ่ียงเบนข้ึนก็จําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงและปรับตัวใหไดเพื่อให
เกิดความสมดลุโดยอาจจะเปล่ียนตามสภาพแวดลอม  สูกับสภาพแวดลอม  หรือปรับตัวใหเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอม 

 7. มีหลายลูทางสูความสําเร็จไดหลายทาง (Equifinality) ระบบจะประกอบดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน
เพื่อนําไปสูความสําเร็จ  หมายความวา  ระบบจะตองมีความยืดหยุน  มีการเตรียมการไว  หากวิธีการท่ีเตรียมการ
ไวไมสามารถทําไดหรือมีอุปสรรค  สถานการณรอบขางมีการเปล่ียนแปลงจะตองมีลูทางอ่ืนๆ มารองรับ เพื่อให
ระบบสามารถดํารงอยูและมุงม่ันสูความสําเร็จได 
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 8. สัญญาณเพื่อการปรับตัวตอสภาพแวดลอม (Cybernetics) หมายความวา ระบบจะมีการปรับตัว 
(ตอบโต)  ซ่ึงถือวาเปนการปอนกลับ (Feedback) จากสภาพแวดลอม 

 
การสื่อสารตามการบริหารเชิงระบบ 

 
 ธงชัย สันติวงษ และชนาธิป  สันติวงษ  (2542) ไดอธิบายการส่ือสารตามการบริหารเชิงระบบไววา 
ลักษณะของระบบ คือ ตองมีชองทางการรับขาวสารขอมูลเขามาในระบบอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันเวลา  และ
ตองมีระบบขอมูลท่ีมีการจัดระเบียบและไหลไปท่ัวองคการผานจุดสําคัญของการบริหารตางๆ   โดยสามารถ
ประสานกันไดเปนระบบเดยีว  นั่นคือ  ระบบขอมูลเพือ่การบริหาร (Management Information Systems)   ซ่ึงมี
สวนประกอบที่สําคัญดังนี้ 

1. ระบบจะประกอบข้ึนดวยระบบที่มีขนาดใหญเล็กรวมอยูดวยกนั  โดยในระบบใหญจะ

ประกอบดวยระบบยอตางๆ ที่มีการแยกยอยลดหล่ันลงไป 

2. ระบบจะมีความเกี่ยวของตอกัน  คือ  การสัมพันธในแงท่ีหากการเปล่ียนแปลงหรือการ
ดําเนินการในจุดหนึ่งจะกอผลกระทบถึงกันเสมอ 

3. ระบบมักมีกลไกเปนระบบเปดโยงใยกับสภาพแวดลอมตลอดเวลา และทํานองเดียวกันมักจะ

เปดถึงองคการอ่ืนๆ ดวย 

 
ระบบเครือขายกับการสื่อสาร 

 
 เครือขาย  คือ ความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางกัน  และโยงใยเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของงานสวนตางๆ   
หรือสมาชิกที่รวมกันอยูเปนระบบเดียวกนั 
 ในยุคขาวสารขอมูลนี้   ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น  ทําใหโลก
สามารถส่ือสารกันไดตลอดเวลาทุกขณะ  และกลายเปนอาณาเขตใหมท่ีไรตัวตนท่ีเรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา 
World Wide Web   ไดทําใหภาพของเคร่ืองมือส่ือสารขยายใหญจนเปนอาณาจกัรใหม  ท่ีเรียกวา Cyberspace  
สงผลใหการส่ือสารของมนุษยขยายตัวและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไดเปนระบบใหมมากมาย  ท่ีขยายไดอยางไม
มีขีดจํากัดภายในขายการส่ือสารดังกลาว   ดังนั้น Network หรือ เครือขาย  ถือวาเปนส่ิงใหมท่ีเกิดขึ้นในยุค
ขาวสารขอมูล  และมีอิทธิพลทําใหส่ิงตางๆ  โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนอันมาก       

 การวิเคราะหเครือขายความสัมพันธ (Network Analysis) เพื่อใหสามารถตรวจสอบระบบการ
ส่ือสารท่ีมีอยูใหไดครบท้ังหมด   ท้ังขายการส่ือสารท่ีจัดข้ึนอยางเปนทางการ  และท่ีสัมพันธและติดตอถึงกัน
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ตามตําแหนงหนาท่ี   มักมีกรอบจํากัดทําใหการส่ือสารไปไดไมท่ัวถึงและชากวาขายการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ระหวางกันเองดวยกลไกความสัมพันธระหวางกนัเองนอกหนาท่ีงานในสังคม  แตมีผลกระทบตอการส่ือสาร
และการทํางานในหนาท่ีดวย    ท้ังนี้การวิเคราะหเครือขายสามารถแยกแยะใหเห็นความแตกตางไดดวยวิธีตางๆ 
กัน คือ  

1. การแยกโดยอาศัยดูจากเนื้อหาของขาย(Network Content) คือ  การพิจารณาเร่ืองราวของส่ิงท่ี
ไหลไปมาในความเช่ือมโยงท่ีมีอยูในขายนั้น 

2. การแยกโดยพจิารณาจากส่ือหรือตัวกลาง(Mode) ท่ีใชส่ือสาร  คือ การพิจารณาถึงส่ือท่ีใชในการ
รักษาและเช่ือมโยงการติดตอส่ือสารระหวางกันใหมีไดตลอดเวลา 

3. การแยกพิจารณาโดยดูท่ีความหนาแนนของการติดตอ (Density) คือ การดูท่ีอัตราสวนของ
จํานวนการเช่ือมโยงถึงกันภายในขายเทียบกับโอกาสของการเช่ือมโยงที่จะมีไดสูงสุดในขาย ซ่ึงหากสวนใดมี
การติดตอโยงใยกนัมากท่ีสุด  ก็แสดงวาสมาชิกของกลุมในขายมีการติดตอกันมากท่ีสุด 

 
การจัดระบบการส่ือสารในยคุขาวสารขอมูล 
 
 การจัดระบบส่ือสารตองออกแบบใหสอดคลอง เขากับเคร่ืองมือและอุปกรณดานการ ส่ือสารใหม   
ซ่ึงตองรับรูถึงปจจัยตางๆ กบัสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  คือ 
 1. การมีขายการติดตอส่ือสารสมัยใหมของโลก  เปนสภาพแวดลอมท่ีเปนเครือขายไอที 
(Information Technology) ท่ีขยายการส่ือสารออกไปเปนโลกใบเดยีว ซ่ึงทุกองคกรท่ีตองการอยูรอด ตองตาม
ทันและรูจกัหาทางใชประโยชนจากนวัตกรรมใหมๆ  ใหไดในเวลาท่ีเหมาะสม 
 2. การเขาใจถึงอิทธิพลของการส่ือสารสมัยใหม  ท่ีมีพลังและศักยภาพในการทํางานสูง  ท่ีมีผลตอ
การเขาถึงลูกคาและประชาชน 
 3. การเขาใจวาโลกการสื่อสารไดถูกเปดออกและเช่ือมถงึกันทัง้โลก  จึงสงผลใหกลยุทธขององคกร

ตองเปล่ียนไป 

 ทฤษฎีระบบ หรือ Theory System ท่ีนํามาใชในครั้งนี ้  เปนกรอบในการศึกษาแนวทางการปรับตัว  
และการดําเนนิงานดานการสื่อสารของสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร  วามีการเปดรับ  ปรับเปล่ียนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม  อยางไร   
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2. แนวคิดเกีย่วกับการบริหารขาวเชิงยทุธและการประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤต   
   

 การบริหารขาวเชิงยุทธหรือการบริหารประเด็น (Issue management) เปนวิธีการประชาสัมพันธท่ี
คอนขางใหม  และยังไมคอยใชแพรหลายนัก  วิธีการประชาสัมพันธดงักลาว  คือ  การบริหารขาวสารที่เกี่ยวของ
กับองคกร  หรือเกี่ยวของกบัสินคาอยางมีระบบ  มีการวางแผนในการเผยแพรขาวสารไวลวงหนา  เพื่อใหเกดิ
ประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด  ไมปลอยใหขาวท่ีเกดิข้ึนเปนไปตามแนวทางของส่ือโดยท่ีทางฝาย
ประชาสัมพันธขององคกรไมมีสวนในการกําหนด 
 การบริหารขาวเชิงยุทธนัน้ มีหลักวาตองสรางใหสาธารณชนใหความรวมมือในกจิกรรมขององคกร  
และขจัดขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนจากกลุมตางๆ ใหหมดไป  ทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางราบร่ืน  
เร่ืองราวท่ีปรากฏในส่ือเปนเร่ืองราวท่ีสนับสนุนการทํางานของบริษัท  สวนขอความท่ีขัดแยงกับบริษัทจะ
หายไปจากส่ือ  หรือหากจะมีก็มีนอยท่ีสุด 
  
ขั้นตอนในการบริหารขาวเชิงยุทธ  มีดังนี้ 
 

1. การวิเคราะหวาประเด็นท่ีจะนําไปสูความขัดแยง  คือ  อะไร  (What is the issue?)  โดยวิเคราะห
จากขอเท็จจริงท่ีสําคัญ  ตัดสวนท่ีเปนองคประกอบยอยออกไป  แลวมองใหเหน็วาแทจริงแลวขอขัดแยงคือ
อะไร  อะไรคือประเด็นสําคัญท่ีตองการ  เชน  สรางหรือไมสราง  ราคาสูงหรือราคาต่ํา  เอกชนทําหรือรัฐบาล
เปนผูรับผิดชอบ  อะไร คือ ปญหาท่ีตองช้ีแจง 

2. ติดตามประเดน็ (Monitor the issue) อยางใกลชิด  วาสามารถท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานของ
องคกรหรือไม 

3. ตองระบุกลุมสนับสนุนและกลุมตอตาน (Identify allies and opponents) ในกรณีนีจ้ะพิจารณาวา
ใครไดรับผลประโยชนกจ็ะเปนกลุมสนับสนุน  สวนกลุมท่ีเสียผลประโยชนก็จะเปนกลุมตอตาน 

4. วิเคราะหสาเหตุท่ีเปนผลประโยชนของฝายสนับสนุน และผลเสียของฝายตอตาน  ศึกษาวาฝาย
สนับสนุนไดประโยชนอะไร  และฝายตอตานเสียประโยชนอะไร  การคนหาถึงสาเหตุจะไดใชจดุขาย (Selling 
point) จูงใจ  เพื่อดึงใหเปนกลุมสนับสนุนและขณะเดียวกันจะตองพยายามแกปญหาใหกับกลุมตอตานโดย
พิจารณาวาจะช้ีแจงหรือจะชดเชยอยางไร 

5. ทําใหกลุมสนบัสนุนต่ืนตัวลุกข้ึนมาพูดจาใหการสนับสนนุ (Vocalize the allies) มิฉะนั้นจะ
เหมือนกับการสูคนเดียวหรือทํางานคนเดยีว 

6. ใหความชวยเหลือกลุมสนับสนุน (Support the allies) อยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหเขาสามารถ
ดําเนินกิจกรรมที่สามารถเปนขาวได  เชน  จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาในเร่ืองท่ีเปนประเด็น  หรือ
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ใหงบสนับสนนุงานวจิัยในเร่ืองท่ีเปนประเด็นปญหา  การสนับสนุนควรเปนในลักษณะรูปแบบท่ีถูกตอง  เชน  
เปนสปอนเซอร  สัมมนา  สปอนเซอรวิจัย  สปอนเซอรทําสารคดี  และควรทําใหเปนทางการ 

7. พูดจาจูงใจหวานลอมผูนําทางความคิดเหน็ (Lobby the opinion leaders) ใหเขาใจและยอมท่ีจะ
เปนแนวรวมกบัองคการ  ควรมีการติดตอกับกลุมผูนําทางความคิดเหน็  เพื่อใหขาวสารผานผูนําความคิดเหน็  
เพราะผูนําทางความคิดเหน็เปนผูใหการรับรอง (Endorsement) ถาบริษัทตองการใหประเด็นของบริษัทไดรับ
การสนับสนุนจะตองใหรายละเอียดกับกลุมผูนําความคิด  ท้ังนี้เพื่อใหเขากลาวถึงบริษัทในแงด ี

8. ตองพยายามเปล่ียนความรูสึกเชิงลบของกลุมตอตานโดยใชวิธีการตางๆ เชน การหาแนวรวมให
มากใหเกิดความกลัวที่จะลุกข้ึนสู    การสรางความเขาใจ    การชดเชยส่ิงท่ีตองเสียไป จนกลุมตอตานเห็นวา
สวนรวมไดประโยชนมากกวา    หรือการดึงกลุมสนับสนุนของบริษัทใหไดมาก กลุมตอตานจะเกดิความรูสึกวา
มีคนสวนใหญเห็นดวย   ก็อาจเปล่ียนความรูสึกนึกคิดได 

9. ทําใหกลุมตอตานเกิดความรูสึกกลัวกับการตอสู  ดวยจํานวนแนวรวมท่ีมาก  เหตุผลท่ีชัดเจน  
หลักการท่ีดี  ทําใหเขาเกิดความรูสึกวาไมไดตอตานกับหนึ่งบริษัท  แตเปนการตอตานกับหลายกลุม  เพื่อใหเขา
เปล่ียนใจ 

10. หาทางชดเชยส่ิงท่ีกลุมตอตานสูญเสีย  โดยคํานงึถึงความถูกตองตามกฎหมายและความถูกใจ
ของผูท่ีสูญเสียดวย   บางคร้ังมีกลุมตอตานเพราะเหตุผลในแงความคิด  และบางคร้ังตอตานเพราะเสีย
ผลประโยชน   

 
 บริษัทท่ีจะตองใชความรูในการบริหารขาวเชิงยุทธ (Issue management)  ประกอบ ดวย 2 กลุมใหญ  

นอกเหนือจากรัฐบาล  ดังนี้ 
 1. บริษัทท่ีไดรับสัมปทาน  เนื่องจากการใหสัมปทานจะมีฝายหนึ่งท่ีเหน็ดวยและจะมีอีกฝายหนึ่งซ่ึง

ไมเห็นดวย   ดังนั้นธุรกิจท่ีไดรับสัมปทานจึงควรอยางยิ่งท่ีจะตองใชหลักการบริหารขาวเชิงยุทธ (Issue 
management) เพื่อใหกิจการดําเนินไปดวยความเรียบรอย  โดยไมถูกตอตานจากหนวยงาน  สมาคม  ชมรม  กลุม
ผลประโยชน  กลุมองคกรท่ีไมใชรัฐบาล [Non Government Organization (NGO)] และกลุมกดดนัตางๆ  ในการ
ทํางานดานนีจ้ะตองพบท้ังกลุมประทับใจ (Impress  group) และกลุมกดดัน (Pressure group) เปนกลุม
ผลประโยชนท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

 2. บริษัทหรือธุรกิจท่ีเส่ียงตอความเกลียดชัง เปนกลุมโรงงานท่ีมีแนวโนมจะสรางใหเกดิปญหา
ส่ิงแวดลอม  เชน  โรงงานน้าํมัน  โรงงานถังแกส  โรงงานสารเคมี   องคกรประเภทน้ีจะตองทําการบริหารขาว
เชิงยุทธมิฉะนัน้แลวประชาชนบางกลุมจะตอตานทําใหการดําเนินงานเปนไปโดยไมสะดวก 
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การวางแผนการบรหิารขาวเชงิยุทธ 

 
 การวางแผนการบริหารขาวเชิงยุทธ   (Issue management)  เปนการบริหารขาวอยางมีระบบ  มีการ

วางแผนในการเผยแพรขาวสารไวลวงหนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด  โดยมีหลักการวาตองสราง
ใหเกดิความรวมมือในกิจกรรมขององคกรและขจัดขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนมาจากกลุมตางๆ  ท่ีตอตานกิจกรรม
ขององคกร 

 
การวางแผนการบริหารขาวเชิงยุทธ  ควรยดึหลักดังนี ้
 

 1. ใหผูนําความคิดที่เปนแนวรวมมีเครือขายการเผยแพรขาวสาร  เชน  ผูนําความคิดที่เปนนักเขียน  

ผูบรรยายผูใหสัมภาษณ  โดยอาจจัดในรูปสัมมนาใหเกิดการบรรยาย  แถลงขาว  หรือนําผลงานวิจยัมา

เผยแพร  เหลานี้เปนการหาเครือขายเพื่อการเผยแพรขาวสาร 

 2. จะตองพยายามนําสาระท่ีเปนเร่ืองดีๆ ของบริษัทเผยแพรใหปรากฏตอส่ือมวลชน  เชน  การออก
รายการโทรทัศน    ซ่ึงการรายงานประชาชนตองพยายามใหเกิดความถ่ีสูงสุด  ใชหลักวาตอยกอน  ตอยแรง  
และตอยถ่ี (Hit first, hit hard  and hit often)  ถาปลอยใหฝายอ่ืนพูดกอน  แลวบริษัทมาพูดภายหลังจะถือเปนขอ
แกตวั  เหลานี้เปนการนําหลักการวางแผนประชาสัมพันธมาเปนการวางแผนการบริหารขาวเชิงยุทธ 

 3. ควรใหผูนาํความคิดไปกระตุนใหส่ือมวลชน  เกิดความสนใจในประเด็นของบริษัท  โดยแนะ
แนวทางใหวาประเด็นนี้จะพดูกับใครบาง  เพราะในบางคร้ังส่ือมวลชนก็ไมทราบวาจะตองพดูกับใคร  ดังนั้น
จะตองใหเขาไดพูดหรือพบปะกับผูท่ีจะรับรองเร่ืองนั้นๆ  

 4.  ไมควรใหกลุมตอตานมีข้ึนกอนท่ีจะมีกลุมสนับสนุน  ในประเทศไทยน้ันไมวาจะเปนรัฐบาล
หรือบริษัทเอกชนคอนขางจะมีปญหาเร่ืองการบริหารขาวเชิงยุทธ (Issue management) เชน กรณีท่ีมีการ
ประทวงแตขาดกลุมสนับสนุนจึงตองสูฝายเดยีว  ภายใตการบริหารขาวเชิงยุทธนัน้ ส่ือมวลชนจะตองวางตัวเปน
กลาง ฝายท่ีตองการใหสรางถาวรวัตถุก็ตองนําขาวมานาํเสนอ  นักขาวก็ตองนําขาวมาลง ฝายท่ีอยากใหสราง
ถาวรวัตถุก็ตองนําขาวไปใหนักขาวลงเอง  การทําการ บริหารขาวเชิงยุทธนี้จะตัดสินวาใครเกง โดยวดัจากใคร
สามารถจัดหากลุมสนับสนุนไดมากกวา ใครสามารถจูงใจคนไดดีกวา   

 
 
หลักการบริหารขาวเชิงยุทธท่ีดี  มีดังนี ้
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1. การสํารวจประชามติ  จะบริหารขาวเชิงยุทธใหดีตองมีงบประมาณในการวิจยัความคิดเห็นชุมชน 
(Public opinion survey)  เพราะถาไมสํารวจเร่ืองนี้จะไมทราบความรูสึกของชุมชน (Public sensitive)  หรือ
ความคิดเหน็ชุมชน (Public opinion) เม่ือไดรับขอมูลมาแลวจะไดวางแนวทางการดาํเนินงานท่ีถูกตอง   

2. ในการทําการบริหารขาวเชิงยุทธนั้นตองยดึหลักการวางแผนลวงหนา (Pro-active PR)  ไมใชรอ
ใหคนโจมตีกอนแลวจึงแกไข (Re-active PR)  การทําลวงหนาเพ่ือคาดการณถึงความรูสึกของสาธารณชนต้ังแต
ตอนเร่ิมตน ไมใชยึดหลักวาถาเขาไมโจมตีเราก็จะเฉยๆ ถาถูกโจมตีเราจึงจะแกปญหาภายหลัง (Reactive) การ
ปองกันไวลวงหนาอาจทําไดโดยการชักจูง (Lobby) ลวงหนา  การชดเชยลวงหนา  การใหขอมูลขาวสารเพ่ือ
สรางความเขาใจท่ีถูกตองไวลวงหนา  เหลานี้เปนประเด็นของการบริหารขาวเชิงยทุธในลักษณะการวางแผน
ลวงหนา (Proactive) 

3. อยาคิดวามีบริษัทเราบริษัทเดียวท่ีตองตอสูในเร่ืองนี้ (Never-think that you are alone) บริษัทควร
มองหาผูรวมคิดเชิงยุทธ (Strategic partner) ซ่ึงเปนผูสนับสนุนดวย  เพราะมีคนไดผลประโยชนจากธุรกิจท้ัง
ทางตรงและทางออมอยูเสมอ กลุมสนับสนุนตางๆ ควรมองหาผล ประโยชนรวมกันในข้ันสุดทาย (Ended 
result) 

 ในอดีตการบริหารภาวะวิกฤตไมอยูในวิชาการประชาสัมพันธ  เพราะในอดีตเหตุการณวิกฤตและ
การแกปญหาเหตุการณวิกฤตอยูในวงแคบ  แตปจจุบันส่ือมวลชนและชุมชนใหความ  สนใจในภาวะวกิฤตกัน
มากข้ึ ถาองคกรไมรีบแกปญหาใหทันทวงทีอาจเปนการทําลายภาพพจน  ขององคกรได  ดังนัน้การบริหารภาวะ
วิกฤตจึงถือเปนงานท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธ 

 
การประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤต (Prevention) 
 

 วิกฤต (Crisis)  หมายถึง  ปรากฏการณเชิงลบอันรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  แตอาจสงผลเสียใน
ระยะยาวกับภาพพจนช่ือเสียงของบริษัท  เม่ือเกิดภาวะวกิฤตก็จาํเปนท่ีจะตองมีการแกปญหาดวยการบริหาร
ภาวะวกิฤต  จงึจะสามารถรักษาภาพพจนของบริษัทในระยะยาวเอา ไวได 
 Allen H. Center (อางใน ชลลดา  ปณณราช, 2540)  กลาววา เม่ือวกิฤตการณจูโจมการดําเนินงาน
ขององคกร  ผลท่ีเกิดจากปญหาการเผชิญหนาในระหวางการเกิดวิกฤตการณเปนปจจยัสวนหนึ่งท่ีกาํหนดใหเกิด
การรวมกันระหวางการใชกจิกรรมดานการประชาสัมพันธ และการส่ือสารขององคกร  โดยใชการ
ประชาสัมพันธและการส่ือสารเพ่ือพยายามคล่ีคลายสถานการณขององคกรในรูปแบบของการใหขาวสารกับ
พนักงาน  นักขาว  ผูถือหุน  และประชาชน 

 

DPU



 วิรัช ลภิรัตนกลุ (2543) กลาววา เหตกุารณวกิฤตบางเหตุการณตองใชเวลากอตัวหรือพัฒนาข้ึนเปน
ระยะเวลายาวนานพอสมควร (Some Crisis Develop Over a Period) เชน กอตัวจากวันเปนสัปดาห หรือหลายๆ 
สัปดาห และกลายเปนเดือนหรือสะสมจนเปนป ซ่ึงอาจสังเกตได หรือคาดการณลวงหนาและปองกันไดถาไม
ประมาท  เชน  การประทวงนัดหยุดงาน (A strike) ซ่ึงคนงานอาจใชเวลาในการกอหวอดหรือสะสมจนคุกกรุน
รอนระอุข้ึนมาเปนเวลานานนับสัปดาหหรือหลายๆ เดือน  เปนตน 

 
 พงษเทพ  วรกิจโภคาทร (อางใน  พรทิพย  วรกิจโภคาทร,2537) กลาวถึง การประชาสัมพันธเพื่อ
ปองกันภาวะวกิฤตไวดังนี ้

 
ภาวะวิกฤตกบัผูเกี่ยวของ 

 
 การประชาสัมพันธเปนการส่ือสารที่ตองมคีวามเขาใจทีถู่กตองตอผูที่เกี่ยวของหลัก 4 กลุม ที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงเม่ือเกิดวกิฤตการณ เพื่อประโยชนดานการกาํหนดการส่ือสารโดยตรง (Direct 

Communication) ควบคูกับการใชส่ือมวลชน กลยุทธ/กลวิธีทางดานประชาสัมพันธอ่ืน  ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาว  

ไดแก   

 

1. ผูเสียหาย  ไดแก บุคคลที่ไดรับผลกระทบทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และทรัพยสิน  ซึง่ตอง

คํานึงถึงญาติมิตรของผูเสียหาย 

2. พนักงาน  ความรูสึก  ขวัญและกําลังใจ  ความหวงใยหรือสนใจตอความจริงตางๆ 

3. ขาราชการและกลุมเอกชนทีเ่กี่ยวของ  ซึ่งมักหาขอมูลเพิ่มเติม  หรือใหขาวสารขอมูลในสวนทีม่ี

อยู  ซึง่มกัเปนในดานลบตอเหตุการณและองคกร 

4. ส่ือมวลชน ซึง่เปนส่ือกลางระหวางเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมกับประชาชนทัว่ไป  จึงอาจใหคุณ

และโทษได การใหขอเท็จจริงตางๆ และการใหความรวมมือกับส่ือมวลชนเปนส่ิงสําคัญ 
ภาพพจนกับภาวะวิกฤต 

 
 ภาวะวกิฤตเปนภัยทีน่ากลัวสําหรับภาพพจน  กลาวคือ  การทีจ่ะทาํใหองคกรมีภาพพจนที่ตองการ

ไดจะตองมีการจัดการทางการส่ือสาร (Management of Communication) ที่มกีารวางแผนดําเนินการและ

ติดตามในการสราง  ตลอดจนการแกไข  แตภาวะวกิฤตสามารถลดลางได  หากมีผลกระทบตอชีวิตและ
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ทรัพยสิน  ตลอดจนเกิดจากการผิดพลาดขององคกรโดยตรงแลว  การรับรูและจดจําไดจะมีการฝงลึกยากตอ

การแกไข 
 

การเตรยีมการและปองกนัทางดานการประชาสัมพนัธอยางมีประสิทธภิาพ  
 

 องคประกอบและข้ันตอนในการกอใหเกดิภาพพจน  ประกอบดวย 

 

1. เหตุการณ    เปนจุดเร่ิมแรกของการเกิดภาพพจน  ซึง่แบงออกไดเปน 

1.1. พฤติกรรมปกติในการดําเนนิธุรกิจองคกร  ซึง่อาจมกีารแตงต้ังโยกยายผูบริหาร   
การรับพนกังาน  การผลิตสินคา  การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร  ฯลฯ 

1.2. กิจกรรมสรางสรรค  เปนการสรางภาพพจนขององคกร 
1.3. ภาวะวกิฤต  เปนสวนหนึง่ทีอ่าจเกิดจากความผิดพลาดในขอ 1.1 หรือ 1.2 

 2. สื่อ  เปนตัวกลางที่เช่ือมโยงขาวสารใหประชาชนรับรูเมื่อเกิดวิกฤตการณ  ไดแก ส่ือที่องคกร

ผลิตข้ึนมา เพื่อควบคุมคุณภาพ และปริมาณของขาวสารการเผยแพรไปยังประชาชน     เปาหมาย    

ส่ือมวลชนผูเผยแพรขาวสารไปสูประชาชน  และส่ือที่ควบคุมไมไดเชน ส่ือบุคคล (การบอกตอ / ขาวลือ หรือ

ประชาชนประสบเหตุการณ) 

 3. การรบัรู ทําใหบุคคลใหความสําคัญแกขาวที่ไดรับแตกตางกนั และเกิดความรูสึกตางกัน  อาจ

เกิดปฏิกิริยาโตตอบหาความรูเพิ่มเติม หรือเปนความรูสึกซอนเรน (Latent conflict or satisfaction) 

 4. ภาพพจน   เปนผลรวมของการรับรู  ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปถาการรับรูใหมแปลกแยกจากการ

รับรูเดิม และมีความชัดเจนข้ึนหากการรับรูใหมยืนยันหรือสอดคลองกับการรับรูเดิม  ซึง่นกัประชาสัมพนัธตอง

สรางภาพพจนทีพ่ึงประสงคในเปาหมาย 

 
 
การดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤต   

 
1. การติดตามขาวสารจากสือ่มวลชนอยางใกลชิด 
    1.1  การติดตามและประเมินวาปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  ส่ือมวลชนจะใหความสนใจ

เร่ืองใด  เชน  ส่ิงแวดลอม  ปญหาแรงงานเด็ก  ลิขสิทธิ ์ ฯลฯ 

    1.2 ติดตามส่ือมวลชนวามีความสนใจ และมีทัศนคติตอธุรกิจที่องคกรดําเนนิอยูอยางไร 
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      1.3  ติดตามวา ส่ือมวลชนไดมีการเผยแพรขาวสารขององคกรอยางไร  เผยแพรขาวที่องคกร

สงไปหรือไม  หรือเจาะขาวในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  เพื่อเตือนภัยในการเตรียมการปองกนัและแกไข 
 
 2.  การวางระบบการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ 

    2.1  การสื่อสารออกไป 

                      - สรางความสัมพันธที่ดีกบัส่ือมวลชน ใหสามารถใหความชวยเหลือและรวมมือในภาวะฉุกเฉิน

ได 

                      - วางระบบเผยแพรดวยส่ือที่องคกรสามารถควบคุมได  มีความนาเชือ่ถือในดานขาวสาร  สาระ

ความรู  และความสม่ําเสมอในการเผยแพร 

                       - วางระบบการส่ือสารทางตรง  สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับพฤติกรรมการสือ่สาร 

2.2 การสื่อสารตอบกลับ 

                       - สรางชองทางการส่ือสารตอบกลับ  เพื่อรองรับการแสดงปฎิกริยาตอบกลับของประชาชน

กลุมเปาหมาย  เชน  จดหมาย  โทรศัพท  จดหมาย  ฯลฯ 

                       - การสํารวจความเหน็และทัศนะจากประชาชนกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  และตาม

สถานการณ 

                       - สํารวจทัศนคติและภาพพจนอยางเปนทางการทกุ 1-2 ป ตามสภาพความตองการที่เหมาะสม 

 3. แสดงออกซ่ึงความดีตางๆ การประชาสัมพนัธแสดงออกถึงความสําเร็จ ความ กาวหนาทาง

ธุรกิจในแงมุมตางๆ และตองแสดงความประพฤติที่เหมาะสม  ไดแก  องคกรดําเนนิธุรกิจภายใตกฎหมายและ

ระเบียบของสังคม  คํานงึถงึความปลอดภัยตอพนักงานลูกคา  ความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่ออางในการเกิด

ภาวะวกิฤตทีเ่กี่ยวของ 

4.ใหความรวมมือแกประชาชนเปาหมาย การสรางความสัมพันธที่ดีดวยการม ี     กิจกรรม

รวมกัน  โดยองคการใหการสนับสนนุเพือ่ใหไดรูจัก  ไดมีโอกาสทํางานรวมกนั  ความเขาใจกนั  และเม่ือเกิด

ภาวะวกิฤตข้ึนจะเปนสวนสําคัญที่ทาํใหเกิดความรวมมือไดดีข้ึน 

 
 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารขาวเชิงยุทธ และการประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤตเปนกรอบใน

การศึกษาวิจยัวา สํานักประชาสัมพันธมีแนวทางในการจัดการกับกระแสขาวการควบรวมตลอดจนกระบวนการ
ส่ือสารประชาสัมพันธอยางไร เปนการดาํเนินงานในเชิงรุก หรือเชิงรับ และสอดคลองกับการบริหารขาวเชิง
ยุทธและส่ือสารเพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะวกิฤตหรือไม    
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3. แนวคิดเก่ียวกับส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
 
 เสรี  วงษมณฑา (2542) กลาววา กระบวนการส่ือสาร (Communication) เปนการเคล่ือนยายขอมูล
ขาวสารจากผูสง (Sender) ไปยังผูรับ (Receiver) ดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ  จึงนับวาการ
ประชาสัมพันธเปนรูปแบบหน่ึงของการส่ือสาร ซ่ึงตองอาศัยหลักการส่ือสารท่ีดี 
 
องคประกอบของการส่ือสาร  (Communication component) 
 
 องคประกอบของการส่ือสารมีจุดเร่ิมตนท่ีผูสงขาวสาร (Sender)  มีการออกแบบรางขาวสาร 
(Message) และสงขาวสารผานชองทาง (Channel)  หรือส่ือ (Media)  โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดผล (Effect) คือ 
ผูรับขาวสาร (Receiver) เกิดความรูความเขาใจ  เกดิความรูสึกท่ีดี  หรือเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ   
 
การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2537) อธิบายองคประกอบและลักษณะการส่ือสารประชาสัมพันธวา  
ประกอบดวย  ผูสงสาร   ขาวสาร  ส่ือ  และผูรับสาร   กลาวคือ 
 1. ผูสงสาร  เปนผูริเร่ิมทีท่ําใหเกิดการสื่อสารนั้น  หมายถงึนักประชาสัมพนัธ  ผูซึ่งเปนผูจัดการ

ทางการส่ือสารใหแกองคกร  นักประชาสัมพันธมีหนาที่เลือกขาวสารเพื่อสงผานส่ือไปยัง   ผูรับสาร  นอกจากนี้

ผูสงสารยงัตองเปนผูรับสาร ซึ่งปอนกลับจากผูรับสารเพือ่ใหการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ขาวสาร  เปนเร่ืองท่ีตองการใหผูรับสารไดรับรู  โดยนักประชาสัมพันธหาขาวสารไดจากสวน
ตางๆ ของเหตุการณท่ีนาสนใจและมีคุณคาท่ีสาธารณชนจะตองรับรู หรือทราบความจริง  นําเนื้อหามาเขารหัส
และจัดสรรใหเปนขาว  
 
 Berio (1960) ไดกลาวถึง องคประกอบของสารซ่ึงมีอยู 3 ประการ  คือ รหัสสาร (Massage Codes) 
เนื้อหาสาร (Massage Content)  และการจัดสาร (Massage Treatment) 

1. รหัสสาร  คือ  กลุมของสัญลักษณทีถู่กสรางข้ึนในลักษณะที่มีความหมาย  รหัสของสาร  แบง

ออกเปน 2 ประเภท  ดังนี ้
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      1.1 รหัสของสารท่ีใชคํา (Verbal or Analogic Message Codes)  คือ สารท่ีมีการใชคํา  ไดแก สาร
ท่ีเกี่ยวของกับคําหรือกลุมคํา 

  1.2 รหัสสารท่ีไมใชคํา (Nonverbal or Digital Message Codes) คือ สารท่ีไมเกี่ยวของกับคําหรือ
กลุมคําใดๆ ซ่ึงมักหมายถึงเคร่ืองหมาย การกระทํา และวตัถุตางๆ  

2. เนื้อหาสาร หมายถึง ส่ิงท่ีเปนสาระของสารซ่ึงเปนการถายทอดความคิดเจตนารมณ  และ
วัตถุประสงคของผูสงสาร  สวนประกอบของเนื้อหาสารก็คือ  สาระหรือประเด็นตางๆ เม่ือนําเอาสาระหรือ
ประเด็นตางๆ เหลานี้มารวมเปนโครงสรางก็จะไดเนื้อหาสารทั้งหมด 

3. การจัดสาร  หมายถึง การตัดสินใจของผูสงสารในการเลือกและเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสาร  
สวนประกอบของการจัดสารก็คือ รหัสและเน้ือหาของสาร โครงสรางของการจัดสาร คือ การเรียบเรียงรหัสและ
เนื้อหาสารใหเปนรูปแบบตางๆ ตามท่ีผูสงสารกําหนดข้ึนเพื่อสงไปยังผูรับสาร  

 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้สํานกัประชาสัมพนัธ ไทยธนาคาร  มีหนาที่ในการคัดเลือกขอมูลขาวสารการควบ

รวมกิจการจากส่ือมวลชนและคัดเลือกชองทางการเผยแพรขาวสารไปยังหนวยงานตางๆ ภายในองคกร  ซึ่ง

สามารถใช  แบบจําลองผูเฝาประตู (Gatekeeper)  อธิบายการดําเนินงานดังกลาวได 

 
 Gatekeeper  หรือนายทวารขาวสาร   คือ บุคคลที่ทาํหนาที่เปนคนกลางในชองทางการส่ือสารเปน

ผูตัดสินใจวาขาวสารที่ตนไดรับมานัน้จะสงไปยังมวลชนหรือไม และสงไปอยางไร  บุคคลผูทําหนาทีน่ี้มัก ไดแก 

บรรณาธิการ  หัวหนาขาว  นักขาว  ซึ่งตองใชวิจารณญาณในการ    ตัดสินใจเลือกเสนอขาวสารไปยัง

ประชาชน  ดังนัน้นายทวารขาวสาร จึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิง่ของการส่ือสารในสังคมปจจุบัน เพราะมี

หนาที่สําคัญในการตรวจสอบและเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอมในสงัคมดวยเหตุนี้    

 
ภาพท่ี 2  แสดงแบบจําลองผูเฝาประตู (Gate Keeper) 

 
 

                    N                                                                              

  
  
 

N  = แหลงท่ีมาของขาวสาร 

   

N1 

 M 
    N1 

    N2  

    N3 

    N4
 

    N 4 

  N2 
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N1,2,3,4 = เร่ืองตางๆ ท่ีเปนขาว 
N2 1, 31 = เร่ืองตางๆ ท่ีเลือกสรรไว 
M  = ผูรับสาร 
N1 ,N 4 = เร่ืองตางๆ ท่ีตัดท้ิงไป 
 

ชแรมม (Schramm) กลาววา  Gatekeeper  เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบังขาวสารที่จะสงผานไป
ยังประชาชน  เปนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน 

 
เคิรท  เลวิน (Kurt Lewin)  นักสังคมวิทยา  เปนคนแรกท่ีนําศัพทคํานีม้าใชอธิบายทาง   ส่ือสารมวลชน  

โดยอธิบายวา  ในกระบวนการส่ือสารนั้นจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการส่ือสาร  และในชองทางนี้
จะตองมีผูหนึง่ท่ีทําหนาท่ีในการกล่ันกรองขาวสารและผูกล่ันกรองนี้ ก็คือ Gatekeeper 

 
สื่อ และชองทางการสื่อสาร 

 
 Newsom  และคณะ (2000)  (อางใน วรวฒุิ  ภักดีบุรุษ, 2542)   กลาววา  ชองทางการส่ือสารเปนทาง 
(Paths)  ท้ังสวนบุคคล (Private)  และสวนสาธารณะ (Publics) สําหรับสงสาร     ไปยังสาธารณชนตางๆ  สวน
ส่ือ (Media) เปนตัวนําพาหรือขนสงสารในชองทางการส่ือสารเหลานั้น    ชองทางการส่ือสารสาธารณะจะ
ครอบคลุมท้ังส่ือมวลชน (Mass Media) และส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) เทาท่ีบุคคลจะเลือกใชในการสง
สาร  สวนชองทางการส่ือสารสวนบุคคล  โดยปกติจะใชส่ือทางตรงไปยังบุคคลหรือกลุมคนท่ีเฉพาะเจาะจง 
 
 Tucker  และคณะ (1997) (อางใน วรวุฒ ิ  ภักดีบุรุษ, 2542)  ไดแบงส่ือหรือชองทางการส่ือสารใน
การประชาสัมพันธเปน 2 ประเภท  คือ ส่ือท่ีควบคุมได (Controlled media) และส่ือท่ีควบคุมไมได 
(Uncontrolled media)  ดังไดกลาวตอไปนี ้
 1. ส่ือท่ีควบคุมได  คือ  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถผลิตข้ึนเองจนถึงข้ันตอนสุดทายเพือ่
ดําเนินการส่ือสารไปสูสาธารณชนเปาหมายไดโดยตรง ส่ือดังกลาวเชน  การส่ือสารระหวางบุคคลตอบุคคล 
(one-on-one communications) การปราศรัย (speeches) การส่ือสารกับพนักงาน (employee communication) 
(direct mail)  (advertising) (printed materials) รวมท้ังการส่ือสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน  เว็บไซต (on-line 
web page) เปนตน 
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 2. ส่ือท่ีควบคุมไมได  คือ  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธใชเผยแพรขาวสารไปสูสาธารณชน  ซ่ึงนัก
ประชาสัมพันธไมไดเปนผูผลิตเองจนกระทั่งข้ันตอนสุดทาย  แตจะเปนการเผยแพรขาวสารโดยผานส่ือมวลชน  
เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  โทรทัศน  วิทยุ  เปนตน  อยางไรก็ตามในการใชส่ือเหลานี้เผยแพรขาวสารไปสู
สาธารณชน ถายิ่งมีการควบคุมสารท่ีสงไปมากเพียงใด ก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพการส่ือสารใหสัมฤทธ์ิผลยิ่งข้ึน  
นอกจากนั้นแลว  ส่ือที่ควบคุมไมไดนี้ยังจะสรางโอกาสใหเขาถึงกลุมสาธารณชนขนาดใหญไดโดยการใช
ส่ือผสม (media mix) 

     
 Newsom  และคณะ (2000) (อางใน วรวฒุิ  ภักดีบุรุษ, 2542)   กลาววา  ส่ือท่ีควบคุมไดสามารถ

รับรองไดวาสารท่ีขนสงไปจะถึงผูรับสารไดตามนั้นโดยไมมีการแกไขปรับปรุง  เวนเสียแตจะเกดิความ
ผิดพลาดทางเทคนิค หรือการบกพรองสวนบุคคล  แตมีขอสังเกตวาการสงสารในยุคโลกาภิวัตนผานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  สารจํานวนมากอาจไปถึงผูรับซ่ึงไมไดเจาะจง  

 
 
 
 
 
 
ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพนัธ 

 
 ในการประชาสัมพันธนั้น  มีส่ือหลายชนิดท่ีสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการนาํ

สารจากองคการไปยังสาธารณชนกลุมตางๆ   ดังตอไปนี ้
 1. ส่ือบุคคล (Personal media) คือ ตัวบุคคลท่ีนําพาสารไปยังบุคคลหนึ่ง  ซ่ึงกอใหเกิดการส่ือสาร

ระหวางบุคคลและกลุมบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพ 
ในการชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามความมุงหวงั  รวมท้ังชวยขจดัการเลือกเปดรับ 
(Selective Exposure) ของผูรับสารใหนอยลง 

 2. ส่ือมวลชน (Mass media) คือ ตัวกลางในการแพรกระจายขอมูลขาวสารจากบุคคล  กลุมบุคคล  
หรือองคการไปยังมวลชนหรือประชาชนจาํนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  ซ่ึงไดแก  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วิทยุ  
โทรทัศน  ภาพยนตร 
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 3. ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized media)  คือ  ส่ือท่ีองคการผลิตข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงค
หนึ่งโดยเฉพาะ  ซ่ึงมักจะกําหนดกลุมเปาหมายอยางเจาะจงใหตรงตามความจําเปน  ความเกี่ยวของ  และความ
สนใจของผูรับสาร  และมีแนวโนมในการเขาถึงผูแสวงหาขาวสาร  ซ่ึงมีความกระตือรือรน (Active Information 
Seekers) เปนสวนมาก  (Turker และคณะ, อางในวรวุฒิ  ภักดีบุรุษ, 2542 ) 

 ส่ือเฉพาะกิจมีอยูมากมาย  เชน  โปสเตอร (poster) ใบปลิว (leaflet) แผนพับ (folder) หนังสือเลม
เล็ก (pamphlet) เอกสารแนะนํา (brochures) จดหมายขาว (newsletter) รายงาน  ประจําป (annual report) การทํา
สารคดีทางวีดทัิศน (VDO documentary) สไลดมัลติวิช่ัน  เปนตน 

 4. ส่ือกิจกรรม (Event  media) คือ  กจิกรรมการประชาสัมพันธตางๆ ท่ีองคการจัดข้ึน  ถือเปน
เคร่ืองมือการประชาสัมพันธท่ีเปดโอกาสใหสาธารณชนเปาหมายเขามามีสวนรวม  ในทางการตลาดอาจเรียกวา  
กิจกรรมการตลาด (event  marketing)  ซ่ึงใชรวมกับกลยุทธการตลาด  การจดักจิกรรมพิเศษตางๆ (special 
events)  ถือวาเปนส่ือกิจกรรมซ่ึงมีหลายวธีิการ  เชน  การจัดประกวด (contest)  การจัดแขงขัน (competition) 
การจัดนิทรรศการ  หรือแสดงสินคา (exhibition and trade show) การจัดกิจกรรมบันเทิง (entertainment) ฯลฯ 

 5.ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic media)  คือ  ตัวกลางในการส่ือสารท่ีเปนเทคโนโลยสีมัยใหม (New 
Technology) ในยุคโลกาภิวัตน  ซ่ึงเกิดจากการพฒันาและขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เกดิเปนการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Communication) ท่ีมีลักษณะการ
ส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ  (Interactive Communication) ดังท่ีเรียกวาเปน “ทางดวนขอมูลขาวสาร” (Information 
Superhighway) (Wilcox และคณะ, 1995 : อางใน วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ, 2542) 

 ส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการส่ือสารท่ีใหมและทันสมัยมากท่ีสุดซ่ึงกําลังเปนท่ีนยิมใชกนัอยาง
แพรหลายท่ัวโลก เชน  เครือขาย  World Wide Web  จดหมายอิเล็กทรอนิกส   (e-mail) การประชุมทางไกล 
(teleconference) เคเบิลใยแกว (fiber optics) ฯลฯ  ส่ืออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ นักประชาสัมพันธสามารถนํามาใช
เปนชองทางการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธได 
 
การคัดเลือกสื่อหรือชองทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ 

 
      Center  และ Jackson  (อางใน วรวุฒ ิ  ภักดีบุรุษ, 2542)   กลาวถึงเคร่ืองมือหรือส่ือที่ใชในการ

ส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ  โดยแบงเปนประเภทตามความนาเชื่อถือ (credibility) และความสามารถใน

การจูงใจการรับสารของผูรับสาร เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองทางทัศนคติและพฤติกรรมของผูสงสาร 

 ส่ือหรือชองทางการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธสามารถแบงได 6 ประเภท ตามความนาเชื่อถอื

และประสิทธภิาพทางการส่ือสาร  ดังนี ้
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 1. บุคคล (Individuals)   หรือตัวบุคคลเปนผูนาํสารที่สามารถกอใหเกิดผลหรือโนมนาวใจไดดีทีสุ่ด  

บุคคลมีคุณสมบัติเหมาะสมจะสามารถส่ือสารไดดี  สามารถมีจุดเนน  ความนาเช่ือถือการเสริมแรงดวยอวัจน

ภาษา  และทีสํ่าคัญจะมีปฏิกริยาทีส่นองกลับ (feedback) มาทนัทีทนัใด  ถาผูรับสารไมเขาใจหรือมีสวนใดไม

เขาใจก็สามารถซักถามได รายละเอียดตางๆ ก็สามารถอธิบายเพิ่ม เติมใหเกิดความเขาใจจนประสบผลสําเร็จ 

ส่ือบุคคลกอใหเกิดการส่ือสารระหวางบุคคลตอบุคคล  การสื่อสารระหวางบุคคลในกลุมเล็ก  และการส่ือสาร

ระหวางบุคคลในกลุมใหญ 

 2. เคร่ืองมือส่ือสารระหวางบุคคล เมื่อส่ือสารแบบเผชิญหนาไมได ก็อาศัยส่ือตางๆ เชน  โทรศัพท  

จดหมาย  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ซึง่กอใหเกิดปฏิกริิยาระหวางกนั เชน การประชุมทางไกล  เว็บไซต  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 3. ส่ิงพิมพเผยแพร  ส่ิงพมิพเผยแพรซึง่เจาะจงและมุงเนนใหเขากับความสนใจของผูรับสาร  มจีุด

จูงใจ  และการใชประโยชนสําหรับผูรับสารโดยเฉพาะ  ไมใชส่ือมวลชนทั่วๆ ไป  ส่ิงพิมพเผยแพรซึ่งเปนส่ือที่

เจาะกลุมผูรับสาร  เชน  จดหมายขาวขององคการ  ส่ิงพิมพเผยแพรทางธุรกิจหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  ส่ิงพิมพ

เผยแพรสูพนกังาน  เปนตน 

 4. ส่ือมวลชน  ไดแก  หนงัสือพิมพ  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศนที่เผยแพรขาสารไปยังผูรับสารกลุม

ใหญ  และมีความเปนมาตรฐานของสาร  ผูสงสารสามารถควบคุมการใหขอมูลขาวสารตามชวงเวลา  จุดเนน  

จํานวน  หรือการใชถอยคําได 

 5. การโฆษณา  ทําข้ึนเพื่อควบคุมสาร  เวลา  และตําแหนงความสัมพันธกับขอมลู  ขาวสารอ่ืนๆ 

โดยนําเสนอผานส่ือตางๆ  เพื่อพัฒนาทัง้ความตอเนื่อง  และความซับซอนของสาร  นับเปนเคร่ืองมือการ

ประชาสัมพันธประเภทหนึง่ 

 6. เหตุการณพิเศษ ประกอบดวยการสื่อสารระหวางบุคคลหรือการส่ือสารในกลุมบุคคล  สนับสนุน

ดวยการจัดกจิกรรมตางๆ รวมทัง้การแจกเอกสารเผยแพรตางๆ  ต้ังแตใบปลิวจนถึงหนงัสือ  ตลอดจนการจดั

ประชุม  การสัมมนา  นทิรรศการ  และการจัดแสดงสินคาตางๆ เหตุการณพิเศษยงัมีรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เชน การพบปะ  การเปดหนวยงานใหเยีย่มชม  เปนตน   

 
ผูรับสาร (Receiver)  

 
 ผูรับสาร คือ บุคคลท่ีเปนจุดหมายปลายทางของการส่ือสารสําหรับการส่ือสารประชาสัมพันธไดจดั

แบงเปน 2 ประเภท  คือ 
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 1. ประชาชนภายใน  ไดแก พนกังาน / ลูกจางขององคกร  หรือพนักงาน / เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีสวน
รับผิดชอบในการจัดเหตุการณ เปนตน 
 2. ประชาชนภายนอก ไดแก ประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง ผูใชบริการลูกคา ชุมชนท่ีอยู
รอบองคกร ผูนําความคิดเหน็ท่ีเกี่ยวของ ส่ือมวลชน ขาราชการหรือเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของ ประชาชนท่ัวไป  
 
หลักในการพิจารณลักษณะตางๆ ของผูรับขาวสาร 
 
 1. ทะเบียนภมิูหลัง (Demographic) ลักษณะคลายกับทะเบียนบาน ซ่ึงจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกบั
เพศ ศาสนา  สถานภาพสมรส  อายุ  และการศึกษา  สาเหตุท่ีทําใหตองศึกษาเพราะเช่ือวาลักษณะทางทะเบียนภูมิ
หลังจะมีผลตอจิตใจของคน  เพศหญิง-เพศชาย  การเรียนนอย-การเรียนมาก  สถานภาพโสด-สมรสแลว  และ
การนับถือศาสนาพุทธ-ศาสนาอ่ืน   จะทําให คนมีความคิดท่ีไมเหมือนกัน การท่ีผูพูดเขาใจในส่ิงเหลานี้จะทําให
สามารถเรียบเรียงขาวสาร (Message) ไดอยางถูกตอง  เพื่อท่ีจะเลือกใชจุดจับใจหรือจุดเวาวอน (Appeal) ได
ถูกตอง 

 2. สภาพจิตวทิยา (Psychographics) เปนลักษณะของความตองการดานจิตใจ (ความตองการภายใน) 
ของผูรับสาร  เชน  ความตองการและแรงจูงใจ  การรับรู  การเรียนรู  ทัศนคติ ฯลฯ 

3. คานิยม (Values) ผูส่ือสารตองศึกษาคานยิมของผูรับขาวสาร  
 4 .รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) เปนการศึกษาลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิตของผูรับขาวสาร 
 5.ส่ิงท่ีสะสมอยูในสมอง หรือความคิดของผูฟง กอนท่ีจะไดรับฟงขาวสารจากเรา (Predisposition) 

ท่ีส่ิงสะสมอยูในสมอง หรือความคิดนั้น  ไดแก  ความรู  ความเช่ือ  ทัศนคติ  และความเห็น  มนษุยเรามีทัศนคติ
มากอนแลววาชอบหรือไมชอบในส่ิงไหน  มีความคิดเห็นมากอนแลววาส่ิงใดสมควรส่ิงใดไมสมควร  ส่ิงใด
เหมาะสมส่ิงใดไมเหมาะสม  จึงไมใชเร่ืองงายในการที่จะทําใหผูฟงยอมรับในส่ิงท่ีเราพูด  ถาส่ิงท่ีพูดมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับส่ิงท่ีอยูในสมองหรือความคิดของผูฟง  ก็จะทําใหการพดูในคร้ังนั้นประสบผลสําเร็จ 

 6.สังคมของกลุมคนท่ีเราจะเขาไปเกี่ยวของนั้นมีลักษณะอยางไร (Social setting) เปนลักษณะของ
กลุมสังคมท่ีจะเขาไปเกี่ยวของ  เชน  สังคมของกลุมเกษตร  สังคมของกลุมชาวสลัม 

 7. วัฒนธรรม (Culture) นักส่ือสารจะตองปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน    
  
 ในการศึกษาวจิัยเร่ือง การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ กรณีขาวการ

ควบรวมกจิการคร้ังนี้    จะใชแนวคิดเกีย่วกับการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธเปนกรอบในการดาํเนินงานดาน
การส่ือสารภายในองคกร  เกี่ยวกับการคัดเลือกขาวสารใหเหมาะสมกับผูรับสาร และสถานการณแลวลอม 
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ตลอดจนการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารวามีความเหมาะสมกับการดําเนนิการดานประชาสัมพันธในสถานการณ
ดังกลาวมากนอยเพียงใด 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารภายในองคกร 
 
 การสื่อสารภายในองคกรเปนการดําเนนิงานที่มีความสําคัญตอองคกรยิ่ง  ซึ่งสามารถ พิจารณาได 

3 ลักษณะ  คือ 

 1. การส่ือสารทําใหเกดิความหมาย   การท่ีบุคคลเขาใจความหมายของการส่ือสารก็เพราะคนใช
สัญลักษณในการส่ือสารใหเหมาะสมกับขอมูลและเหตุการณท่ีตองการ   นั่นคือ ทราบวาจะใชการส่ือสาร
อยางไรจึงจะแสดงเหตุการณท่ีตองการได กระบวนการในการส่ือสารท่ีจะเลือกใชคําหรือสัญลักษณหรือวิธีการ
ใดๆ ไดถูกตองเหมาะสม ก็เพราะบุคคลเขาใจความหมายของการส่ือสารท่ีเลือกใชนัน้ 
 2. การสื่อสารทําใหคาดคะเนความคิดกนัได การที่บคุคลติดตอส่ือสารกันโดยการใชสัญลักษณ 

หรือเคร่ืองหมายใดๆ เปนเวลานานนอกจากจะทําใหเขาใจความหมายกนัไดแลวยงัทาํใหทั้งสองฝายสามารถ

คาดคะเนการกระทําหรือความคิดกันได เพราะยอมเรียนรูจากประสบการณวา  รูปแบบการส่ือสารอยางหนึ่ง

เกิดจากความคิดอยางหนึง่ และหากใชรูปแบบ หรือวิธีการอีกอยางหนึ่งความคิดจะเปนอีกอยางหนึง่  ซึ่ง

แตกตางกนั 

 3. การสื่อสารทําใหมีการแลกเปล่ียนขอมลู     มีอยู 2 ลักษณะ  คือ เปนรูปแบบของการสื่อสาร ที่มี

ทั้งการส่ือสารโดยการใชคํา  ไดแก การเขียนหรือพูด  โดยผูบริหารอาจออกคําส่ังใหพนักงานดําเนนิงานอยางใด

อยางหนึ่ง  การสัมภาษณเพื่อคัดเลือกพนักงาน  การเขียนรายงาน  การบันทึกขอมูล  สวนการสื่อสารอีกแบบ

หนึง่ คือ การส่ือสารที่ไมใชคําพูด  เชน  การแสดงออกทางสีหนา  น้าํเสียงทีพู่ด  กิริยาทาทาง  การแตงกาย  ซึ่ง

การสื่อสารทัง้ที่เปนคําพูดและไมเปนคําพดูนี้เปนขอมูลที่ทาํใหผูที่ติดตอส่ือสารเขาใจความหมายไดเปนอยางดี 

 
การส่ือสารกับกิจกรรมองคกร 
 
 กิจกรรมทุกอยางในองคกรลวนตองอาศัยการส่ือสารท้ังส้ิน ซ่ึงสามารถพิจารณากิจกรรมตางๆ 
ออกเปน 6 สวน  คือ 
 1. การตัดสินใจ  ความรูความชํานาญทางการส่ือสารมีบทบาทอยางมาก  เพราะคนในองคกรจะตอง
มีขอมูล  พรอมเลือกขอมูลท่ีตรงกับเร่ืองท่ีจะตัดสินใจ  สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลและ
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ประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง  ตลอดจนการสงตอขอมูลไปยังบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ 
 2. ความเจริญและพัฒนา  องคกรท่ีตั้งข้ึนมาจะตองมีความเจริญกาวหนาตอไป  การเจริญขององคกร
เกิดจากการพฒันาในดานตางๆ  รวมท้ังดานการพัฒนาบุคลากรซ่ึงตองอาศัยการส่ือสารเปนสําคัญ  หัวหนางาน
หรือผูบริหารจะตองมีสวนสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาและพนกังานใหมีโอกาสไดกาวหนาและพัฒนาตนเอง  
จะตองจดัหาขอมูลรูปแบบตางๆ ใหกับบุคลากร  รวมท้ังตองมีการแจงขาวสารหรือแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอพนักงาน 
 3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   นอกจากจะอาศัยการฝกอบรมแลว  การสรางความเขาใจและความ
รวมมือระหวางกันจะเปนหนทางหนึ่งท่ีเสริมสรางทัศนคติ ความรูสึกทางดานดใีหบุคคลเต็มใจและยินดีทํางาน
ท่ีตนถนัด  และมีความเช่ียวชาญ  ระบบการส่ือสารท่ีดีจะชวยใหเกดิบรรยากาศความเขาใจระหวางกัน  ชวยจูงใจ
ใหเกดิความรูสึกทางดานด ี
 4. เทคโนโลยี บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการอบรมหรือจัดหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพนูความรูทาง ดานเทคโนโลยี
จะตองมีความรูความชํานาญทางดานการส่ือความหมาย  จะตองรูวิธีการนําเสนอขอมูล  การขยายความ  การ
ตีความ  และการกระตุนใหเกิดความสนใจ  มิฉะนัน้ผูเขารับการอบรมก็จะไมเขาใจและไมอาจนําความรูไป
ใชได 
 5. การควบคุมและการประสานงาน  งานหลักของผูบริหาร  คือ การควบคุม   และชักจูงพฤติกรรม
ของบุคคลใหเปนไปตามตองการ  ซ่ึงตองอาศัยความรูทางดานการสื่อสารจึงจะติด ตามงานใหดําเนนิไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว  ผูบริหารจําตองตัดสินใจ  ประเมิน  และวิเคราะหสถานการณตางๆ  ซ่ึงหากองคกรขาด
ความสามารถทางการส่ือสารแลว  ท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติจะไมอาจนําเอากระบวนการบริหารมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6. สภาพแวดลอม   องคกรจะตองอาศัยการสื่อสารอันเปนเคร่ืองมอือยางหนึง่ที่จะทําใหพนักงาน

สามารถปรับตัวใหเขากบัสภาพแวดลอมเหลานั้น  จะตองติดตามขาวสารความเปนไปตางๆ ที่อยูภายนอก

องคกร  โดยการจัดใหมีกระบวนการรวบรวมขาวสารตางๆ ใหครบถวนถูกตอง   บคุคลที่เกี่ยวของกับองคกรใน

ฐานะตางๆ  กนัแลวแตรับรูขาวสารจากทางตางๆ อยูเสมอ  บุคคลเหลานัน้ยอมมีการปรับตัวไปตาม

สภาพแวดลอม   ซึ่งพฤติกรรมตางๆ ของเขาจะมีผลกระทบตอองคกรทั้งทางตรงและทางออม 

 
หนาท่ีของการส่ือสารในองคกร 
  1. จัดหาขอมูลเพื่อสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน  

 2. ใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ 
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  3. สรางความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทของการส่ือสารตอองคการและการบริหาร   
 

 การส่ือสารมีความสัมพันธกบัตัวแปรอ่ืนๆ ภายในองคกรดังตอไปนี ้(ประทุม ฤกษกลาง, 2534)  
 1. การส่ือสารกับการบริหารงาน (Communication and Management)  ในการบริหารงานองคกร  

หากปราศจากการส่ือสารแลวปจจยันําเขา (Inputs) และปจจัยนําออก (Output)  หรือผลผลิตขององคกรยอมไม
เกิดข้ึน(Kolasa,1982)  นอกจากนี้รูปแบบการส่ือสารยังมีความสําคัญตอการบริหารงานทุกดาน  เชน  การ
วางแผน  การควบคุม  การแบงงาน  การกระจายอํานาจ  การจัดกําลังคน ฯลฯ ลวนจําเปนตองอาศัยการส่ือสาร
จนทําใหเกดิความจําเปนในการจัดระบบการบริหารขาวสารข้ึน (Management Information System) (Newmand  
and  Warren, 1979 : 597) 

 2. การส่ือสารกับการประสานงาน (Communication and Coordination)  การประสานงานตองอาศัย
การส่ือสารเพ่ือใหไดขอสังเกตถึงการหันเห (Deviation) จากแผนหรือการคาดทํานายเง่ือนไขลวงหนา หรือ
เพื่อใหคําแนะนําในการเปล่ียนแปลงกจิกรรมเพื่อการปรับเปล่ียนการหนัเหนัน้ (Dessler, 1976 : 142- 143)  และ
ในกรณีท่ีสถานการณมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีปญหาในเร่ืองกฎ  การประสานงานท่ีประสบ
ความสําเร็จควรเปนการประสานงานดวยปฏิกิริยายอนกลับ (Coordination  by  Feedback)  

 3. การส่ือสารกับการตัดสินใจ (Communication  and  Decision  Making)   การส่ือสารและการ
ตัดสินใจมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  เนื่องจากการตัดสินใจท่ีดีจําเปนตองอาศัยการส่ือสารของขอมูล
ขาวสาร (Information)  ท่ีมีประสิทธิภาพเปนพื้นฐานในการตัดสินใจและเม่ือตัดสินใจแลว   ผูบริหารก็จะตอง
ส่ือสารใหบุคลากรในองคการทราบ (Porter and Applewhite, 1968 : 293) 

  4. การส่ือสารกับสุขภาพขององคกร (Communication and Corporate Health)  หนาท่ีของการ
ส่ือสาร  คือ  ใชวัดสุขภาพขององคกร (Corporate Health), (Hall. 1980 : 216)  ปญหาของการส่ือสารในองคกร
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บอยคร้ังท่ีสะทอนถึงการไมทํา (dysfunctions) ในบรรยากาศขององคกร(Hall, 1980 : 217) บรรยากาศท่ีด ี 
หมายถึง  องคกรท่ีมีลักษณะความไวเนื้อเช่ือใจ  และเคารพรวมกัน  มีความพึงพอใจ  มีความผูกพัน  และ
ภาคภูมิใจ  อันรวมไปถึงคุณภาพของชีวิตทํางานและการทํางาน 

 5. การส่ือสารกับบรรยากาศขององคกร (Communication and Organizational Climate) นักวิจยัได
พบวา  โครงสรางทางการขององคกรในดานรูปแบบการติดตอส่ือสาร  การแบงงานกันทํา  นโยบายและ
กระบวนการบริหารมีผลกระทบสําคัญตอการรับรูถึงบรรยากาศขององคกรพนักงาน (Dessler, 1976 : 194) 

 6. การส่ือสารกับความพึงพอใจในการทํางาน (Communication and Job Satisfaction) ตัวแปรสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางาน คือ การส่ือสารในองคกร มีหลักฐานการวิจยัจํานวน
มากท้ังในและตางประเทศท่ีพบวามีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการติด ตอส่ือสารกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน (Pincus.1989 : 439-450 : เก็จวดี จิตวัฒนวิไล,2530) 

 7. การส่ือสารกับประสิทธิภาพขององคกร (Communication and Organization Effectiveness) กลาว
กันวาการถายทอดขาวสารในองคกรจากบนลงลาง  ลางข้ึนบน  และตามแนวนอน  มักเปนตัวช้ีท่ีสําคัญถึง
ประสิทธิภาพขององคกร (Hall,1980 : 216) และเม่ือใดท่ีเครือขายการส่ือสารพัฒนาไมดหีรือลมเหลวก็จะเกิด
ความไมสะดวก  ความเขาใจผิดในองคกร (Saltonstall, 1959 : 354 

 นักวจิัยและนกับริหารอาชีพสวนใหญเช่ือวา  การรับรูถึงส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศการส่ือสารใน
ทางบวก  จะมีสวนสรางหรือทําใหเกดิประสิทธิภาพขององคกร (Pincus, 1989 : 439) 
 
กระบวนการตดิตอส่ือสาร (Communication Process) 

 
 กระบวนการตดิตอส่ือสาร เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง (fact)  ทัศนะ 
(viewpoints)   ความคิดเหน็ (ideas) และประสบการณ  (experiences) จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหน่ึง  การ
ติดตอส่ือสารจึงเปนกระบวนการพิเศษท่ีกอใหเกดิปฏิกิริยาสัมพันธ (interactive) กันในระหวางมวลมนุษยชาติ 
และทําใหมนษุยสามารถดํารงชีพอยูในสังคมได  กระบวนการติดตอส่ือสารจึงมีประเด็นท่ีสําคัญท่ีตองพิจารณา
อยู 3 ประการ  คือ 

1. การติดตอส่ือสารจะตองเกีย่วของกับบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป  หรือมากกวานั้น 
 2. การติดตอส่ือสารเปนการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลแบบ 2 ทาง (Two-way-exchange of 
information) กอใหเกิดความเขาใจถูกตองรวมกัน 
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ประเภทหรือรูปแบบการสื่อสารในองคกร 

 
 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
  1.1 การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication)  คือ การส่ือสารท่ีผูส่ือสารหรือ
ผูบังคับบัญชาถายทอดขาวสารตางๆ ไปยังผูรับสารหรือผูใตบังคับบัญชาแตเพยีงฝายเดียว โดยไมเปดโอกาสให
ผูรับสารไดซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น จึงไมมีการปฏิกิริยายอน กลับจากผูรับสาร (Feedback) ซ่ึง
การส่ือสารรูปแบบนี้จะออกมาในรูปของนโยบาย ระเบียบงาน ขอบังคับการทํางาน โดยผานส่ือชนิดตางๆ ของ
องคกร เชน เสียงตามสาย เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือประชาสัมพันธ เปนตน แตถาเกิดกับส่ือมวลชน จะอยูใน
รูปของวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ ท่ีมีการเสนอขาวสารสูประชาชนแตเพยีงฝายเดยีว 
   1.2  การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือ การส่ือสารท่ีผูสงสารสงขอมูล
ขาวสารไปยังผูรับสารทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันผูรับสารเม่ือไดรับขอมูลขอสารแลวก็สง  ขอมูลขาวสาร
ยอนกลับมายังผูรับสารดวยอีกทางหนึ่ง (Feedback) ทําใหมีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอสงสัยตางๆ 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวางกนั ท่ีสําคัญคือ การส่ือสารแบบนี้สามารถสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกวามีสวนรวมในการทํางานและรูสึกภาคภมิูใจในการเปนเจาขององคกร 
รูปแบบของการส่ือสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน มักจะออกมาใน
ลักษณะของการประชุมการปรึกษาหารือ  การอภิปราย  และการสัมมนา  เปนตน 
 
            2. จําแนกตามลักษณะการใช  แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 2.1 การส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) คือ การติดตอส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบ
แผนกําหนดไวโดยชัดเจน (สมพงษ เกษมสิน, 2521 : 258) มีลักษณะท่ีคํานึงถึงบทบาทหนาท่ีและตําแหนง
ระหวางผูรับสารและผูสงสารเปนสําคัญ รูปแบบของส่ือสารประเภทน้ี เชน ประกาศแจงนโยบาย ระเบียบงาน 
คําส่ังการปฏิบัติงาน การรายงานผลความกาวหนาขององคกรในหนังสือรายงานประจําป บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 
  2.2. การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) คือ การส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยไม
พิจารณาถึงตําแหนงหนาท่ีและมิไดดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกาํหนดไว แตการส่ือสารประเภทนี ้เกิดข้ึน
จากความสนทิสนมคุนเคยและจากความสัมพันธระหวางบุคคลในทางสวนตัวมากกวา การตดิตอส่ือสารใน
ลักษณะน้ีเปนการส่ือสารโดยใชคําพูด ไดแก การพบปะพูดคุยสนทนากัน รวมถึงขาวลือ (Rumour) ตางๆ ดวย 
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 3. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร มี 2 รูปแบบ คือ 

                 3.1 การส่ือสารแบบใชถอยคํา หรือแบบวจันะ (Verbal Communication) คือ การ     ส่ือสารท่ีอาศัย
คําพูด (words) หรือตัวเลข (number) เปนสัญลักษณของขาวสาร ซ่ึงออกอยูในรูปของภาษาพดู ภาษาเขียน หรือ
ภาษาคณิตศาสตร เพื่อใชในการส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดชัดเจนและตรงตามท่ีผูสงสารตองการ 
 3.2 การส่ือสารแบบไมใชถอยคํา หรือแบบอวัจนะ (Non-verbal Communication) คือ การส่ือสาร
โดยปราศจากคําพูด แตแสดงออกดวยทาทางสีหนา การเคล่ือนไหวสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซ่ึงแตละบุคคล
ก็ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยมีความหมายเฉพาะของตนเอง เชน การส่ันศีรษะ แสดงถึงการปฏิเสธ การพยักหนา
แสดงถึงการเขาใจ เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณ การตีความหมายของแตละคนท่ีรับขาวสารวาจะ
สอดคลองและตรงตามท่ีผูส่ือสารตองการหรือไม การส่ือสารประเภทน้ีท่ีใชในองคกร หมายรวมถึง การจัดการ
ทางกายภาพขององคกร ไดแก การจัดพืน้ท่ี บริเวณท่ีทํางาน โตะทํางาน หองทํางาน เปนตน ถาโตะทํางานใหญ 
และมีหองทํางานท่ีกวาง แสดงถึงผูท่ีมีตําแหนงท่ีสูง 
 

 4. จําแนกตามชองทางเดินของขาวสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
                 4.1 การส่ือสารตามแนวด่ิง (Vertical Dimension or Hierarchy Effects) แบงออกเปน    2 ลักษณะ คือ     
 ก. การส่ือสารจากบนลงลาง (Downward Communication) คือ การสงขาวสารจากบุคคลท่ีมี
ตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงท่ีต่ํากวา (สมยศ นาวีการ, 2527 : 21) เปนการส่ือสารตามสายบังคับบัญชา การ
ส่ือสารประเภทน้ีออกมาในรูปของคําส่ัง ระเบียบงาน ขอบังคับ ประกาศ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน คําเตือน 
ฯลฯ ซ่ึงโดยท่ัวไปการส่ือสารจากบนลงลางมักจะใชชองทางการส่ือสาร (สมิต สัชฌุกร, 2527 : 32-33) 
ดังตอไปนี ้

      - การส่ังงานตามลําดับช้ัน (Chain of Command) 
              - โปสเตอรและกระดานปดประกาศ (Posters & Bulletin Boards) 
              - วารสารของบริษัท (Company Periodicals) 
              - จดหมายถึงพนักงานโดยตรง (Letters to Employees) 
              - คูมือพนักงาน (Employee Handbooks) 
              - ท่ีเสียบขาวสาร (Information Racks) 
                              - รายงานประจําป (Annual Reports) 
                              - ระบบส่ือสารทางเคร่ืองกระจายเสียง (Loudspeaker System) 
                              - ขาวสารที่ใสในซองเงินเดือน (Pay Inserts) 
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              - สหภาพแรงงาน (Labour Union) 
                              - การประชุมกลุม (Group Meeting) 

 
 ข. การส่ือสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) คือ การสงขาวสารจากบุคคลท่ีอยูในระดบั
หรือตําแหนงท่ีต่ํากวา (ผูใตบังคับบัญชา) ไปยังบุคคลท่ีอยูในระดับหรือตําแหนงท่ีสูงกวา (ผูบังคับบัญชา) (สม
ยศ นาวกีาร, 2527:21) ผูใตบังคับบัญชาเปนผูสงขาวสารยอนกลับไปหาผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูรับสาร การ
ส่ือสารแบบนี้โดยมากมักออกมาอยูในรูปของการประชุมปรึกษา หารือ การสัมมนา รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานปญหาอุปสรรคในการทํางาน ขอซักถามหรือขอรองทุกข ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น สารสนเทห เปน
ตน ชองทางที่ใชในการส่ือสารจากพนักงานระดับลางมาสูผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา มีลักษณะดังตอไปนี ้
(สมิต สัชฌุกร, 2527 ) 

- การประชุมกลุม (Group-Meeting) 
- การรองทุกข (Grievance Procedure) 
- การเรียกรอง (Complaint System) 
- การปรึกษาหารือ (Counseling) 
- การสัมภาษณพนักงานที่ออกจากงาน (Exit Interview) 
- การเปดใหเขาพบไดทันที (Open-door Policy) 
- สหภาพแรงงาน (Labour Union) 
 

 ค. การส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Communication) หรือ การส่ือสารขามสาย
งาน (Cross-Channel Communication) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางผูมีตําแหนงเสมอกันหรือใกลเคียงกนั 
เปนการติดตอส่ือสารระหวางเพ่ือนรวมงาน ท้ังในงานเดียวกันและขามหนวยงานโดยอาศัยความสัมพันธ
สวนตัว การส่ือสารในลักษณะน้ีมักเปนการขอคําแนะนําและขอมูลตางๆ เปนการประสานงานอยางไมเปน
ทางการในลักษณะของการทํางานรวมกนั การปรึกษาหารือในการทํางานเปนทีม เปนตน วิธีการติดตอส่ือสาร
ตามแนวนอนที่เกิดข้ึนบอยท่ีสุด เชน 

- การประชุมกลุม (Group Meeting) 
- หนังสือเวยีนและบันทึกโตตอบ (Circular-Notes-Letters-Memo) 
- การประสานงาน (Co-ordination) 
- การสนทนาทางโทรศัพท (Telephone) 
- การรวมมือประกอบกจิกรรมทางสังคมรวมกัน (Co-operation) 
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- กลุมสรางเสริมคุณภาพ (Quality Circles) 
 

อุปสรรคหรอืสิ่งสกัดกั้นการติดตอสือ่สาร (Barriers to Communication) 

 การติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  หมายถึงวาการติดตอส่ือสารนั้นท้ังผูสงสาร  และผูรับสารมี
ความเขาใจตรงกันหรือเหมือนกัน  และนั่นหมายความวาขาวสารทีผู่สงไปนั้นตองเปนท่ีเขาใจแจงแจงซาบซ้ึง
เปนอยางดแีกผูรับ แตโดยสภาพความเปนจริงแลวการติดตอสารสารของมนุษย นั้นตองเผชิญกับปญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  ซ่ึงเปนตัวการหรอืส่ิงรบกวนการติดตอ ส่ือสารหรือทําใหการติดตอส่ือสารขัดของ    ซ่ึง
ไดแก 
 1. อุปสรรคดานกลไก (Mechanical Noise)  คือ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคคอบรบกวนกลไกการส่ือสาร  
หรือบางคร้ังเรียกวา “อุปสรรคแหงชองทางการส่ือสาร”   ซ่ึงเกิดข้ึนเสมอท้ังชองทางการติดตอส่ือสารท่ีใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส และการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล 
 2. อุปสรรคทางดานภาษา (Semantic Noise) หมายถึง อุปสรรคทางดานภาษาซ่ึงเกิดจากการใชภาษา
ในขาวสาร  ทําใหเขาใจในขาวสารนั้นไดยากลําบาก  หรือไมเขาใจในคําพูดหรือภาษาที่ใช 

 Mescon, Albert and Khedouri n.d. และ Katz and Kahn, 1978  กลาววา ปญหาและอุปสรรคการ
ส่ือสารท่ีมักเกิดข้ึนในองคกรมีดังนี้ (อางในประทุม ฤกษกลาง, 2534) 

 1. ขาวสารบิดเบือน (Message Distortion) เม่ือขาวสารถายทอดจากบนลงลาง และจากลางข้ึนบน
ในองคการ นอกจากนัน้ยังเกิดความบิดเบือนอันเนื่องจากการกรองขาวสารจาก      ผูบริหารอีกดวย 
 2. การมีการส่ือสารมากเกินไป (Communication Overload) โดยเฉพาะในยุคของสารสนเทศ  และ
ปจจุบันนี้ปญหานี้ยิ่งทวีมากข้ึน 
 3. โครงสรางขององคกรไมเหมาะสม (Poor Organizational Structure) ในองคกรท่ีมีระดับข้ันการ
บริหารงานมาก  ก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดการบิดเบือนในการสื่อสารมาก 
 
การปรับปรุงการสื่อสารใหมีประสทิธภิาพ 

 1. วางแผนการส่ือสารกอนทําการส่ือสาร  โดยวิเคราะหแนวความคิด  ศึกษาเปาหมายวัตถุประสงค
การส่ือสาร  พิจารณาเหตุผลของการส่ือสาร  ตลอดจนพิจารณาบริบทของการส่ือสาร  อาทิ  กาลเทศะ  ความ
เขาใจรวมกันในระหวางผูส่ือสาร และการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการส่ือสาร  ตลอดจนการบริหาร
องคกร 
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 2. การใชชองสารหลายๆ แบบ  เพื่อจะไดสามารถส่ือสารขอมูลไดท่ัวท้ังองคกรและไดรับ Feedback 
กลับมาเพียงพอ  สําหรับผูบริหารควรใชการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา   เพราะมีประสิทธิภาพสูงในแงไดรับ 
Feedback กลับมาโดยตรงและโดยทันที 

 3. ในดานเนื้อหาของการสื่อสาร  ขาวสารตองทันสมัยเกีย่วของโดยตรงกับเปาหมายการส่ือสาร  ใช
ภาษางายๆ ส่ือความโดยตรง  เนื้อหาขาวสารตองถูกตอง  ชัดเจน 

 4. สําหรับผูบริหาร ควรฝกประสาทสัมผัสใหไวตอการรับขาวสาร (ท้ังวัจนะและอวจันะภาษา) ของ
ผูรับสาร  และความรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ในขณะส่ือสารควรมีสติอยูเสมอเพราะทวงทํานองเสียงพูด  สีหนา  
ทาทางของผูสงสารยอมมีผลกระทบตอการตีความหมายของผูรับสารและตองตระหนกัวาผูสงสารท่ีดีตองทําตัว
เปนผูรับสารท่ีดีดวย  นอกจากนี้ควรเสริมย้าํการส่ือสารดวยการทําตามนั้นเพื่อความนาเช่ือถือ 

 แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารภายองคกร เปนกรอบในการศึกษาการรูปแบบการส่ือสารภายในองคกร  
การบริหารจัดการดานการส่ือสารภายในองคกร ตลอดจนทิศทางการไหลของขาวสารภายในองคของไทย
ธนาคาร  ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกรของไทยธนาคาร 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
 บรรยงค  สุวรรณผอง (2527) กรณีศึกษา “ธนาคารกรุงเทพ กับ ยุทธการแกภาพพจน” กรณท่ีมีขาว
ลือเกี่ยวการบริหารงานของธนาคารกรุงเทพ ถึงข้ันธนาคารกรุงเทพ  สาขาฮองกง  มีหนี้สูญถึง 40,000 ลานบาท  
ท้ังท่ีความจริงท้ังสินทรัพย  หรือเงินฝาก  หรือสินเช่ือ  ยงัมีไมถึงคร่ึงของขาวลือ  พบวา  ธนาคารกรุงเทพดําเนิน
ยุทธวิธีแกภาพพจน  ดังนี ้
 1. กรรมการผูจัดการใหญของธนาคารกรุงเทพ เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงกับส่ือท่ีเผยแพรขาวสาร
ดังกลาวดวยตนเอง 

2. กรรมการรองผูจัดการใหญ  ตามช้ีแจงกับส่ือฉบับอ่ืนๆ ท่ีเลนขาวตาม 
3. ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ จัดสงสารจากกรรมการผูจัดการใหญถึงพนักงานในธนาคารทุกคน

เพื่อช้ีแจงเหตุการณท่ีเกดิข้ึน  เพื่อใหพนักงานลูกคาไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศ ทางเดียวกัน 
4. จัดทําเพรสส รีลีส ช้ีแจงตัวเลขรายงานผลความคืบหนาการดําเนนิงานของธนาคารในรอบ 5 

เดือนท่ีผานมา  
5. จัดใหผูบริหารระดับสูงใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนแบบตัวตอตัวทุกฉบับ  เพื่อใหขาวของธนาคาร

กรุงเทพเผยแพรตามส่ือตางๆ อยางแพรหลายเพ่ือสยบขาวลือ 
6. ผูบริหารระดับสูงท่ีไดรับเชิญไปอภิปรายในสถาบันแหงหนึ่ง  ใชเวทีดังกลาวเปนชองทางในการ

เผยแพรขาวสารอีกทางหนึ่ง 
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7. จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม  เพื่อดึงเงินฝากกลับมาจากลูกคาใหไดมากท่ีสุด 
8. ขอความรวมมือไปยังผูบริหารของธนาคารแหงประเทศไทยในการใหขาวสารความเปนจริง

เกี่ยวกับฐานะของธนาคารกรุงเทพ 
9. ขอความรวมมือไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แถลงผานสถานีวิทยกุระจาย เสียงแหง

ประเทศไทยวาอยาหลงเช่ือขาวลือ  โดยยนืยันวาจากการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพยังมีฐานะม่ันคง 
 10. กรรมการผูจัดการใหญของธนาคารขอเขาพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานฐานะท่ีถูก ตองของ
ธนาคารกรุงเทพ 
   
 ผลการศึกษาของ ทนงศักดิ ์ นิเวศนรังสรรค  (2536) เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ
หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐและเอกชน” พบวา หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนสวนใหญมีหนวย
ประชาสัมพันธ  และผูบริหารภาคเอกชนจะเห็นความสําคัญของงานประชาสัมพันธมากกวา ผูบริหารภาครัฐ  
หนวยงานประชาสัมพันธสวนใหญดําเนินงานอยางเปนระบบ  คือ มีการจัดทําแผนลวงหนา  และมีการ
ประเมินผลโดยใชวิธีประเมินผลแบบไมเปนทางการ  สําหรับส่ือท่ีไดรับความนยิมในการดําเนนิงาน
ประชาสัมพันธ  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน จดหมายขาว  จลุสาร  แผนพับ  โปสเตอร  หนังสือพิมพ และนิตยสาร  
รองลงมาคือ  ส่ือวิทยุและโทรทัศน  นอกจากนี้  หนวยงานประชาสัมพันธท้ังภาครัฐและเอกชนยงัประสบปญหา
คลายคลึงกัน  คือ  ปญหาการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ 

 
 บุญศรี  สุธรรมานุวัตน  ศึกษาเกีย่วกับการใชส่ือมวลชนเพื่อจัดการภาวะวิกฤต : กรณีรณรงคตอตาน

บริโภคผงชูรส (2540)  กรณีเหตกุารณท่ีกลุมรณรงคตอตานการบริโภคผงชูรสใชส่ือมวลชน ทําใหเกดิวกิฤตแก
ชมรมผูผลิตผงชูรสแหงประเทศไทย และการท่ีชมรมผูผลิตผงชูรสแหงประเทศไทยจัดการกับภาวะวิกฤต ซ่ึง
เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2524-2528 พบวา 

 1. ภาวะวกิฤต (Crisis) อาจเกดิข้ึนกับองคกรใดๆ หากมีแรงกดดันจากสังคม  ซ่ึงสรางโดยส่ือมวลชน
และสาธารณชน 

 2. การจัดการใหกลุมผูนําทางความคิดเหน็ (Opinion Leader) ไปทัศนศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุนและ
ไตหวนัเพื่อพสูิจนขอเท็จจริง (Fact Finding)  ใหผลในการถายทอดขอมูลขาวสารที่เปนจริงไปสูส่ือมวลชนและ
สาธารณชน 

 3.การสนับสนุน (Sponsorship) ใหนักวิชาการทําการวิจยัเพ่ือศึกษาขอมูลเชิงวิทยา ศาสตร 
(Scientific Fact) มายืนยันขอเท็จจริง  ใหผลเปนท่ีนาพอใจ 
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 4. การแกไขภาวะวิกฤต   โดยใชกระบวนการส่ือสารมวลชนตองมีลักษณะท่ีเปนการใหขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง  ซ่ึงเปนหลักฐานรองรับ  และตองเปนไปอยางตอเนื่อง 

 5. การสรางความเขาใจกับสาธารณชนโดยใชหลักประชาสัมพันธ  ตองนําเสนอขาวสารท่ีเขาใจได
งาย  ตรงประเด็น  และกระทําอยางตอเนือ่ง 

 6. การเลือกผูนําท่ีเหมาะสมในการเขาพบผูกําหนดนโยบายในฐานะ Negotiator เปนผลใหไดรับ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

 
 มล.อัจฉราพร  ณ  สงขลา  (2535) ศึกษาเร่ือง “การใชส่ือมวลชนในภาวะวกิฤตของกรณีอุบัติเหตุ

ทางเคร่ืองบินโดยสารของบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด” ผลการวิจัยพบวา 
             1. ปญหาภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในสภาวการณท่ีแตกตางกัน ท้ังในดานวัน เวลา และสถานท่ีเกดิ
อุบัติเหตุ  จํานวนและลักษณะ  สถานภาพ  เช้ือชาติของผูประสบเคราะหกรรม  ยอมมีผลกระทบตอการวางแผน
และการดําเนนิงาน  การตัดสินใจใชส่ือมวลชนในการแกไขภาวะวิกฤต 

 2. โครงสรางของระบบส่ือมวลชน  สภาพการแขงขันในการนําเสนอขาวทางส่ือมวลชน  เปน
ตัวกําหนดถึงลักษณะของความรวมมือในการแพรกระจาย หรือการควบคุมสารสนเทศในการแกไขภาวะวกิฤต 

 3. การแกไขภาวะวกิฤตโดยใชส่ือมวลชน  ตองมีลักษณะเปนการใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จ จริงท่ี
ถูกตองชัดเจนอยางตอเนื่องเปนหลัก และติดตามดวยการใหคําแนะนํา  ตลอดจนการ โนมนาวใจ 

 4. การสรางกิจกรรม  พรอมๆ กับการเลือกใชส่ือมวลชนไดอยางเหมาะสมกับเวลาและโอกาส  จะ
สามารถลดความต่ืนตระหนกของประชาชน  ในขณะเดียวกันจะสามารถฟนฟูจิตใจของผูประสบเคราะหกรรม
และผูเกีย่วของ 

 
 อุษณีย  สมบูรณทรัพย  ไดศึกษาเร่ือง “การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤต กรณีศึกษาของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย”(2537) ผลการวิจัยพบวา การใหขาวสารแกประชาชนกลุม เปาหมายตางๆ ในภาวะ
วิกฤตนั้น จะตองกระทําอยางรวดเร็วตอกย้ําและใหขอมูลขาวสารที่มีสาระแสดงถึงขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีผลดีตอ
จิตวิทยาของนกัลงทุนและประชาชนท่ัวไป  กลาวคือ   

 -  ขาวสารนั้นจะตองมีสาระแสดงถึงความผอนคลายของเหตุการณ    
 - ขาวสารนั้นจะตองมีสาระเกี่ยวกับมาตรการแกไข การรับรอง การคํ้าประกัน  การชด เชยทดแทน  

การฟนฟู  หรือการขยายโอกาส  การผอนคลายกฎเกณฑการเปนทางของ ขาวสารนั้น 
 -  ขาวสารนั้นจะตองมีสาระเกี่ยวกับเหตุการณและช้ีถึงปจจัยพืน้ฐานอันม่ันคง 
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 - นอกจากขาวสารตลาดหลักทรัพยแลว  ยังมีขาวสารของแหลงอ่ืนๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุม
ของตลาดท่ีมีผลตอจิตวิทยาของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปดวย  บางเหตุการณการส่ือสารของตลาดจึงไม
เกิดผลดี  แตก็เปนการชวยชะลอหรือผอนปรนผลกระทบได 

 -ในชวงเวลาภาวะวิกฤต ผูรับสารมักจะตองการขาวสารที่รวดเร็ว และมีความถ่ีมากกวาภาวะปกติ 
 

 ชลลดา  ปณณราช (2540)  ศึกษาเร่ือง “บทบาทของการประชาสัมพันธในวิกฤตการณขององคกร
ธุรกิจ พบวา  หนวยงานธุรกิจสวนใหญตองเผชิญกับวิกฤตการณท่ีเกดิจากการกระทําของบุคคลโดยเจตนามาก
ท่ีสุด   ในขณะเดียวกันหนวยงานธุรกจิสวนใหญมีการกําหนดนโยบายดานการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤต  
และมีการจดัทําแผนการส่ือสารดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 
 ในสวนของงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับวิทยานพินธฉบับนี้   จะใชเปนแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการดําเนนิงานเก่ียวกับการส่ือสารประชาสัมพันธในแงมุมตางๆ   ท้ังในสวนท่ีมีความสอดคลอง และแตกตาง
กัน  เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางและความเหมือนในการดําเนินงานดานการส่ือสารของไทยธนาคาร  และ
องคกรอ่ืน   
 
ภาพท่ี 3  แสดงกรอบในการศกึษาเรื่องการบริหารการสื่อสารภายในองคกรของ 
             ไทยธนาคาร 

 
 
  สํานกัประชาสัมพันธ  ไทยธนาคาร 
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(ส่ือประชาสัมพันธ) 

ผูบริหาร พนักงาน DPU



บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารการส่ือสารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน) กรณีขาวสาร
การควบรวมกจิการ”  เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative)   มีวิธีการดําเนนิการวิจยั  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 
แหลงขอมูลและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   ไดแก  ขอมูลจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดาํเนินงานดาน
บริหารการส่ือสารของธนาคารไทยธนาคาร เพื่อใหทราบถึงกระบวนการในการติดตามและเผยแพรขาวสาร 
กรณีขาวการควบรวมกจิการ ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการวางแผนประชาสัมพันธเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดภาวะวกิฤต และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขาวการควบรวมกิจการของพนักงาน   โดยผูวจิัยไดทํา
การสัมภาษณเจาะลึก (In-dept Interview)   การสัมภาษณกลุม (Focus Group) การสังเกตการณและจดบันทึกจาก
การเขาไปมีสวนรวม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 สัมภาษณเจาะลึกบุคลลท่ีเก่ียวของการดาํเนนิงานดานการบริหารการส่ือสาร       

ไดแก 
1. คุณทับทิม   สิงหเสนี      ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ   
2. คุณสุนิษฐา   ยอดชีวนั   หวัหนาสวนประชาสัมพันธมวลชน 
3. คุณกานตพชิชา  ธนจินดาเลิศ   เจาหนาที่งานประชาสัมพันธมวลชน 
 

  สัมภาษณพนกังานในฐานะผูรับขาวสารการควบรวมกิจการ    แบงเปน 2 กลุม 
 1. กลุมผูบริหารระดับ Assistant Vice President (AVP) หรือเทียบเทาข้ึนไป    เปนการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-dept Interview)   แบงเปน   
 -  กลุมผูบริหารในสํานักงานใหญ จํานวน  5   คน  ไดแก  คุณปรเมศวร  พรหมบุรี       ผูอํานวยการ
ฝายธนบดีธนกิจ   คุณเบญจวรรณ  สิทธิพลากร  รองผูอํานวยการฝายบริหารขายงาน  คุณไพลิน  โกมลมิศร  รอง
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ผูอํานวยการฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  คุณนันทา  สินประเสริฐรัตน ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ-
ธุรกรรมสินเช่ือ และคุณมะลิวัลย วงษภูมิ ผูชวยผูอํานวยการฝายบุคคล 
 -  กลุมผูบริหารสาขา   จํานวน   5   คน  ไดแก  คุณรัตนา  เจริญโชคชัย  ผูจัดการสาขารามอินทรา  
คุณสุวรรณา  พิมพะกร   ผูจัดการสาขา สํานักราชดําเนิน    คุณปกรณ  ปรีชาภรณ     ผูจัดการสํานักสาทร   
คุณวุฒิชัย  จิระพรกุล   ผูจัดการสาขาสกลนคร  และคุณศรายุทธ  แชมชอย  ผูจัดการสาขายอยแปซิฟคพารค ศรี
ราชา 

 
2. กลุมพนักงานระดับต้ังแตหัวหนาสวนหรือเทียบเทาลงมา  จะเปนการสัมภาษณกลุม   ( Focus 

Group) กลุมละ 5 คน  แบงเปน    
2.1 กลุมพนักงานในสํานักงานใหญ   จํานวน  2  กลุม     

 - กลุมท่ี 1 ประกอบดวย  คุณองอาจ ทิวะหุต สํานักวจิัย  คุณอมารี  พันธุบานแหลม  สํานักวิจยั  คุณสุ
พร  สงเสริมสกุล   สํานักกรรมการผูจัดการใหญ   คุณชัยโรจน เชิดตระกูลยิ่ง   ฝายสํานักงาน   และคุณประสาน
สุข  ชุตถนอม ดานพัฒนาโครงการ       
 - กลุมท่ี 2  ประกอบดวย  คุณวณีา  มณีโรจน  ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้    คุณกมลพรรณ  ดําวรรณ  
ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้   คุณรังสรรค  ทองสุข  ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร   คุณรัตพร  อนันตผล  ฝาย
บริหารขายงาน  และคุณวรรณอนงค  บริสุทธ์ิ  สํานักกรรมการผูจัดการใหญ  
 2.2 กลุมพนักงานสาขา  จํานวน  2  กลุม 

-  กลุมท่ี 1  ประกอบดวย คุณเกษมศรี  นาดี  สาขาราษฎรบูรณะ   คุณธนาวรรณ  กมลานนท   สาขา
ภาษีเจริญ   คุณพัชรีว อูเพียรพงษ    สาขาสุขสวัสดิ์  คุณนวลแข  ศรีพร  สาขาสมุทรสาคร   และคุณเบญจ
ภรณ     ชิณญะเสถียร  สาขาบุคคโล 

- กลุมท่ี 2  ประกอบดวย  คุณสุภารัตน   สุขษไทย สาขายอยพนัธุทิพยพลาซา เชียงใหม   คุณสุนีย   
แซอ้ิด   สํานักสุราษฎรธานี  คุณสุรินทรพร  สงวนศักดิ ์  สาขาชุมพร   คุณปราณ ี   แซโคว   สํานักสุราษฎรธานี   
และคุณจิราพรรณ     กิตติธรกุล  สาขายอยโอเชียน ภูเกต็   และคุณทิพวรรณเดชารัตน   สาขาชุมพร 
 
 
 

(2) ขอมูลทติุยภูมิ (Secondary  Data)   ไดแก  ขอมูลจาการคนควาอางอิงเอกสารตางๆ ซึ่ง

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัไดใชแหลงขอมูลประเภทตางๆ ประกอบดวย 

 - ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขาวสารการควบรวมกิจการของธนาคารไทยธนาคาร  ท่ีเผยแพรตามหนา
หนังสือพิมพ  วารสาร/นิตยสาร   และเวบ็ไซตตางๆ  โดยหลักๆ ไดแก หนังสือพมิพกรุงเทพธุรกิจ   ผูจัดการ
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รายวัน   โพสตทูเดย   ไทยรัฐ  เดลินวิส  และมติชน    ท่ีจัดทําเปน News Clipping  เสนอผูบริหารเปนประจําทุก
วัน 
 -  ส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ ภายในองคกร  ที่ใชเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการในคร้ังนี้

ไปยังพนักงาน   เชน   วารสารภายใน  Newsletter   ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Intranet, Lotus Notes, E-Mail)    

โทรสาร    โทรศัพท ฯลฯ 

 -  หนังสือ  วิทยานิพนธ  และเอกสารงานวจิัยท่ีเกีย่วของ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง “การบริหารการส่ือสารของ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  กรณีขาวสารการ
ควบรวมกจิการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547” เปนการศึกษาวิเคราะหถึง กระบวนการติดตามและ
เผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการของไทยธนาคารไปยังพนกังาน โดยผูวิจยัจะนําขอมูลจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-dept  Interview)  จากบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลเอกสารตางๆ มาวิเคราะหตามแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการ ศึกษาเพื่อยืนยันขอสรุปท่ีไดจากการศกึษาคร้ังนี้  
 
การนาํเสนอขอมูล 

 
 การศึกษาคร้ังนี้  ผูวจิัยนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวเิคราะห (Descriptive Analysis)    โดยแบงเปน
หัวขอตางๆ ตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ีกาํหนดไว  ดังนี ้

 1. กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการของไทยธนาคาร เพื่อเผยแพรไปยังพนกังานของ
สํานักประชาสัมพันธ 

 2. การคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจของสํานักประชาสัมพันธ   เพื่อเผยแพรไปยังพนักงาน 
  3. ส่ือประชาสัมพันธ ท่ีใชในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการของสํานักประชาสัมพันธไป

ยังพนกังาน 
 4. ปญหาและอุปสรรค ในการบริหารการส่ือสารของสํานักประชาสัมพันธ  ธนาคาร ไทยธนาคาร  
จํากัด(มหาชน) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั(มหาชน)  กรณี

ขาวสารการควบรวมกจิการในชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547” นั้น  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

กระบวนการติดตามขาวสาร   ศึกษากระบวนการคัดเลือกขาวสารเพื่อเผย แพรไปยงัพนักงาน  ศึกษาการใชส่ือ

เพื่อเผยแพรขาวสารไปยงัพนักงาน  รวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกร

ของสํานกัประชาสัมพนัธไทยธนาคาร  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  การสงัเกตการณ   การ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  จากกลุมเปาหมาย 2 กลุม ไดแก ผูบริหารและพนักงานที่

เกี่ยวของกับการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ และผูบริหารระดับ Assistant Vice 

President (AVP)  หรือเทยีบเทาข้ึนไปจากฝายงาน และสํานกั / สาขา การสัมภาษณกลุม (Focus Group)  

กลุมพนักงานทั้งในสํานักงานใหญ และสํานัก/สาขา ระดับต้ังแตหัวหนาสวนหรือเทียบเทาลงมา   ซึง่ผลจาก

การเก็บรวมรวบขอมูลสามารถนําเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงคของการวิจัยที่ไดกําหนดไว ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1   กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการ ในชวงเดือน สิงหาคม 2546-     
              มกราคม 2547  ของสํานกัประชาสัมพนัธ  ธนาคารไทยธนาคาร 
 
 จากการศึกษาพบวา  การติดตามขาวสารการควบรวมกิจการเปนข้ันตอนสําคัญข้ัน ตอนแรกของ

การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสมัพันธไทยธนาคาร ทัง้นีเ้นือ่ง จากการติดตามขาวสาร

ทําใหทราบขอมูลความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับกระแสขาวดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการ

คัดเลือกและเผยแพรขาวสาร ซึ่งสํานกัประชาสัมพนัธไดมีการติดตามขาวสารอยางไมเปนทางการ  ทั้งจาก

ภายนอก  และภายในองคกร  เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย  ดังแสดงเปนภาพไดอยางชัดเจนดังนี ้

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4   แสดงการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการของสาํนักประชาสมัพันธ ไทย    
              ธนาคาร 
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 จากภาพ จะเห็นวาการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการของสํานักประชาสัมพันธนั้น   เปนการ

ติดตามขาวสารจากภายในและภายนอกองคกรควบคูกันไป    จากแหลงขาวหลายแหลง  เพื่อใหไดขอมูล

หลากหลาย   ทัง้ขอมูลที่เผยแพรโดยทัว่ไปตามส่ือตางๆ และขอมูลเชิงลึกจากการพูดคุย  สอบถามจากแหลง

ขาวสารโดยตรง   ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้  
 

1. การติดตามขาวสารภายนอกองคกร   
 
    การติดตามขาวสารภายนอกองคการของสํานักประชาสัมพันธเปนการติดตามขาวสารอยางไม

เปนทางการ  โดยอาศัยส่ือและเครือขายการสื่อสารในรูปแบบตางๆ  2  ลักษณะ คือ 

    1.1 ติดตามขาวการควบรวมกิจการจากสื่อ  สํานักประชาสมัพันธไดติดตามขาวสารจากส่ือ

ตางๆ  จากการทํา Clipping  หนังสือพิมพรายวนั  ราย 3 วัน  และรายสัปดาห เปนประจําทกุวนัรวม 22 ฉบับ    

ไดแก   กรุงเทพธุรกจิ, ผูจัดการรายวนั, โพสตทูเดย, ไทยรัฐ, เดลินิวส, มติชน, ขาวสด, คมชัดลึก, บานเมือง, 

แนวหนา, สยามรัฐ, ไทยโพสต, โลกวนันี,้ ขาวหุน, กระแสหุน, The Nation, Bangkok Post, Business Day, 

ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผูจัดการรายสัปดาห, ดอกเบ้ียธุรกิจ, และบิสิเนสไทย  ทั้งนี้เพื่อใหทราบขอมูล

ความคืบหนาในการดําเนนิการควบรวมกจิการระหวางไทยธนาคาร กับบรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศ

การติดตามขาวสารการควบรวมกิจการของสํานัก

ขาวสารภายนอก ขาวสารภายใน

ขาวท่ีเผยแพร ขาวจากผูส่ือขาว ขาวจาก ขาวจากDPU



ไทยในชวงเวลานัน้ รวมทั้งความคิดเหน็จากส่ือมวลชนและนกัลงทุน/ประชาชนที่ส่ือมวลชนไดไปสัมภาษณ   

ดังตอไปนี้ 

 

 “ …เรามกีารติดขาวสารการควบรวมกิจการทุกวันทั้งจากสื่อหนงัสือพมิพ วิทยุ และทีวี  

ตลอดจนทําสรุปขาวรายวัน  ทั้งนี้เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหว และประเมินสถานการณไดวาขาวที่ส่ือมวลชน

นําเสนอในชวงเวลานัน้ สงผลกระทบตอภาพลักษณของไทยธนาคารมาก-นอยเพยีงใด  เพื่อเปนขอมูลสําหรับ

รายงานและหารือรวมกับฝายจัดการ  คือ กรรมการผูจัดการใหญ   วาเราควรดําเนนิการอยางไรตอไป…” 

            (ทับทิม  สิงหเสน,ี 30 มิถุนายน 2547) 

           

 “…ทุกวันเราตองมีการทํา Clipping เสนอผูบริหารอยูแลว  แตในชวงทีม่ีขาวการควบรวมการ 

Clipping เราจะเลือกเฉพาะขาวที่เกี่ยวของกับการควบรวมของแบงกกอน เพือ่ใหทราบความเคล่ือนไหว

เกี่ยวกับการควบรวมที่เผยแพรในหนงัสือพิมพแตละฉบับว ามีความเหมือนหรือตางกนัอยางไร  และมี

หนงัสือพมิพฉบับใดบางที่ลงขาวการควบรวมกิจการ  เพื่อเปนขอมูลเมื่อเวลาที่ผูอํานวยการฯโทร.มาสอบถาม

จะไดรายงานไดอยางถกูตอง  รวดเร็ว …” 

             (สุนิษฐา ยอดชีวัน, 2  กรกฎาคม 2547) 

 

 “…เวลาอานขาวจากหนงัสือพิมพหลายๆ ฉบับ เราตองพยายามจับประเด็นใหไดวาโดยภาพรวม

แลวเขาพูดถงึแบงกเราวาอะไร   มหีนงัสือพิมพไหนบางที่ลงขาวเหมอืนกันลงขาวตางกนั  เปนขาวแงลบหรือ

แงบวก  เวลาผอ. โทร.มาถามจะไดสรุปใหฟงคราวๆ ได…” 

              (กานตพิชชา  ธนจินดาเลิศ, 5 กรกฎาคม 2547) 

 

 นอกจากการติดตามขาวจากส่ือหนงัสือพิมพแลว ผลการศึกษายังพบวา สํานกัประชาสัมพนัธยังมี

การติดตามขาวจากส่ืออ่ืนๆ รวมดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา 

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธมักใหพนักงานในสวนส่ือมวลชนสัมพันธติดความเคล่ือนไหวของราคาหุน

ไทยธนาคาร ของไอเอฟซีท ี และภาพรวมของตลาด จากสํานักขาวรอยเตอร ซึ่งเปนส่ือทีน่ําเสนอขาวไดอยาง

รวดเร็ว  ผานเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย    
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“…ที่สํานักประชาสัมพันธจะมีคอมพวิเตอร 1 เคร่ืองที่รับขาวจากรอยเตอรได  ซึ่งเราจะเปดไว

ตลอดเวลา  และจะคอยดูขาวเปนระยะๆ วามีขาวเกี่ยวกบัการควบรวมกิจการหรือไม รวมถึงติดตามความ

เคล่ือนไหวของราคาหุนดวย  เพื่อรายงานใหผูอํานวยการฯ ทราบ…”   

            (สุนิษฐา ยอดชีวัน, 2  กรกฎาคม 2547) 

 

 การติดตามขาวสารจากส่ือตางๆ นับเปนแหลงขอมูลสําคัญที่สํานักประชาสัมพนัธใหความสําคัญ

และมีการติดตามอยางสม่าํเสมอทุกวัน  ทาํใหทราบความเคล่ือนไหวของกระแสขาวในเบ้ืองตน   กอนจะ

ดําเนนิการดานอ่ืนๆ ตอไป  

  

 1.2 ติดตามขาวสารการควบรวมกิจการจากผูสื่อขาวโดยตรง   นอกจากการติดตามขาวสาร

การควบรวมกจิการจากส่ือตางๆ แลว  สํานักประชาสัมพันธยังอาศัยความสัมพนัธอันดีกับส่ือผูส่ือขาว 

สอบถามขอมลูความเคล่ือนไหวของการควบรวมกิจการจากผูส่ือขาวโดยตรง ทัง้จากการโทรศัพทสอบถาม/

พูดคุยกับผูส่ือขาววนัละ 1-2 คนเปนอยางนอยตอประเด็นขาวที่มีการเผยแพรทางสื่อหนงัสือพิมพในแตละวนั   

นอกจากนีย้ังมีการนัดพบสงัสรรค(รับประทานอาหารรวมกัน) กับส่ือผูส่ือขาวเฉลี่ยประมาณสัปดาหละ 1 คร้ัง    

ซึ่งการติดตามขาวสารในลักษณะนีท้ําใหสํานักประชาสมัพันธไดขอมูลเชิงลึกทั้งในแงของรายละเอียด และ

ความเคล่ือนไหวลวงหนาเกีย่วกับการควบรวมกิจการมากกวาขาวสารที่เผยแพรผานส่ืออีกดวย   ดังตัวอยาง

บทสัมภาษณตอไปนี้ 

 

“…นอกจากเราจะติดตามขาวการควบรวมที่เผยแพรทางส่ือแลว ไมวาจะเปนบนหนาหนงัสือพมิพ  

ทีวี  หรืออะไรก็แลวแต  เรายังมกีารติดตามที่ลึกไปกวานัน้ คือ มีทั้งการโทรศัพทไปสอบถามสอบถาม

ส่ือมวลชน ทุกวนัดวย และบางคร้ังสือ่มวลชนก็โทร.มาเลาใหเราฟงเองดวยเพราะวาเราคอนขางใกลชิดกับ

ส่ือมวลชน  รวมทัง้จัดใหมกีารพูดคุยกับส่ือมวลชนเปนกลุมๆ ทุกสัปดาห…” 

                           (ทับทิม  สิงหเสน,ี 30 มิถุนายน 2547)   

 

  “..เนื่องจากตัวเองเคยเปนนักขาวมากอน เพราะฉะนัน้ก็จะคอนขางสนทิกับนักขาว    ดังนั้นเวลามี

ขาวอะไรที่เกีย่วกับแบงก  พี่ๆ  นองๆ นกัขาวเขาก็จะโทร.มาเลาใหฟง   หรือเวลามีหมายวาผูวาฯ หรือรมว.คลัง

จะแถลงขาว   จะถายทอดตอนกี่โมง เขาก็จะโทร.มาบอก    เราก็จะเปดโทรทัศน หรือวทิยุคอยฟงวาจะทาน

จะพูดอะไร บางคร้ังเราอานขาวแลวอยากจะรูวาประเด็นนี้ จริงเทจ็มากแคไหนก็จะโทร.ไปถามรายละเอียดเขา  

ซึ่งเร่ืองพวกนี้เมื่อรูแลวจะรายงานผอ. กับหัวหนาใหทราบฟงตลอด...” 

DPU



       (กานตพิชชา  ธนจินดาเลิศ, 5 กรกฎาคม 2547) 

 

 การติดตามขาวสารจากตัวส่ือมวลชนโดยตรงของสํานกัประชาสัมพันธ แมจะมกีารติด ตาม

ขาวสารอยางใกลชิด  แตกม็ิไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธเชงิรุก  เพื่อแกไขขาวแตอยางใด เปนเพียงการ

ติดตามขาวสารเพื่อเปนขอมูลเทานัน้   ซึง่จากการศึกษาทําใหทราบวาการดําเนนิงานประชาสัมพันธลักษณะ

ดังกลาว  เปนการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร  ซึง่รับนโยบายมาจากธนาคารแหงประเทศไทยอีกทอด

หนึง่  ดังตัวอยางบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 

“…แมเราจะมีการเช็คขาวจากส่ือมวลชน และทราบขอมูลความเคล่ือนไหวอยางละเอียด เราทราบ

กระทั่งวาในแตละอาทิตย ทางไอเอฟซีทีมีการพูดคุยกับผูส่ือขาวกลุมใดบาง และในประเด็นใด  แตเราก็

ติดตามเพื่อใหทราบขอมูลความเคลื่อนไหว รูวาจะมีอะไรเกิดข้ึนเมื่อไรบาง แตถงึแมจะรูเราไมไดทาํอะไรเพราะ

เปนนโยบายจากฝายจัดการที่รับมาจากทางแบงกชาติ…” 

           (ทับทิม  สิงหเสน,ี 30 มิถุนายน 2547)   

 

 สรุปไดวา  การดําเนนิงานประชาสัมพันธของสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร เปนการ

ประชาสัมพันธเชิงรับมากกวาการประชาสัมพันธเชงิรุก  โดยสํานกัประชาสัมพนัธมีการติดตามขาวสารจากตัว

ส่ือมวลชนโดยตรงอยูตลอดเวลา  ทัง้นี้เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวของการควบรวมในเชิงลึก และรวดเร็ว วา

ชวงใดจะเกิดอะไรข้ึนกับไทยธนาคารบางสําหรับเก็บเปนขอมูลเทานัน้   แตไมไดมีการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธเพื่อแกไขขาวแตอยางใด 

 

2.  การติดตามขาวสารภายในองคกร 

    การติดตามขาวสารการควบรวมกจิการภายในองคกร ของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคารเปน

การติดตามขาวสารในลักษณะที่ไมเปนทางการ และไมไดมีการกาํหนดแนวทางการติดตามขาวสารไวอยาง

ชัดเจน  แตเปนการติดตามขาวสารตามความเหมาะสมกับสถานการณเปนระยะ  ซึง่การติดตามขาวสาร

ภายในองคกรสามารถแบงได 2 ลักษณะ  ดังนี ้

    2.1 การติดตามขาวสารจากผูบริหารระดับสูง  การติดตามขาวสารจากผูบริหาร สํานัก

ประชาสัมพันธจะรับทราบจากกรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรโดยตรง  เปนประจําทุก

วัน เพื่อใหทราบความชัดเจนของนโยบายการควบรวมกิจการที่ไดรับมอบหมายมาจากธนาคารแหงประเทศ
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ไทย ซึง่นอกจากจะเปนการรับทราบขาวสารแลว ยงัเปนการหารือถงึแนว ทางในการดําเนนิงานประชาสัมพันธ

ดวย  โดยมกีารติดตามอยางใกลชิด   ดังตัวอยางบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 

“ตอนที่มกีระแสขาวการควบรวมออกมาในสวนของประชาสัมพนัธเราไดมีการสอบถามไปทาง

ผูบริหารระดับสูงทนัทวีามีความจริงระดับไหน ซึง่ในชวงแรกกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงใหเราฟงวายังไมมี

อะไร เปนเพยีงกระแสขาวทีอ่อกมาเทานั้น  แตพอหลังจากนัน้อีกสักพกักรรมการผูจดัการใหญก็ไดเลาใหฟงวา 

ทางแบงกชาติไดใหเรากับไอเอฟซีทีต้ังคณะทํางานข้ึนมา  ซึ่งไทยธนาคารไดต้ังคณะทาํงานเขาไปชุดหนึง่   

และไอเอฟซีทกี็ต้ังคณะทาํงานเขามาชุดหนึ่ง  เพื่อรวมประชุมหารือเกีย่วกับควบรวมกิจการกันทกุสัปดาห  โดย

มีแบงกชาติเปน Lead   ซึ่งหลังจากไดรับทราบวาจะมีการควบรวมกิจการจริง  ก็จะมีการพดูคุยหารือกับ

กรรมการผูจัดการใหญทุกวนั  เกี่ยวกับกระแสขาวทีท่ราบจากส่ือมวลชนทัง้จากหนาหนงัสือพมิพ  และการ

พูดคุย ซึ่งกรรมการผูจัดการใหญกจ็ะใหขอมูลเกีย่วกับความคบืหนาในการดําเนนิงานใหทราบเปนระยะๆ 

เชนกนั” 

                          (ทับทิม  สิงหเสน,ี 30 มิถุนายน 2547)   
 
2.2 การติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวจากพนักงาน  สํานกัประชาสัมพนัธไทยธนาคารให

ความสําคัญกบัการติดตามขาวสารภายในองคกรคอนขางนอย จงึมีการติดตามขาวสารจากพนักงานไมมาก

นัก  และการดําเนนิงานจะเปนในลักษณะที่ไมเปนทางการ  ไมมกีารวางแผนการดําเนนิงานที่ชดัเจน    ดัง

ตัวอยางตอไปนี ้
 
“…ในสวนนีเ้ราไมไดมีการติดตามอยางจริงจัง  แตเปนการติดตามแบบไมเปนทางการมากกวา  

คือจะมีการคุยกันในหลายๆ ฝายวาพนักงานในสังกัดแตละฝายเปนอยางไร   เปนแบบไมเปนทางการ  แตถาม

วาเรามีการ Monitor ในจดุนี้ไหม  ติดตาม Respond พนกังานวามตีอเร่ืองนี้เปนอยางไร  เขารูสึกแยไหม เรา

ทํา  แตวาอยางไมเปนทางการ   เพราะวาถาทาํแบบเปนทางการจะเทากับวาเราไปจุดพลุ  ไปทําใหเร่ืองเล็ก

กลายเปนเร่ืองใหญ  แตเทาที่ดูก็คือวาความระสํ่าระสายภายในของเราไมไดเกดิข้ึน ซึ่งสาเหตุที่ไมเกิดข้ึน

เพราะวาไทยธนาคารเปนธนาคารที่ผานกระบวน การควบรวมมาแลวคร้ังหนึง่  แลวก็กระบวนการควบรวมคร้ัง

นั้นเปนการรวมถึง 14 แหงเขาดวยกนั   ในขณะทีพ่ื้นฐานของพนักงานไทยธนาคาร มีอยู 2 ประเภท คือ กลุม

คนที่เกิดจากการควบรวม   กิจการ  ซึ่งอาจจะเกนิคร่ึง  อีกคร่ึงหนึง่คือกลุมคนทีเ่ปน New Blood มาจาก

องคกรใหมๆ ขางนอก  เพราะฉะนั้นบุคคลเหลานี้ก็จะมลัีกษณะที่แตกตางจากองคกรอ่ืนๆ ทัว่ไป ที่ไมเคยผาน

การควบรวมกจิการมากอน” 
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                                     (ทับทิม  สิงหเสน,ี 30 มิถุนายน 2547)   

 

“ในชวงทีม่ีขาวการควบรวมกิจการออกมา  เวลาเราไปพบเพื่อนพนกังานจากฝายงานอ่ืนๆ ก็จะ

สอบถามเขาวาไดขาวการควบรวมแลวเปนอยางไรบาง เพื่อนๆ รูสึกอยางไร ในฝายมีการพูดคุยกนัอยางไรบาง 

นอกจากนีเ้วลาที่ไดรับมอบหมายใหเขียนขาวจากสํานักประชาสัมพันธก็จะโทร.ไปสอบถามพนกังานสาขาดวย

วา อยากรูเร่ืองอะไรเก่ียวกับขาวนี้บาง   และในสวนของลูกคาทีม่าสอบถามมีประเด็นใดที่สอบถามบอยๆ เพื่อ

นําขอมูลที่ไดมาต้ังเปนประเด็นคําถามเสนอผูบริหารใหตอบ  แลวเราจะไดมาเรียบเรียง และเขียนเปนขาวจาก

สํานักประชาสมัพันธ..” 

                   (สุนิษฐา ยอดชีวัน, 2  กรกฎาคม 2547) 

 

 ผลการศึกษา  สรุปไดวาสํานักประชาสัมพันธใหความสําคัญในการติดตามขาวสารจากภายนอก
องคกรมากกวาขาวสารภายในองคกร  และใหความสําคัญกับการติดตามขาวสารจาก     ผูบริหารระดับสูง
มากกวาการติดตามขาวสารจากพนกังาน ท้ังนี้เนื่องจากขาวภายนอกองคกรสามารถสงผลกระทบตอความ
เช่ือม่ันของลูกคา นักลงทุนท่ีมีตอภาพลักษณของไทยธนาคารได  ในสวนของพนกังานนั้น เนื่องจากพนกังาน
ไทยธนาคารสวนใหญเคยผานการควบรวมกิจการมาแลวคร้ังหนึ่ง ประกอบกับมีการสอบถามความรูสึก
พนักงานภายในอยางไมเปนทางการ จึงทําใหสํานักประชาสัมพันธเช่ือวาขาวสารการควบรวมกจิการจะไมสงผล
กระทบตอพนกังานมากนัก จึงใหความสําคัญตอการติดตามขาสารภายในองคกรนอยกวาขาวสารภายนอก
องคกร  
 
ตอนท่ี 2 การคัดเลือกขาวสารการควบรวมกจิการ ในชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม  
            2547 ของสํานักประชาสัมพนัธธนาคารไทยธนาคาร เพื่อเผยแพรไปยังพนกังาน 
 
 ผลการวิจยัพบวา การคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคาร

เพื่อเผยแพรไปยังพนักงานนั้น เนนการใหขาวสารแกพนักงานเพื่อนําไปช้ีแจงตอบุคคลภายนอกองคกร ไดแก  

ลูกคา ผูถือหุน  และนักลงทนุ  ทั้งนี้เพือ่ส่ือภาพลักษณที่ดีไปยังภายนอกองคกรมากกวาภายในองคกร โดย

ขาวสารที่สงใหพนักงานสวนใหญเปนขอมูลสําหรับนําไปชี้แจงเพื่อสรางความเชื่อม่ันวาจะไมไดรับกระทบจาก

การควบรวมกจิการมากกวาประเด็นอ่ืน อีกทั้งขาวสารทีเ่ผยแพรไปยังพนงังานยังมจีาํนวนนอย โดยต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  สํานกัประชาสัมพนัธไดจัดทําขาวสารภายในองคกรเกี่ยวกับการควบรวม

กิจการ เผยแพรไปยังพนักงานรวมทัง้ส้ิน 3 ฉบับ  ไดแก ขาวจากสํานกัประชาสัมพนัธจํานวน 1 ฉบับ   สารจาก
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กรรมการผูจัดการ 1 ฉบับ   สารจากประธานกรรมการ 1 ฉบับ (ลงเผยแพรในขาวไทยธนาคาร)  และกอนเดือน

สิงหาคม ไดมีการจัดทาํขาวจากสํานักประชาสัมพันธ 1 ฉบับเพื่อช้ีแจงตอพนกังานวาขณะนัน้ยงัไมไดรับการ

ติดตอจากทางการวาจะมีการควบรวม ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

“จากการที่เราเช็คแตละฝายแลววาพนกังานรูสึกอยางไร  เมื่อทราบวาพนักงานไมมีความตระหนก

มาก  ฉะนั้นขาวสารที่เราจะแจงใหพนักงานทราบอยางเปนทางการจงึมีไมมากนัก  เราเพียงแตจะบอกใหเขารู

วาอะไรคือส่ิงที่พนักงานโดยเฉพาะสาขาควรพูดกับลูกคา  คือ ประเด็นทีเ่ราหวงมากที่สุด ภายในเราไมหวง

เพราะพนกังานเราผานอะไรมาเยอะมาก  เพราะฉะนั้นประเด็นนีจ้งึเปนส่ิงที่เราชิงชี้แจงไปกอนเลยวนัที ่ 23 

ก.ค. 46  วาจะมีการรวมกิจการจริงหรือเปลา   ซึง่ได   ชี้แจงไปวายงัไมจริงเพราะอยูระหวางการศึกษา

แนวทาง  การที่ต้ังคณะทํางานข้ึนมา คือ การศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการควบรวมกิจการ   ประเด็นที่

สอง คือ ถามีการควบรวมจริงจะมีผล กระทบหรือไม  และเรายังหวงไปถึงผูถือหุนดวย ก็ไดแจงใหสอบถามที่

หนวยผูลงทนุสัมพันธ” 

         (ทับทมิ  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

“เมื่อไดรับมอบหมายใหเขียนขาวจากสํานกัประชาสัมพนัธ   เราในฐานะพนักงานคนหนึ่งก็จะลอง

ต้ังเปนประเด็นคําถามกอนวาอะไรคือ ส่ิงพนักงานนาจะอยากทราบ  รวมทัง้ใหเพื่อนๆ ในฝายชวยคิดดวย   

นอกจากนีก้็จะโทร.ไปสอบถามยงัสํานัก / สาขาวา ตอนนี้ลูกคาถามอะไรบาง  ประเด็นไหนที่เหน็วามีลูกคา

สอบถามมากๆ ซ้ํากนัหลายสาขา  เราก็จะมาต้ังเปนคําถาม    จากนัน้ก็รวบรวมขอมูลจากขาวในหนังสือพมิพ

มาสรุปเปนคําตอบ  คําช้ีแจง และหากประเด็นไหนที่ตอบไมไดก็สงประเด็นคําถามใหผูบริหารตอบ ” 

                   (สุนิษฐา ยอดชีวัน, 2  กรกฎาคม 2547) 

 

 

 

 
ตัวอยาง  เนือ้หาขาวจากสํานกัประชาสัมพันธ 
 

ฉบับประจําวนัที่ 23 กรกฎาคม 2546 
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 จากการที่มกีระแสขาวทางส่ือมวลชน เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหวางธนาคารไทยธนาคารกบั

บรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยนัน้  เพื่อเปนการแจงใหเพื่อนพนกังานไดทราบถงึขอเท็จจริง  

ตลอดจนใชในการชี้แจงตอลูกคา  สํานักประชาสัมพนัธจึงขอสรุปประเด็นคําถามคําตอบกรณีขาวการควบรวม

กิจการดังกลาว  ดังตอไปนี ้

 
1. ถาม    ธนาคารไทยธนาคารจะมีการควบรวมกับบรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(IFCT) จริงหรือ 
ตอบ   ในขณะนี้ธนาคารยังไมไดรับนโยบายอยางเปนทางการจากธนาคารแหงประเทศไทยและ

กระทรวงการคลัง 

  ทัง้นี้จากการเปดเผยของรมว.คลังลาสุดเมื่อวันที ่ 23 ก.ค. 46 ไดกลาววาขณะนีก้ระทรวงการคลัง

อยูระหวางการศึกษาความเปนไปได ถงึแนวทางการควบรวมกิจการระหวางธนาคารไทยธนาคารกับ

บรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
2. ถาม     ในกรณีที่มกีารควบรวมกิจการระหวางไทยธนาคาร       และบรรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) จะมีผลกระทบใดๆ เกีย่วกับลกูคาและผูถือหุนหรือไม 
ตอบ  ถาเปนนโยบายของผูถือหุนใหดําเนนิการควบรวม  ทางธนาคารจะตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  

และในฐานะทีท่างการเปนผูถือหุนใหญ(กองทุนฟนฟ ู 49%) ก็จะตองดูแลไมใหลูกคาไดรับผลกระทบ โดย

จะมีการดําเนนิงานไปตามปกติ  ในสวนของผูฝากเงนิ ทางการจะยังคงมีการคํ้าประกันเงินฝาก 100% 

เชนเดิม 
 

ฉบับประจําวนัที่ 21 สิงหาคม 2546 
 

 ตามที ่  มกีระแสขาวทางส่ือมวลชนเก่ียวกับการควบรวมกิจการระหวางไทยธนาคารกับบรรษทั

เงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) นั้น  สํานักประชาสมัพันธขอสรุปประเด็นขาวทีสํ่าคัญใหเพื่อน

พนักงานทราบ  ดังนี ้

 1. เมื่อวนัที ่20 สิงหาคม 2546  ร.อ.สุชาติ  เชาววิศิษฐ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  เปดเผย

วากระทรวงการคลังไดใหความเหน็ชอบแผนการควบรวมกิจการระหวางไทยธนาคารกับบรรษัทเงนิทนุ

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  โดยคาดวาจะเร่ิมดําเนนิการสํารวจทรัพยสินและหนี้สิน (Due Diligence) ของ

ทั้ง 2 องคกรในเบ้ืองตนไดในสัปดาหหนา 
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 2.  คาดวากระบวนการควบรวมกิจการระหวาง 2 องคกรจะแลวเสร็จภายในส้ินป 2546 

 3.ในการควบรวมดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

ยืนยนัวาจะไมมีการปลดพนกังานหรือยุบสาขา  เพราะเม่ือรวมกจิการแลว  จะมสีาขารวมกันเพียงประมาณ 

120 สาขา และพนกังานประมาณ 3,000 คน  ซึง่ถือวาไมมากเกินไป 

 4. การควบรวมกิจการระหวางพนกังานไทยธนาคารกับไอเอฟซีที  จะมีลักษณะแบบ A+B = C คือ  

ไมใชการนาํฝายหนึง่ไปรวมกับอีกฝาย  แตจะกลายเปนธนาคารแหงใหมทีม่ีความเขมแข็งในการดําเนนิธุรกิจ  

… 

 5. การรวมกิจการดังกลาวจะเปนไปในรูปแบบ open merger  … 

 กระแสขาวทีเ่กิดข้ึนอาจสรางความต่ืนตระหนกใหแกลูกคาของธนาคาร สํานักประชา สัมพนัธจงึขอ

ความรวมมือจากเพื่อนพนกังานสํานัก/สาขา และฝายงานตางๆ ในการช้ีแจงขอเทจ็ จริงที่เกิดข้ึน  โดยขอเรียน

วา การดําเนินงานทุกดานของธนาคารยังคงเปนไปตามปกติ  ลูกคาของธนาคารจะไมไดรบั

ผลกระทบใดๆ จากการรวบกิจการคร้ังนี…้.. 

                                          

นอกจากนี ้  การคัดเลือกขาวสารเพื่อเผยแพรไปยังพนักงานยังเนนใหพนักงานในการปฏิบัติตาม

หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายไปตามปกติ  โดยใหตระหนกัวาการควบรวมกิจการเปนหนาที่ของทางการซึ่งเปนผูถอื

หุนรายใหญของไทยธนาคารที่จะเปนผูตัดสินใจ  พนกังานและผูบริหารทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม ซึง่เปน

การสื่อสารในลักษณะจากบนลงสูลาง (Top Down) จากผูบริหารไปยังพนักงานโดยตรง   โดยสํานกั

ประชาสัมพันธมีหนาที่ในการนํานโยบายและคําช้ีแจงของฝายจัดการ หรือกรรมการผูจัดการใหญ  มาเผยแพร

ตอยังพนักงานโดยตรง   เชน  การจัดทําสารจากกรรมการผูจัดการใหญ 

“ในตอนนัน้ฝายจัดการไดมีการเรียกประชมุผูบริหารฝาย และสํานกั/สาขาทัง้หมดอยางไมเปน

ทางการ  เพื่อใหไปถายทอดตอยังพนกังานในสังกัด  ในการเรียกประชุมประเด็นที่กรรมการผูจัดการใหญ

พูดคุยสวนใหญ จะเปนการเนนใหพนักงานปฏิบัติหนาที่ไปตามปกติไมตองพะวักพะวงกับเร่ืองนี้   ตรงนี้ถา

หากจะตองมกีารรวบกิจการจริงๆ ก็คือตองรวม  จะไมรวมก็คือไมรวม  ซึ่งผลสรุปในเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองของ

ผูถือหุนรายใหญ  ซึ่งก็คือทางกองทนุเพื่อการฟนฟูฯ   ในสวนที่เปนพนักงานไทยธนาคารก็ควรจะทําหนาที่ของ

ตัวเองใหดีที่สุด…” 

     (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

  “….ผมใครขอเรียนตอเพื่อนพนักงานวา  ในฐานะที่พวกเราเปนพนกังานมืออาชีพ  จงึมีความ

จําเปนที่จะตองทาํงานตอไปดวยความขยนัขันแข็ง และไมหวัน่ไหวตอขาวลือตางๆ  ทั้งนีห้ากเกิดมีความ
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เปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคต  ก็ยังตองรับทราบวาเปนเร่ืองของนโยบาย  และตองปฏิบัติตามมติของผูถือหุน

เปนหลัก  ซึ่งผมคิดวาพวกเราทุกคนเขาใจในประเด็นนี ้  ตลอดจนเรงทําใหไทยธนาคารเจริญรุดหนาตอไป

อยางมีคุณภาพ  และเปนธนาคารที่ดีของประเทศตามปณิธานของเราอยางไมยอทอ…” 

                                                           (สารจากกรรมการผูจัดการใหญ , 22 มกราคม 2547) 

 

“…กาลเวลาและสถานการณกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  องคกรธรุกิจเปนส่ิงมีชวีิตจึงยอมตองมี

การเคลื่อนไหวเปนธรรมดา  เร่ิมตนป 2547  ธนาคารก็จะมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญอีกคร้ังหนึ่งเมือ่มีการควบ

รวมระหวางไทยธนาคาร และบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะเปนอีกกาวหนึ่งของความทาทาย

ที่จะตองทําใหองคกรใหม ซึง่เกิดข้ึนจากการควบรวมนี้รวมเปนเนื้อเดียวกนั  และปฏิบัติหนาที่ไปสูวิสัยทัศนที่

ไดกําหนดไวอยางราบร่ืน และรวดเร็ว ผมเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราที่จะปรับตัวเขากบัสถานการณ

ใหม…” 

                  (สารจากประธานกรรมการ, มกราคม 2547)  

 

 การคัดเลือกขาวสารเพื่อเผยแพรไปยังพนกังานของสํานกัประชาสัมพนัธ  เนนเพือ่ใหพนักงานใช

เปนแนวทางในการตอบคําถามแกลูกคา โดยไมไดมีเนื้อหาสารทีเ่กีย่วของกับพนกังานโดยตรง   เพียงแตให

พนักงานปฏิบติัหนาที่ของตนไปตามปกติเทานั้น  อยางไรก็ตามสํานกัประชาสัมพนัธไดมีการรวบขาวสารการ

ควบรวมกิจการที่เผยแพรในหนงัสือพมิพรายวนัทุกขาว  เผยแพรไปยังพนักงานผาน BT Intranet ในหวัขอ 

“Highlight News” เปนประจําทกุวนั   เพื่อใหพนักงานทราบความเคล่ือนไหวการควบรวมกิจการทั้งหมด

ตลอดเวลาดวย   โดยมกีารเผยแพรขาว สาร รวมทั้งส้ิน  86  ขาว     โดยแบงการนําเสนอขาวเปน 

 1. สรุปขาวเดน จะคัดเลือกขาวหนงัสือพิมพ 1-2 ฉบับ ซึ่งเปนขาวพาดหัวประจําวนั หรือขาวที่

แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง ธปท. ตลาดหลักทรัพยที่กลาวถึงไทยธนาคารในประเด็นตางๆ รวมถงึการควบ

รวมกิจการดวยมาสรุปยอ  พรอมสแกนขาวเต็มที่ตัดจากหนังสือพิมพใสในระบบ Intranet ใหพนกังานอาน  

 
ตัวอยางขาวสรุปใน High Light New   (ขาวที่เกีย่วกับการควบรวมกิจการ) 
 

ประจําวันที่ 8 ตุลาคม 2546 
 

ควบ BT-IFCT สะดุดกฎหมายยันตองออก พ.ร.ก. ฉบับใหมแทน (ผูจัดการรายวัน) 
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 ร.อ. สุชาติ  เชาววิศิษฐ  รัฐมตรีวาการกระทรวงการคลังเปดเผยถงึการควบรวมกจิการไทยธนาคาร 

(BT) และบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมรมแหงประเทศไทย (ไอเอฟซีท)ี วาขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี

หนงัสือตอบขอหารือทางกฎหมายมายังกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการควบรวมกิจการของท้ังสองแหงวา

กฎหมายไมสามารถใหทัง้สองสถาบันรวมตัวกันได  จงึตองมีการออก พ.ร.ก.ข้ึนมารองรับการควบรวมกิจการ

ของทั้งสองแหงซึ่งคาดวาจะใชเวลาไมนาน 

 
ประจําวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 

 

คลังชี้ติด ก.ม. ดึงแผนควบ “ไอเอฟซีท”ี ชา (กรุงเทพธุรกจิ) 

 ร.อ. สุชาติ  เชาววิศิษฐ  รมว.คลัง  กลาววาขณะนีผู้วาการ ธปท.กําลังเรงดําเนินการควบรวม

ระหวาง ธ.ไทยธนาคารและไอเอฟซีที  แตอาจจะลาชาบางเพราะติดขัดในประเด็นกฎหมาย  ดานนายสุธา  ชัน

แสง  เลขานกุาร รมว.คลัง  กลาววาผลจากการศึกษาการควบรวมกจิการพบวาหากจะใหไอเอฟซีทีเปนตัวต้ัง 

จะติดปญหาวาไอเอฟซีทีไมสามารถประกอบธุรกิจสถาบันการเงนิไดครบทุกประเภท  จึงไดเปล่ียนเอาไทย

ธนาคารเปนตัวต้ังแลวยุบไอเอฟซีท ี แตขณะนี้ยงัติดปญหาในเร่ืองของกฎหมาย 

 
ประจําวันที่ 18 ธันวาคม 2546 

 

ควบ 2 แบงก “IFCT-BT” เปดตัวก.พ. (ผูจัดการรายวนั) 

 นายสมหมาย  ภาษ ี  รองปลัดกระทรวงการคลัง  เปดเผยถึงความคืบหนาของแผนการควบรวม

กิจการระหวางธ.ไทยธนาคารและไอเอฟซีทีวา อยูระหวางการตรวจสอบของกระทรวงการ คลัง  ซึ่งที่ผานมาได

ผานการพิจารณาจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลังแลว  และไดสงเร่ืองใหนายสมใจนกึ  เองตระกูล  ตรวจทาน  

โดยคาดวาจะนําเร่ืองเสนอตอที่ประชุมครม.ภายในสัปดาหนี ้  ทั้งนี้รูปแบบในการควบรวมนั้นคาดวาจะ

ออกเปนพ.ร.ก. เพื่อใหทันตอระยะเวลาทีก่ําหนด และคาดวาจะสามารถทาํธุรกรรมในรูปแบบธนาคารพาณิชย

ไดภายในเดือน ก.พ. 47 

 

 2. ขาวอ่ืนๆ  จะลงเฉพาะหัวขอขาว  สวนขาวเต็มจะตัดจากหนังสือพิมพแลวสแกนเปนภาพแลว

นําขอมูลใสในระบบ Intranet พนักงานคลกิเขาไปอานตามความสนใจ   

 
ตัวอยางหัวขอขาวเดน ประจําวนัที่ 8 ตุลาคม 2546  
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- ควบรวม “ไทยแบงก-IFCT” สอเคาลม กฤษฎีกายนัทาํไมไดแนะออกพ.ร.ก. แก      

  (ประชาชาติธุรกิจ) 

- “สุชาติ” รับใบส่ังนายกฯดันทุรังออก พ.ร.ก.(ขาวสด) 

- คลังเล่ียงออก พ.ร.ก. ควบ “ไอเอฟซีท-ีBT” (โพสตทูเดย) 

- คลังเลือก 5 แบงกขาย “วายุภักษ” (กรุงเทพธุรกจิ) 

- เพิ่มบทบาท “แบงก-ประกัน-บง.” 

                                        

 สรุปไดวา หลังจากที่สํานกัประชาสัมพนัธไดมีการติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวภายในองคกร

ของสํานกัประชาสัมพนัธ โดยการสอบถามจากผูบริหารฝาย สํานัก/สาขาถงึปฏิกริยาของพนักงาน รวมถึงการ

พูดคุย สอบถามจากตัวพนักงานโดยตรงแลว ไดนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการคัดเลือกขาวสารเพื่อเผยแพร

ไปยังพนักงาน โดยเนนขาวสารที่ใหพนักงานนาํไปใชเปนแนวทางในการตอบคําถามเพื่อสรางความเช่ือมัน่แก

ลูกคาวา จะไมไดรับผลกระทบจากการควบรวมกิจการมากกวาการใหความเช่ือมัน่แกพนักงานวาจะไมไดรับ

ผลกระทบจากการควบรวมกิจการ  

  
ตอนท่ี 3  การใชสื่อเพือ่เผยแพรขาวสารของสํานักประชาสมัพันธ   กรณีขาวสารการควบ   รวม

กิจการในชวงเดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 
 

  ผลการศึกษาพบวาสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคาร  มีการใชส่ือหลายประเภทในการเผยแพร

ขาวสารฉบับเดียวกนั โดยมกีารใชส่ืออิเล็กทรอนกิสเปนเคร่ืองสําคัญในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการ

ไปยังพนักงาน      ซึง่สามารถอธิบายไดดังแผนภาพตอไปนี ้

 
ภาพท่ี 5   แสดงการใชสือ่ประชาสมัพันธเพื่อเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการไปยงั   
              พนักงานของสาํนักประชาสมัพันธไทยธนาคาร 
 
 
 
 
  สรุปประเด็นขาวการควบรวม 
 

    สํานัก

กรรมการผูจัดการ
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                   ขาวการควบรวม 
 

 
 
 
 
 Lotus Notes        เอกสารขาว            BT  Intranet             วารสารภายใน                  ( ส่ือบุคคล) 

    
    
 
 
  
  
 จากภาพจะเหน็วาสํานักประชาสัมพนัธมีการใชส่ือในการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารไปยัง

พนักงาน 4 ประเภท  ประกอบดวย 
1. Lotus Notes 
เปนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิสภายในองคกร   ที่ผูบริหารและพนักงานใชสําหรับส่ือถึงกนั โดย

ในชวงทีม่ีขาวการควบรวมกจิการเกิดข้ึนนัน้  สํานักประชาสัมพนัธไดใชชองทางในการส่ือ สารผานระบบ Lotus 

Note 3  ชองทาง Announcement, Electronic Mail (e-mail) และ  Banner “Hot News” 
    
 

ภาพท่ี 6  แสดงหนาจอ Lotus Notes ของไทยธนาคาร 
 

ขาวจากสํานกั
ประชาสัมพันธ 

Highlight News สารจากประธานฯ 

ผูบริหารฝาย /สํานัก /

พนักงาน DPU



 
 
1.1  Announcement  เปนพืน้ที่สวนหนึ่งในหนา  Web Page  ซึง่ใชสําหรับประกาศขาวสารที่มี

รายละเอียดจํานวนมาก พนักงานทกุคนที่มี e-mail address ใน Lotus Notes สามารถคลิ๊กเขาไปอานขอมลู

ตางๆ ได  ในสวนของพนกังานที่ไมมี e-mail address  ก็สามารถ คล๊ิกเขาไปอานขอมูลไดผาน e-mail 

address กลางของฝาย / สํานัก / สาขา   ขาวสารที่เผยแพรบน Announcement  จะมีระยะเวลาการติด

ประกาศประมาณ 1-2 เดือน ในชวงทีม่กีารควบรวมกจิการ สํานกัประชาสัมพันธใช Announcement เปน

ชองทางในการติดประกาศขาวจากสํานักประชาสัมพันธ  และสารจากกรรมการผูจัดการใหญใหพนักงานได

คล๊ิกเขาไปอานรายละเอียด 

1.2 Electronic Mail (e-mail) เปนระบบสือ่สารที่สําคัญรูปแบบหนึ่งทีใ่ชอยูในปจจุบนั  เนื่องจาก

สามารถสงขาวสารถงึพนักงานที่มี e-mail address ทุกคนโดยตรง และสามารถใหรายละเอียดของขาวสารได

จํานวนมากเชนเดียวกับ Announcement   นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดตัวผูรับสารไดตามความเหมาะสม

ของขาวสารแตละประเภทดวย ซึ่งในชวงที่มีขาวการควบรวมกิจการ e-mail เปนชองทางการสงขาวสารสําคัญ

ที่สํานักประชาสัมพนัธใชสงขาวจากสํานักประชาสัมพันธและกรรมการผูจัดการใหญใชสงสารจากกรรมการ

ผูจัดการใหญไปยังพนักงานทุกคน 
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 1.3 Banner “Hot News” เปนพืน้ที่สําหรับประกาศขาวสารสั้นๆ บน  Welcome Page ของ Lotus 

Notes  เมื่อพนักงาน Log In เขาไปในระบบ Lotus Notes  จะเหน็ขาวสารที่ติดประกาศไวบน Banner “Hot 

News”  กระพริบสลับไปมาไดอยางชัดเจน   ซึ่งสํานักประชาสัมพันธจะเผยแพรขาวสารคร้ังละ 2 ขาวและ

เปล่ียนขาสารดังกลาวทกุๆ 2 วัน   โดยในชวงทีม่ีขาวการควบรวม  กิจการ Banner “Hot News” เปนชอง

ทางการส่ือสารที่สําคัญที่สํานักประชาสัมพันธใชแจงใหพนักงานทราบวาขณะนี้มีขาวจากสํานักประชาสัมพันธ 

หรือสารจากกรรมการผูจัดการใหญเผยแพร ใน Announcement  รวมถงึสงใหพนกังานทุกคน ทาง e-mail  

ดวย  เชน 

 
ภาพท่ี 7  แสดงการเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการผาน Banner ใน Lotus Notes 

 

 

 

 

 

 

 

“ในปจจุบนัตองยอมรับวาส่ืออิเล็กทรอนกิสมีความสาํคัญอยางมาก ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เนื่องจากสามารถสงขาวสารไดอยางรวดเร็ว ไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากในเวลาเดียว กัน  ดังนัน้ในชวงที่มี

ขาวการควบรวมกิจการเผยแพรออกมา  เราจึงไดใชระบบ Lotus Notes ซึ่งเปนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิส

ภายในองคกร เผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการไปยังพนักงาน  โดยเมื่อเราจัดทาํขาวจากสํานัก

ประชาสัมพันธ หรือสารจากกรรมการผูจดัการใหญเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะใหพนกังานในสวนประชาสัมพนัธ

พนักงาน นําขอมูลไปติดประกาศใน Announcement  ซึ่งเปนเหมือนบอรดติดประกาศในระบบ Lotus Notes  

รวมทัง้สง e-mail ไปยังพนกังานทุกคนดวย  นอกจากน้ีเรายังใช Banner “Hot News”  แจงใหพนักงานทราบ

อีกดวยวาเราไดแพรขาวจากสํานักประชาสมัพันธ หรือสารจากกรรมการผูจัดการใหญ ทางชองทางใดบาง  ใน

สวนของพนกังานสาขานัน้  เราจะมีการโทร.ไปแจงสํานักที่ดูแลสาขาตางๆวาเราไดสง e-mail และเผยแพร

ขาวสารการควบรวมกจิการทาง Announcement แลว และก็ใหโทร.แจงสาขาในสังกัดใหเปดอานขาวสารที่เรา

สงไปดวย ทั้งนี้เพื่อใหมัน่ใจวาพนักงานจะไดรับขาวสารจริงๆ” 

                  (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

วันนี้  อาน “สารจากกรรมการผูจัดการใหญ” 
ประเด็นเกี่ยวกบัการควบรวมกิจการ 

ไดใน “Lotus Notes” 
Announcement →สารจากกรรมการผูจัดการใหญ 

(22 ม.ค. 47) 
หรือ รับขอความไดท่ี E-mail  ของพนักงานทุกทาน 

ต้ังแตบัดนี้  
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 การใชส่ือ Lotus Notes ในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการของสํานกัประชาสัมพนัธไทย

ธนาคาร  จะเห็นไดวา สํานกัประชาสัมพนัธ  ไดชองทางการส่ือสารที่หลากหลายในการเผยแพรขาวจากสํานกั

ประชาสัมพันธ  หรือสารจากกรรมการผูจดัการ ไปพรอมๆ กนั  ทัง้นี้เพื่อตองการความม่ันใจวาพนักงานทกุคน

จะไดรับขาวสารที่สงไปอยางแนนอน 

 

 2. BT Intranet   มีลักษณะเหมือน  Web Site   แตขอมูลที่เผยแพรใน BT Intranet  จะมีเฉพาะ

พนักงานของไทยธนาคารเทานัน้ที่สามารถเขาไปอานขอมูลขาวสารได  โดยระบบ Intranet จะประกอบดวย

ขอมูลที่หลากหลาย  ทั้งขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและสันทนาการ   ซึ่งประกอบ ดวยหลายฝายงานรวม

รับผิดชอบการ Update ขอมูลในหนา Web Page ตามที่ไดรับมอบหมาย  ในสวนของสํานักประชาสัมพนัธจะ

รับผิดชอบ Web Page ในหนา BT News ซึ่งประกอบดวย 2 หวัขอ คือ Highlight News และ BT Movement    

ซึ่งขาวสารที่เผยแพรใน Web Page ดังกลาวมีลักษณะดังนี ้คือ 

  2.1 Highlight News เปนการรวบรวมขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงนิที่เผยแพรในหนา

หนงัสือพมิพรายวนั  นาํมาสแกน และเลือกขาวเดนในแตละวัน 3-4 ขาวมาสรุป ติดเผยแพรเพือ่ใหพนักงาน

ไดรับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวในแตละวัน ซึง่ในชวงทีม่ีขาวสารการควบรวมกิจการนัน้  สํานกั

ประชาสัมพันธไดใช Web Page  ในหนา BT News  หวัขอ “Highlight News” เปนชองทางในการเผยแพร

ขาวสารตางๆ ในหนาหนังสือพิมพ  ซึง่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการควบรวมกิจการของธนาคารไปยังพนักงานเปน

ประจําทกุวนั  นอกเหนือจากขาวสารความเคล่ือนไหวทาง ดานเศรษฐกิจและการเงนิอ่ืนๆ  

  2.2  BT Movement  เปน Web Page ที่เผยแพรขาวสารกิจกรรมตางๆ ที่ธนาคารไดดําเนินการ 

รวมทัง้นาํ Press Release และขาวภาพทีส่งไปยังส่ือมวลชนเผยแพรใหพนักงานทราบดวย 

 “การที่สํานกัประชาสัมพนัธ นาํขาวทุกขาวที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการเผยแพรในระบบ 

Intranet ของธนาคารนั้น  เพราะเราตองการใหพนกังานไดเหน็ภาพรวมของประเด็นขาวในแตละวันทั้งหมด  

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดวาควรเชื่อขาวนัน้มากนอยเพียงใด เพราะบางคนอาจจะอานขาวจาก

หนงัสือพมิพฉบับเดียว  ซึง่หากหนังสือพมิพฉบับนั้นลงขาวผิดก็จะทําใหพนักงานไดขอมูลที่ผิดไป  ดังนัน้หาก

เขาไดอานขาวจากหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ  ก็จะทาํใหเขาเขาใจสถานการณหรือขาวในแตละประเด็นที่

ออกมาไดอยางถูกตอง” 

              (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547) 

    

 ในชวงทีม่ีกระแสขาวสารการควบรวมกิจการนั้น สํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร ไดใชระบบ 

Intranet ซึ่งเปนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิสในองคกรในการเผยแพรขาวการควบรวมกิจการ ที่เผยแพรทาง
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หนงัสือพมิพรายวนัทุกฉบับใหพนักงานไดติดตามความเคล่ือนไหวเปนประจําทกุวนั เพื่อใหพนักงานมีขอมูลที่

หลากหลายสําหรับตัดสินใจวาขาวในประเด็นใดที่มีความนาเชื่อถือ  และเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึนไดอยาง

ชัดเจน 
 

 2. เอกสารขาว เปนการนาํขาวจากสํานกัประชาสัมพนัธทีจ่ัดทาํข้ึนมาถายเอกสารและกระจายไป

ยังผูบริหารและพนกังานตามฝายตางๆ ในสํานักงานใหญ ฝายละ 20 ชุด   ซึ่งเปนการเผยแพรขาวจากสํานัก

ประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่งนอกเหนือจากการเผยแพรในระบบ Lotus Notes 

“การที่เรานาํขาวจากสํานักประชาสัมพันธหรือสารจากกรรมการผูจัดการใหญ มาพมิพเปน

เอกสารขาว แจกใหพนักงานในสํานกังานใหญนัน้ เพราะเราตองการใหพนักงานที่ไมมี   e-mail  address  

ไดรับขาวสารการควบรวมกจิการเชนเดียวกับพนักงานคนอ่ืนๆ   เพราะบางทีเขาอาจจะไมไดเปด Lotus Notes 

ที่เปนสวนกลางของฝายตลอดเวลา   ดังนั้นเมื่อมีการกระจายในลักษณะก็จะทําใหพนักงานรูวามขีาว    ซึง่เรา

ไมไดแจกครบจํานวนพนกังานทุกคน  เพราะเรารูวาพนกังานสวนใหญสามารถเปดอานจาก Lotus Notes ได” 

                 (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

 เอกสารขาว เปนส่ือประเภทหนึ่งทีสํ่านักประชาสมัพันธใชเปนส่ือกลางในการเผยแพรขาวสาร   

เพื่อกระตุนและเนนย้ําใหพนกังานทราบวามีขาวสารเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเผยแพรออกมา  เปนการเพิ่ม

ชองทางในการสงขาวสารใหถึงพนักงานไดอยางทั่วถึงมากข้ึน 

 

 2. วารสารภายใน เปนส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสํานกัประชาสัมพนัธจะ

ใชเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรไปยงัพนักงาน  โดยจัดทาํในรูปแบบของ

หนงัสือพมิพขนาด Tabloid  ใชชื่อวารสารวา “ขาวไทยธนาคาร” ซึง่จัดทาํเปนรายปกษเผยแพรทุก 15 วนั    

อยางไรก็ตามในชวงทีม่ีขาวการควบรวมกจิการนัน้ วารสารขาวไทยธนาคารมีบทบาทในการเผยแพรขาวสารไป

ยังพนักงานนอย โดยนบัต้ังแตมีกระแสขาวการควบรวบกิจการ “ขาวไทยธนาคาร” ไมมีการเผยแพรขาว

เกี่ยวกับการควบรวมกจิการเลย  มีเพียงขาวไทยธนาคารในฉบับปกษหลังเดือนธนัวาคม 2546  ซึง่เปนการ

จัดทําในโอกาสใกลเทศกาลปใหมเทานั้น ที่ไดเผยแพรสารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ  

ซึ่งเนื้อหาสารที่เผยแพรออกมานัน้ จะเปนลักษณะการใหกําลังใจพนกังาน และแสดงความเช่ือมัน่ในศักยภาพ

ของพนกังานทุกคนวาจะสามารถผานปญหาอุปสรรคตางๆ ได 

“ชวงที่มีขาวการควบรวมกิจการออกมานัน้  เราไมไดใชวารสารภายในเปนส่ือในการเผยแพร

ขาวสารมากนกั  เนื่องจากติดขัดเกี่ยวกับชวงเวลาในการเผยแพร ที่ตองเผยแพรเปนรายปกษ    ดังนั้นหากรอ
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เผยแพรขาวในวารสารก็จะไมทัน   ดังนัน้เราจงึใชเปนเอกสารขาวแทน  แตในฉบับปใหมซึง่ถือเปนโอกาส

พิเศษ  เราไดเผยแพรสารจากประธานกรรมการ  และสารจากกรรมการผูจัดการใหญ ซึง่มีเนื้อหาแสดงความ

ขอบคุณที่พนกังานใหความรวมมือรวมใจในการทํางานมาตลอดป และแสดงความช่ืนชมและเช่ือมัน่ใน

ศักยภาพของพนักงานทุกคน  รวมถึงใหกาํลังใจพนกังานในการทาํงานฝาฟนปญหาอุปสรรคตอไปดวย” 

                   (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

 วารสารภายใน เปนส่ือประชาสัมพนัธที่ไมมีบทบาทในการเผยแพรขาวสารในชวงการควบรวบ

กิจการมากนกั  ทัง้นี้เนื่องจากเปนส่ือทีม่ีขอจํากัดในดานระยะเวลาการเผยแพร  ซึ่งทาํใหไมทนัตอสถานการณ  

ดังนัน้สํานักประชาสัมพนัธจึงไมไดใชวารสารภายในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการไปยงัพนักงาน 

เพียงแตใชเปนส่ือเสริมในการเผยแพรสารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญในชวงเทศกาลป

ใหม ซึง่มีเนือ้หาเกีย่วกับการควบรวมกจิการเพยีงเล็ก นอย แตมวีัตถุประสงคหลักเพื่อแสดงความขอบคุณ 

สรางขวัญ และกําลังใจใหแกพนกังานมากกวา 

 นอกจากนี ้ ในการประชาสัมพันธขาวสารการควบรวมกิจการไปยังพนักงานยังมีการใชส่ือบุคคล

จากการจัดประชุมผูบริหาร โดยกรรมการผูจัดการจะเปนผูชี้แจงนโยบาย ตลอดจนขอสงสัยเกี่ยวกบัขาวการ

ควบรวมทีเ่ผยแพรตามส่ือตางๆ  เพื่อใหผูบริหารที่เขารวมประชุมนําไปช้ีแจงแกพนกังานในสังกัดตอไป ซึ่งใน

การจัดประชุมดังกลาวสํานักประชาสัมพันธจะมีบทบาทในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการควบรวมกิจการเสนอ

ตอกรรมการผูจัดการใหญ  เพื่อนาํไปใชในการชี้แจงในท่ีประชุม 

 “ทุกคร้ังกอนทีก่รรมการผูจัดการใหญจะมกีารประชุมผูบริหาร   เกี่ยวกบัการควบรวมกิจการ สํานัก

ประชาสัมพันธจะตองทําสรุปประเด็นทัง้หมดของการควบรวมที่เปนกระแสอยูในหนาหนังสือพิมพเสนอตอ

กรรมการผูจัดการใหญ เพื่อเปนขอมูลประกอบการไขขอของใจของผูเขารวมประชุม” 

                              (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถุนายน 2547)     
ตอนท่ี 4   ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการสือ่สารภายในองคกรของสาํนักประชา- 
 สัมพันธ ไทยธนาคาร กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ  ในชวงเดือนสิงหาคม  
              2546 –  มกราคม 2547  
 

 ผลการศึกษาพบวา การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคาร 

กรณีขาวสารการควบรวมกจิการ  ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  มีปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนนิงานดังนี ้
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 1. ขอจํากัดดานนโยบายในการใหขอมูลขาวสาร เนื่องจากตองปฏิบติัตามนโยบายของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ขอจํากัดดังกลาวสงผลใหสํานักประชาสมัพันธไมไดทําการประชาสัมพันธขาวสาร

เกี่ยวกับการควบรวมกจิการไดอยางชัดเจน 

“ในชวงนัน้ทางไทยธนาคารเปนเด็กดี เพราะเรารับนโยบายมาจากธนาคารแหงประเทศไทยวา  

ทางแบงกไทยและไอเอฟซีทไีมควรจะพูดอะไรเลยกับทางส่ือมวลชน ในกรณีที่ส่ือมวลชนมีขอสงสัยควรที่จะคุย

โดยตรงกับคุณธาริษา  วฒันเกส  คือรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย   เพราะฉะนัน้ไทยธนาคารก็เปน

เด็กดี เมื่อแบงกชาติบอกมาอยางไรก็ทาํตามหมดทุกส่ิงทุกอยาง  เพราะฉะนัน้ไทยธนาคาร  โดยเฉพาะตัว

กรรมการผูจัดใหญก็พยายามหลีกเล่ียงที่จะพบปะผูส่ือขาว  เมื่อพบผูส่ือขาวก็จะพดูตรงๆ เลยวาไมสามารถให

รายละเอียดในเร่ืองกระแสขาวการควบรวมได  ถาอยางไรใหเรียนถามทางธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนการ

สมควรกวา ” 

       (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)    

 

 จากการที่ไทยธนาคาร มกีองทนุเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนใหญ  โดยผูวาการธนาคารแหงประเทศ

ไทย  ประธานกรรมการกองทนุฟนฟฯู ซึง่เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายไมใหไทยธนาคารเปนผูใหขาว

เกี่ยวกับการควบรวมกจิการ  ดังนัน้ไทยธนาคารจึงตองปฏิบัติตาม  สงผลใหชวงที่มีกระแสขาวการควบรวม

กิจการนั้น  ไทยธนาคารไมไดมีการแถลงขาว  หรือใหขอมูลขาวสาร  เกี่ยวกบัการควบรวมกิจการตอส่ือมวลชน    

และยังสงผลใหไมมีการชี้แจงขาวแกพนกังานในองคกรไดอยางชัดเจนดวย  เนือ่งจากติดขอจาํกัดทางดาน

นโยบาย 

 

 2. ปญหาจากความลาชาในการเผยแพรขาวสาร  โดยใหขอมูลขาวสารเกีย่วกับการควบรวม

กิจการหลังจากที่ไดมีส่ือมวลชนนาํเสนอขาวสารไปแลว  อีกทั้งเนื้อหาขาวสารที่เผยแพรมักรวบรวมประเด็นขาว

ที่นาํเสนอทางหนาหนังสือพมิพมากลาวย้าํอีกคร้ัง โดยอางคําพูดจากแหลงขาวในหนาหนงัสือพมิพ  แทนการ

อางคําพูดจากผูบริหารภายในองคกร จงึทาํใหประเด็นทีน่ําเสนอไมไดใหรายละเอียดของการควบรวมกิจการ

มากกวาขาวทีเ่ผยแพรตามส่ือตางๆ ทาํใหพนักงานตองอาศัยขาวสารจากส่ือมวลชน และการบอกเลาจากคน

ใกลชิด  หรือการส่ือสารกันเองในหมูพนักงาน 

 “ปญหาในการส่ือสารเกิดจากปจจัยอ่ืนที่เขามาแทรกมากกวา  คือ การพูดคุยกันของพนักงานทัง้ 2 

องคกร  อยางไมเปนทางการและก็มาแพรกระจายวาทางโนนอยางนั้นอยางนี ้  ทางนี้เปนอยางไร  ฝายนี้จะมา

อยูกับฝายนี ้ โครงสรางมาเทียบกนัแลวเปนยงัไง  อันนี้เปนอะไรทีเ่ราหามไมได  ก็คือ มีการดาวนโหลด

โครงสรางมาเทียบกนัดูวา IFCT มีฝายอะไรบาง  ไทยธนาคารมีฝายอะไรบาง  ฝายไหนจะอยูฝายไหนจะไป  
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ทับกนัไดไหม  ซึ่งกม็าจากเว็บไซตเพราะในเว็บไซตของ   ไอเอฟซีทีก็จะมีโครงสรางและผูบริหารลงไวอยูแลว  

เพราะฉะนัน้จงึเปนเร่ืองธรรมดาทีพ่นกังานจะเอาโครงสรางมาทาบกนัดู…” 

                     (ทับทิม  สิงหเสนี, 30 มิถนุายน 2547)   

  

 “…สวนใหญจะไดขาวจากหนังสือพิมพ ขาวจากสํานักประชาสัมพันธ สารจากกรรมการผูจัดการ

ใหญ  ก็มบีางแตไมบอยนกั  และทางผูอํานวยการฝายก็มีการประชมุชี้แจงใหฟงดวย  แตก็ไมบอยเหมือนกนั  

เพราะพูดมากๆ ก็ไมดี     ซึ่งถาถามวาเพียงพอไหมคิดวาข้ึนอยูกบัแตละบุคคลมากกวา  ถาคนไหนที่รูสึก

กังวลรอนรน  ก็อาจคิดวามนันอย  เพราะตองการรูขาวสารความเคลื่อนไหวตลอด  เมื่อไมมีมาแจงบอยๆ ก็

อาจจะวาเอะทําไมแบงกไมบอก  แตสําหรับพี่เนื่องจากเราไมรูสึกรอนรนกับความไมมั่นคง  จงึไมทําใหรูสึกวา

ขาวสารที่ไดรับนอยไป  และก็คิดวาถามีอะไรเด๋ียวเขาก็บอกเอง อีกอยางเราก็มีการติดตามขาวจากหนา

หนงัสือพมิพ  และก็มีการพูดคุยแลกเปล่ียนขาวสารกบัเพื่อนพนกังานในฝายอ่ืน  ก็ทาํใหทราบขาวสารหลาย

ทาง”  

     (นันทา  สินประเสริฐรัตน , 16  กรกฎาคม 2547) 
 “ทราบจากหนงัสือพิมพ  จากที่สํานักประชาสัมพันธสงมาทาง E-mail  Intranet  และก็เพื่อนที่

ทํางานอยูที่ไอเอฟซีท ีซึ่งขาวสารทีท่างประชาสัมพันธสงมา จะเปนเร่ืองธรรมดาทีพ่อรูอยูแลว   แตถาตองการ

รายละเอียดวาเร่ืองไหนจริง  เร่ืองไหนไมจริงก็จะไมรู   เพราะเรามีการเปดรับหลายส่ือ  และก็เปนการพูดคุย

กับเพื่อนๆ เสียสวนใหญ  ซึ่งขาวที่ไดรับจากสํานักประชาสัมพนัธก็ดีนะ  เพราะเปนนโยบายที่ชีแ้จงออกมาวา

เราควรทําอยางไร ซึ่งพีก่็เปนทีมงานที่คอนขางจะเกีย่วของกับเร่ืองนี้โดยตรงดวยถามีการควบรวมเขามา แต

ขาวภายในที่อานก็ไมไดชี้แจงทราบวาอะไรจริง อะไรไมจริง เมื่อเทียบกับกระแสขาวภายนอก  จะเปนลักษณะ

นโยบายจากผูบริหารมากกวา” 

     (มะลิวัลย วงษภูมิ ,21 กรกฎาคม 2547) 

 

 “จะไดขาวจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน   ส่ือประชาสัมพันธภายในทีส่งมาทาง Lotus Note   และก็

มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันวาเมื่อมีการควบรวมแลวจะเปนอยางไร  มีขอดีขอเสียอยาง ซึ่งขาวสารที่ไดรับจาก

สํานักประชาสมัพันธถือวาดี  โดยเฉพาะสารจากกรรมการผูจัดการใหญที่สงเปนอีเมลถึงพนกังานโดยตรง   ซึ่ง

แมจะเปนวันเวยก็ยงัดี  เพราะอยางนอยทําใหพนักงานงานสามารถตีความไดวาผูสงสารตองการสื่อสารอะไร  

เราก็ไดรับขาวสารโดยตรง   ในสวนของขาวจากสํานักประชาสัมพันธก็ชวยทาํใหเขาใจมากข้ึนเพราะมีการ

รวบรวมประเด็นตางๆ ที่เผยแพรตามหนงัสือพิมพ  ซึ่งแตละฉบับก็ไมเหมือนกนั  มาสรุปทาํใหเขาใจมากข้ึน” 

      (ไพลิน  โกมลมิศร , 21 กรกฎาคม 2547) 
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“ขาวที่ไดรับคร้ังแรกเลยก็จากหนังสือพิมพ หลังจากนัน้ก็ไดตามผูใหญในฝายฯ ซึ่งเปนคณะทาํงาน

ในการประสานงานรวมกับไอเอฟซีทีไปประชุมอยูบอยๆ  และก็ตองทาํขอมูลเกี่ยวกับพวกนี้ใหผูใหญดวย จึงทํา

ใหทราบขาวสารความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการควบรวมกจิการอยูตลอด เวลา  จึงไมคอยไดติดตามขาวสาร

ภายในองคกรนัก  แตเทาทีจ่ําไดจะมีนองในฝายฯ คอยพร้ินท ขาวทีส่งมาทาง  E-mail บาง  ทาง Lotus 

Notes บางให  แตก็ไมคอยไดอานเพราะเรารูขอมูลอยูแลว  ดังนั้นถาถามวาขาวสารจากภายในองคกรมี

เพียงพอหรือไม  หรือรวดเร็วทนัเวลาหรือไม  คงตอบไมไดนักเพราะไมไดติดตามเพราะเราทราบขาวจากการไป

รวมประชุมอยูแลว”  

    (เบญจวรรณ   สิทธพิลากร , 4 กรกฎาคม 2547) 

  

“ขาวสารการควบรวมกิจการสวนใหญ จะไดรับจากการอานหนงัสือพิมพ ฟงขาวทิยุ  และก็จะมี

เพื่อนๆ จากทีอ่ื่น ซึง่รวมทั้งจากไอเอฟซีทดีวย โทร.มาบอก   และก็จะคอยโทร. เช็คขาวจากเพื่อนๆ ตลอดเวลา

ดวย สวนขาวจากการประชาสัมพนัธภายในองคกรนั้นมีคอนขางนอย และชาเมือ่เทียบกบัส่ืออ่ืนๆ และขาว

ประชาสัมพันธสงมาใหสวนใหญเปนประเด็นที่รูอยูแลว เหมือนกับทีเ่สนอตามหนาหนงัสือพมิพแตมาสรุปรวม

ใหเทานัน้ แตก็เขาใจวาการที่ประชาสัมพันธจะเผยแพรขาวอะไรออกมาจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหญ

ดวย  ซึง่อาจทําใหใชเวลาในการดําเนนิการอยูบาง  เพราะตองทาํตามข้ันตอน” 

         (ปรเมศวร  พรหมบุรี, 29 กรกฎาคม 2547) 

 

“ไดขาวการควบรวมจากหนังสือพิมพบาง  โทรทัศนบาง  ลูกคามาถามบาง   และก็มีขาวจาก

สํานักประชาสมัพันธ และสารจากกรรมการผูจัดการใหญที่จะสงมาทีหลังสุด  ซึ่งกท็ําใหเขาใจสถานการณ

เพิ่มข้ึนอีกระดับหนึง่ วาเปนการดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐ  ซึ่งเราเปนธนาคารของรัฐก็ตองทาํตาม

นโยบาย    แตขาวที่ออกมาคร้ังนี้จะเปนกระแสที่คอยๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําใหเราพอทราบความเคล่ือนไหว

ตลอดจากการอานหนังสือพมิพ  จึงทําใหไมรูสึกวาขาวจากประชาสัมพันธชา ไมทนัเหตุการณเพราะไมใชขาว

ที่เกิดข้ึนแบบกะทนัหนั   เราคอยๆ ไดรับขาวก็เลยไมตกใจ  ลูกคาเองก็ไมตกใจเหมือนกนั”   

           (รัตนา  เจริญโชคชัย,  26  กรกฎาคม  2547) 

 

“จะไดขาวการควบรวมจากส่ือตางๆ   รูจากเครือขายของเพื่อนๆ  ที่อยูตามธปท.บาง  แบงกอ่ืนๆ 

บาง  ที่โทร.มาบอก  และก็ลูกคาบาง  ซึง่ขาวสารภายในองคกรที่ไดรับถือวาชา  เพราะเรามีลูกคาโดยเฉพาะ

กลุมนกัธุรกิจที่เขาจะรูขาวเร็วกวา  บางคร้ังเขามาถามเรายงัไมทราบเร่ืองกต็องพยายามแกปญหาเฉพาะหนา
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ไปกอน  ตองหาวิธีวาจะทําอยางไรไมใหลูกคารูสึกวิตกกบัขาว ดังกลาวจนถอนเงินไป ก็พยายามช้ีแจงวาไมวา

จะมีการควบรวมหรือไมลูกคาก็จะไมไดรับผล กระทบ ไมตองกังวล  จากนั้นเราก็ตองพยายามไปหาขอมูลมา

เพื่อตอบคําถามของลูกคาใหได แตก็เขาใจดีวาอะไรที่จะสงออกมาเปนทางการจากแบงก จะตองเปนเร่ืองทีม่ี

ความชัดเจนกอนถึงจะแจงไมทราบได  ไมเชนนั้นจะเปนผลเสียมากกวาผลดี   ดังนั้นขอมูลที่ไดรับจากแบงก

ใหญสวนใหญก็จะเปนประเด็นที่เราพอทราบอยูแลว   แตก็มีประโยชนในแงที่ใหพนักงานใชเปนคูมือในการ

ตอบ คําถามไดอยางมัน่ใจข้ึน และเปนไปในแนวทางเดียวกนั  ลูกคาจะไดไมสับสน” 

     (สุวรรณา  พิมพะกร, 26 กรกฎาคม 2547) 

 

“จะไดขาวจากโทรทัศนกอน  แลวกห็นังสือพิมพ  ตัวท่ีสามก็เปนขาวลือปากตอปาก  สวนใหญก็ดู
มาจากโทรทัศนและหนังสือพิมพ  ขาวสารภายในก็ไดรับบางแตวาคอนขางนอย  และก็ไมทัน  เพราะฉะน้ันคน
จะไมสนใจ  จะไปติดตามจากหนังสือพิมพมากกวา  เพราะขาวสารภายในจะไปลอกมาจากหนังสือพิมพ  ดังนัน้
เม่ืออานเห็นวาไมมีอะไรใหมก็ไมด ู ซ่ึงแมพอจะใชเปนแนวทางในการตอบคําถามไดบาง แตอยาลืมวาพนักงาน
เขาอานหนังสือพิมพทุกเชา  เพราะของประชาสัมพันธนีจ้ะเอามาจากหนังสือพิมพและก็มารวบรวมใหมันดี  แต
หนังสือพิมพเขาไมสนใจวาจะกระทบอะไรบางเขาก็จะลงไปเลย  ทุกคนก็สนใจมากเพราะเปนขาวสดๆ” 

            (ปกรณ  ปรีชาภรณ , 27 กรกฎาคม 2547) 

 

“จะไดขาวจากวิทยุ และก็หนังสือพิมพที่เขาไปเจาะรายละเอียดมา  ซึ่งการที่เราติดตามอานก็ทาํให

รูกอนที่ลูกคาจะถาม   สวนขาวสารจากในองคกรก็มบีางแตไมบอยนกั  และก็ไมคอยชัดเจนเชนกัน อาจเปน

เพราะตองแลวแตทางการจะส่ัง  ซึง่กม็าในรูปขาวจากสํานกัประชาสัมพันธบาง  สารจากกรรมการผูจัดการ

ใหญบาง ที่สงมาทาง Mail  ในระบบ Lotus Note   แตก็มีเนื้อหาที่คลายกับในหนงัสือพิมพ  ซึ่งถือวาสงมาชา

ไปนิดในชวงนัน้ แตก็ชี้แจงรายละเอียดใหชัดเจนข้ึน เปนแนวทางในการตอบคําถามใหพนักงานช้ีแจงแกลูกคา

ได” 

                                   (วุฒิชัย  จิระพรกุล, 29 กรกฎาคม 2547) 

  

 “ไดขาวการควบรวมจากการอานหนงัสือพมิพธุรกิจ  ลูกคามาถามบาง  การเขาประชุมรับฟงการ

ชี้แจงจากกรรมการผูจัดการใหญ   และกส่ื็อภายในองคกร  ขาวจากสํานักประชาสมัพันธ  สารจากกรรมการ

ผูจัดการใหญ  แตจะชากวากระแสขาวขางนอก  ตองไปถามจากเพื่อนๆ บาง  คนใกลชิดบางและก็ตามดูขาว

เองบาง  เพราะลูกคาจะคอยมาถาม  แตขาวสารจากส่ือประชาสัมพนัธภายในองคกรก็ถือวาเปนประโยชนทํา

ใหพนักงานเช่ือมั่นข้ึน  และเปนแนวทางในการตอบคําถามลูกคาดวย และในสวนของสารจากกรรมการ
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ผูจัดการใหญอานแลวทําใหเราม่ันใจข้ึนมาก เพราะขนาดทานยุงอยูแลว ยงัอุตสาหสงสารมาดวยตัวเอง  ซึง่

เมื่อไดรับก็จะใหพนักงานในสาขาคนหน่ึงอานใหเพื่อนๆ ฟงพรอมๆ กนั   ทาํใหพนกังานมีขวัญกาํลังใจเพิ่มข้ึน”    

            (ศรายุทธ  แชมชอย, 29 กรกฎาคม 2547)  

 

“ตอนนั้นจะไดจากหนังสือพพิมพเปนสวนใหญ  เพราะส่ือภายในยังไมคอยมี  จะมีบางก็ใน Lotus 
Notes  ตรงท่ีเปนขาวเดนประจําวนั   แตวาจะชากวา    ซ่ึงขาวท่ีสงมากช็วยใหเขาใจสถานการณในระดับหนึ่งแต
ไมถึงกับเยอะ เพราะขอมูลท่ีไดมันไมไดมากไปจากขาว  เพียงแตช้ีแจงวาจะมีการควบรวมจริง  ซ่ึงเราก็รูแลว  ก็
แคยืนยันเราทราบอยางชัดเจนวาจะเกดิข้ึนจริงๆ ไมใชขาวลือ   เพราะการท่ีไดรับขาวจากโทรทัศน หนังสือพิมพ  
ทําใหเราคิดวาอาจเปนขาวลือก็ได  แตเม่ือมีขาวจากแบงกก็ทําใหรูวาจริงๆ มันไมใชขาวลือแลว  เปนการ
คอนเฟรมอยางเปนทางการ แตก็รูสึกดข้ึีนเพราะเปนการบอกขาวกนัเอง  ดีกวาเราไปฟงมาจากขางนอก  
พนักงานเองไมตองไปซุบซิบกันวาจริงหรือไม” 

 (พนกังานดานพัฒนาโครงการ, ฝายสํานกังาน, สํานักวจิัย 2 คน,  

    สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, 9 สิงหาคม 2547) 

 

“จะไดขาวจากหนังสือพิมพกอน  และก็ตามมาดวยขาวโทรทัศน    หลังจากนัน้อีกนานกวาจะมี

ขาวสารภายในออกมาช้ีแจง ซึ่งขาวที่ไดก็ไมดชัดเจนเพิ่มข้ึนจากหนงัสือพิมพ   ซึ่งตอนนั้นเราจะมีการพูดคุย

กันในหมูพนกังานวา ตอนนีม้ีขาวการควบรวมนะตอนนีผู้บริหารทางนัน้ครบวาระ แลว  ที่นัน้มีฝายอะไรบางมา

ควบรวมแลวจะเปนอยางไง  เราก็จะมีการพูดคุยกันในหมูเพื่อนฝูง” 

 (พนกังานฝายปรับปรุงโครงสรางหนี ้2 คน, ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร, 

ฝายบริหารขายงาน, สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 10 สิงหาคม 2547) 
 

 “ส่ือแรกท่ีไดรับขาวคือ จากหนังสือพิมพ  และก็เพื่อนตางแบงก  ลูกคาของแบงกเองมาบอก  สวนขาว
ในธนาคารเองนี่จะชาสุด   จะเปนขาวท่ีมาจากขางนอกกอน   เปนขาวท่ีพนักงานลือกันเองกอน   ขาวจากสํานัก
ประชาสัมพันธ  ไดรับทาง Mail  เปนคําถามคําตอบมาใหช้ีแจงลูกคา  และก็มีพนักงานลือๆ กันเอง  และก็โทร
คุยกัน   และผูบริหารสาขาก็มีช้ีแจงบาง  หลังจากเขาไปประชุมมาเปนชวงๆ  แตกย็ังไมมีอะไรชัดเจน   แตขาว
จากสํานักประชาสัมพันธก็ชวยใหเรายืนยนัลูกคาได  ช้ีแจงลูกคาได  และก็จะมีแนวคําถามคําตอบใหอานวา
ลูกคาถามอยางนี้  เราตองตอบอยางนี้  เปนแนวการตอบคําถาม   ก็ชวยใหเขาใจสถานการณเพิ่มข้ึน  ลูกคาเองก็
เคลียรข้ึน  เพราะเขาฟงมาจากหลายกระแสก็จะทําใหสับสน   ขาวท่ีไดรับก็ทําใหเขาใจชัดเจนข้ึน  วานาจะเปน
อยางนี้ๆ” 
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   (พนักงานสาขาราษฎรบูรณะ / ภาษีเจริญ / สุขสวัสดิ์ /      
สมุทรสาคร / บุคคโล, 24 กรกฎาคม 2547) 

 “จะไดขาวจากลูกคากอน   คือ  ลูกคามาถามวาจะมีการควบรวมหรือ  ซ่ึงตอนน้ันยังไมรูเร่ืองเลย พอ
ลูกคารูแลวเราก็พยายามหาขอมูลวาจริงหรือไม  จากหนงัสือพิมพ ส่ือตางๆ และหลังจากนั้น ผูจัดกาไปประชุมก็
มาแจงใหทราบ สวนขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธในองคกรจะมีหลังจากมีขาวการควบรวมออกมาทางส่ือ
ตางๆ แลว  จะมาชาท่ีสุด  อานแลวกเ็ฉยๆ บางทียาวเกนิไป  รายละเอียดเยอะ  และสวนมากก็จะรูจากส่ือมาแลว  
เลยข้ีเกียจอาน  แตก็ไดเอาไปใชเปนแนวทางในการตอบคําถามลูกคาตามท่ีช้ีแจงมา เนื่องจากเราไมรูรายละเอียด
ลึกๆ  จึงตองใชขอมูลท่ีทางสํานักประชาสัมพันธสงมาใหตอบคําถามลูกคา  จะไดตอบในแนวทางเดียวกัน  
ไมอยางนั้นก็จะตอบคนละอยาง  ซ่ึงจากการอานก็ทําใหเขาใจมากข้ึน  รูวาควรตอบคําถามลูกคาอยางไร” 

  (พนักงานสํานักสุราษฎรธานี /สาขาชุมพร/สาขายอยโอเช่ียน ภูเก็ต/ 
สาขายอยพันธุทิพย พลาซาเชียงใหม, 24 กรกฎาคม 2547) 

 
 จากการสอบถามถึงการรับขอมูลขาวสารของพนักงาน เกี่ยวกับการควบรวมกจิการนั้น  พบวา
พนักงานสวนใหญไดรับขาวสารจากสื่อมวลชน  มากกวาการรับทราบขาวสารจากภายในองคกร ซ่ึงสามารถจัด
อันดับไดดังนี้   

 อันดับ  1  ไดแก  ส่ือหนงัสือพิมพ    

 อันดับ  2  ไดแก  ส่ือวิทยุ / โทรทัศน 
 อันดับ  3  ไดแก  ส่ือบุคคล  จากภายในและภายนอกองคกร  เชน ลูกคา  เพื่อน ฯลฯ 

 ท้ังนี้ เนื่องจากขาวสารจากภายในองคกรมีนอย และชากวาส่ือมวลชน  อีกท้ังขาวสารที่นําเสนอยังมี
เนื้อหาไมแตกตางจากท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ  ดังนั้นพนักงานจึงติดตามขาวสารจากภายนอกองคกรไดมากกวา 
 

 3. ปญหาจากขอจํากัดของอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมตอกับเครือขายส่ือสารภายในองคกร
มีนอย   ทําใหพนักงานบางกลุมไดรับขาวสารชากวาความจริง  

 
 “…ขาวสารขอมูลในประเด็นที่เราส่ือสารไป  ทั้งที่เปน Paper หรืออะไรที่อยูใน Lotus Note  ใน 

Intranet ก็คาดวาพนักงานสามารถเขาไปหาดูไดไมยาก  เพราะถึงแมจะไมไดมี PC ทุกคน  แตก็สามารถพ

ร้ินทออกมาดูได  คิดวาตรงนี้คงไปถงึ  แตวาตัวปจจัยแทรกซอนอ่ืนๆ นาจะมาจากการพูดคุย  การจินตนาการ

ถึงอนาคตวาจะเปนอยางไร… ” 

       (ทับทิม  สิงหเสนี , 30 มิถนุายน  2547) 
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“การสื่อสารผานระบบ Lotus Note นับดีกวาสมยักอนที่เปนกระดาษ  แตก็อยากใหแจงหัวเร่ือง  

หรือสัญลักษณมาดวยวาดวนมาก  เราจะไดเปดดูกอน  เพราะเราทํางานอยูถาไมบอกวาสําคัญบางทีเราก็ไม

เปด  บางทีเลกิงานแลวถึงจะเปด  บางทกีต็องพร้ินทออกไปอานที่บาน เพราะเคร่ืองคอมฯ เราก็ตองใชทาํอยาง

อ่ืนดวย และการสงสารก็ควรสงใหแนนอนวาจะสงถึงสาขาโดยตรง  หรือจะสงผานไปยังสํานัก  เพราะ

ไมอยางนั้นเมลก็จะมาซํ้าๆ   แตก็ควรสงอะไรที่เปนสัญลักษณวาเปนเร่ืองสําคัญเร่ืองดวน    แตที่เปนอยูคือ

สาขาไหนเปดอานแลวก็จะโทร.บอกกันวาเปดอานเร่ืองนี้หรือยงัมากกวา” 

(พนักงานสาขาราษฎรบูรณะ/ ภาษีเจริญ/ สุขสวัสด์ิ/ 

 สมุทรสาคร/บุคคโล,24 กรกฎาคม 2547)                       

“ระบบส่ือสารท่ีใชถือวามีประสิทธิภาพแลว  สามารถสงใหไดอยางรวดเร็ว  แตดวยหนาท่ีประจําวนั
ทําใหบางทีไมสามารถเปด Mail ได  ตองเอาไปอานท่ีบาน  กเ็ลยทําใหรับขาวสารชาจากสถานการณ  และเราก็
ไมมีเคร่ืองสวนตัว  เคร่ืองท่ีรับเมลไดก็ตองใชทํางานอยางอ่ืนๆ ดวย  เพราะฉะนั้นการท่ีจะเขาไปดขูาวสารก็เลย
ไมสะดวก  และพนกังานสาขาก็ไมคอยมีเวลาดวย  ตองทํางานอยางอ่ืน  หาลูกคา ตอนรับลูกคา  ทําบัญชีตางๆ” 

                            (พนักงานสํานักสุราษฎรธานี /สาขาชุมพร/สาขายอยโอเช่ียน ภูเกต็/  
 สาขายอยพันธุทิพย  พลาซา เชียงใหม, 24 กรกฎาคม 2547) 

 
 จากการที่สํานกัและสาขาแตละแหง มีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมตอกับระบบ Lotus Note 

และ Intranet ซ่ึงเปนเครือขายการส่ือสารภายในองคกรเพียงสํานัก/สาขาละ 1-2 เคร่ืองเทานั้น    อีกท้ังเคร่ืองท่ี
สามารถเช่ือมตอกับระบบ Lotus Note และ Intranet  ยังตองใชทํางานเพื่อใหบริการแกลูกคาดวย  ดงันั้นจึงทําให
พนักงานสํานกั/สาขาไดรับขาวสารลาชา หรือมีเวลาในการอานนอยกวาปกติ 

 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากพนักงานไทยธนาคารสวนใหญของไทยธนาคารมีความเคยชินกับกระแส
ขาวการควบรวมกิจการมาแลวหลายคร้ัง  อีกท้ังเคยผานกระบวนการควบรวมกิจการของ 14 สถาบันการเงิน
มาแลว จึงทําใหปญหาการส่ือสารภายในองคกรท่ีเกิดข้ึนไมไดทําใหพนักงานมีความวิตกกงัวลตอการควบรวม
กิจการ     จากการสังเกตของผูวิจัย  และการสอบถามจากพนักงาน  ทําใหทราบวาพนักงานไมไดวิตกกังวลตอ
กระแสขาวการควบรวมกิจการ  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

 “มีกังวลบางเนื่องจากทราบวาทางไอเอฟซีทีมักพูดวา พนักงานของเขามีความรูสูงกวาไทยธนาคาร   

เรียนจบปริญญาโทเปนสวนใหญ  และเกงกวา   จงึเกิดความกงัวลวาเมื่อควบรวมกิจการกันแลวใครจะเปน 

Head เขาจะมาเปนหวัหนาเราหรือเปลา  และเม่ือควบรวมแลว ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรจะทําใหมี

ปญหาในการทํางานหรือไม   เพื่อนรวมงานใหมจะเขากันไดไหม สวนเร่ืองที่กลัววาจะตกงานไมไดวิตกมากนกั
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ก็พยายามทาํงานของเราใหดีที่สุด หากจะตองไปจริงๆ ก็ไมเปนไร อีกอยางงานในความรับผิดชอบคือ ดาน

ธุรกรรมสินเช่ือ ยิ่งมีการควบรวมกิจการปริมาณงานยิง่มาก  เพราะตองเคลียรบัญชีอะไรตางๆ   เพราะฉะนัน้

จึงคิดวาไมนาจะไดรับความกระทบกระเทอืนจากการควบรวมมากนัก หรือหากจะไดรับก็คงชาเพราะกวาจะ

เคลียบัญชีลูกคาสินเช่ือจบกค็งมีเวลาอีกนาน”   

                       (นันทา  สินประเสริฐรัตน ,16  กรกฎาคม 2547) 
 

 “ไมรูสึกวิตกกงัวล  เพราะอยากใหมีการเปล่ียนแปลงทีดี่ข้ึนในองคกร ดังนั้นถามีการควบรวมเขามาก็

อาจดีข้ึน  มคีวามชัดเจนข้ึน   คือพี่จะมองในแงดีวาแบงกนาจะดีข้ึน  ไมไดมองที่ตัวเองเทาไรวาจะไดรับ

ผลกระทบหรือไม   เพราะหากมีการควบรวมแลวตองมีการคัดคนออก  ก็คงตองมีการพจิารณาในหลายๆ ดาน  

ทั้งความสามารถ  ความสนใจ  คงไมไดคัดออกงายๆ เหมือนกนั” 

       (มะลิวัลย วงษภูม,ิ 21 กรกฎาคม 2547) 

 

“ไมวิตกกังวล  คิดวามันอยูท่ีตัวเราเองมากกวา  ความมั่นคงหรือไมม่ันคงท่ีเกิดข้ึนอยูท่ีตวัเรา  คือ
ยอมรับความเปล่ียนแปลงได  อะไรจะเกิดก็ตองเกิด   มันเปนเร่ืองท่ีเราควบคุมไมได  เพราะฉะนัน้เราตอง
ปรับตัว  ซ่ึงจากการเรียนรูจากประวัติศาสตรขององคกรไทยธนาคาร  พนักงานท่ีนีจ่ะเปนคนชางคิด  ชางสังเกต  
มีการวิพากษวจิารณกนัในวงเล็กๆ  ไมใหญ  ไมแสดงออกอยางกวางขวาง  ไมเผชิญหนา  แตพนกังานท่ีนี่ก็เคยมี
บทเรียน  ผานการควบรวมมาแลว  ก็ทําใหเขาใจอะไรงายข้ึน  และถามีการควบรวมจริงๆ พนกังานก็ไมนาจะ
ไดรับผลกระทบมากนัก” 

                          (ไพลิน  โกมลมิศร , 21 กรกฎาคม 2547) 

 

 “ไมคอยกลัว เพราะในวาในแงของรัฐบาลนโยบายการดําเนินงานตรงน้ี กําหนดข้ึนเพื่อแกปญหา  

เพราะฉะนัน้จงึไมใชแกปญหาอยางหนึ่งแลวทาํใหเกิดปญหาอีกอยางหน่ึง คือ คนตกงานเพิม่ข้ึน และเราก็เคย

ผานการควบรวมกิจการมาแลวก็เห็นวาเรายังไดอยูกนัอยางครบถวน จึงไมกลวั  นอกจากนี้ในสวนทีพ่ี่

รับผิดชอบคือ การขยายสาขา  ทราบมาวาทางไอเอฟซีทยีังไมม ี  ถาเปนฝายงานที่มีความซ้าํซอนก็นาจะมี

ปญหาบาง  แตเนื่องจากงานของเราไมซ้าํซอนจึงไมกังวล” 

                 (เบญจวรรณ   สิทธพิลากร , 4 กรกฎาคม 2547) 
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 “สําหรับตัวพี่เอเฉยๆ  เพราะชินและก็ไดยนิขาวสารทาํนองนี้มาเยอะ  แตสําหรับลูกนองกม็ีบาง  ซึ่ง

ก็พยายามพูดคุยกับเขาวาไมตองกลัว  ถาเราเปนคนมีคุณภาพอยางไรแบงกก็ไมเอาเราออก  แตถาเปนพวก 

Dead Wood  ก็ตองเตรียมตัว    กพ็ยายามใหกําลังใจเขาวาไมตองกงัวล” 

     (ปรเมศวร  พรหมบุรี, 29 กรกฎาคม 2547) 

  

“เขาใจวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการปรับใหแบงกมีขนาดใหญข้ึน ดังนัน้เม่ือรวมกิจการเขา

ดวยกันนาจะเปนอะไรที่ดีข้ึน สวนเร่ืองการปรับลดคนคิดวาเรายงันาจะทาํประโยชนใหแบงกไดเพราะฉะนัน้เขา

ก็นาจะยังตองการเรา อีกอยางเขาเปนเงินทุนหาเงนิฝากไมไดเพราะ ฉะนั้นเขาคงยังตองการเรา  ซึ่งถาถามถึง

ผลกระทบคิดวาผูใหญนาจะไดรับมากกวาเรา” 

           (รัตนา  เจริญโชคชัย,  26  กรกฎาคม 2547) 

 

“ไมวิตกกงัวล  เพราะเปนเร่ืองธรรมดาทีก่ารเปล่ียนแปลงตองเกิดข้ึน  และเราก็พรอมที่จะรับการ

เปล่ียนแปลง  ตองเปล่ียนอะไร เมื่อไร  และเม่ือเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนจริง เราควรต้ังรับกบัเหตุการณนั้น

อยางไร  โดยเฉพาะอยางยิง่กับลูกคา เราตองหาทางตอบปญหาลูกคาใหได  เพื่อทําใหลูกคาต่ืนตระหนกนอย

ที่สุด” 

     (สุวรรณา  พิมพะกร,  26 กรกฎาคม 2547) 

  

  “ผมไมวิตกนะ คอนขางที่จะเฉยๆ  เพราะเรามีความรูสึกวาการควบรวมไมไดหมายถงึวาทกุคน

จะตองตกงาน   อาจจะดีข้ึนก็ไดข้ึนอยูกบัระดับ ตําแหนงของแตละคน  เพราะอะไรมันก็ไมแน  สําหรับลูกคา

เราจะกงัวลลกูคาเงนิฝากนดิหนึง่  เพราะพอมีขาวพวกนี้เขาก็จะโยกเงินฝากไปหาแบงกใหญๆ เพราะไม

ตองการใหมีปญหาพวกนี้  ลูกคาสินเช่ือกไ็มมีปญหา” 

           (ปกรณ  ปรีชาภรณ , 27 กรกฎาคม 2547) 

 

 

“มีบาง  แตไมมาก  เพราะคิดวาเปนเร่ืองปกติ  แตเราก็ตองมีความเช่ือมั่นในองคกร เรา  และก็

พยายามช้ีแจงพนักงานใหเช่ือมันตอองคกรดวย พนกังานกม็ีความวิตกกงัวลเหมือนกนั เพราะเปนพนักงาน

ใหม  เพราะเราเพ่ิงเปดสาขา  กพ็ยายามปลอบเขา ก็ดีข้ึน  และเม่ือไดขาวจากผูใหญเวลาไปประชุมก็จะมา

เลาใหพวกเขาฟง” 

    (ศรายุทธ  แชมชอย , 29 กรกฎาคม 2547) 
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“เฉยๆ  อาจมบีางนิดหนอย  เพราะมีขาวลักษณะนีบ้อย  ผานเหตุการณแบบนี้มาเยอะเลยไมต่ืนเตน  

ซึ่งเวลาอานขาวก็จะเลาใหพนักงานฟงบาง  พนักงานเองเขาก็อาน  เราก็คุยกนัแตไมไดซีเรียสอะไร  ลูกคาเอง

ก็ไมต่ืนเตน  กจ็ะมีถามบาง แตเปนลักษณะพูดคุยมากกวาจะถามจริงจัง” 

                                                         (วุฒิชัย  จิระพรกุล,  29 กรกฎาคม 2547) 
  

“ไมคอยวิตก  จะเฉยๆ มากกวา  เนื่องจากชินกับขาวสารในลักษณะดังกลาว  และก็เคยผานการ

ควบรวมกิจการมาแลวทาํใหพอจะทราบวาจะเกิดอะไรข้ึนบาง ที่กังวลอยูบางก็ตรงที่ความไมชัดเจนของ

นโยบายวาจริงๆ แลวจะมีการควบรวมหรือไม   ควบรวมแลวใครจะเปนแกน ซึ่งถาหากเรารูกจ็ะทําใหเราไม

สับสน  เขาใจและพรอมรับกับสถานการณดังกลาวยิ่งข้ึน” 

             (พนกังานดานพฒันาโครงการ, ฝายสํานักงาน, สํานักวิจัย 2 คน 

                  และสํานกักรรมการผูจัดการใหญ, 9 สิงหาคม  2547) 

 

 “ไมวิตกกังวลเลย  รูสึกชนิมากกวา  เพราะเราเคยผานการควบรวมกจิการมาแลวคร้ังหนึ่ง   และก็

คิดวายังไงเสียธนาคารก็ไมนาจะใหเราออก เพราะเราก็ทาํงานได  หรือถาใหออกจริงๆ พวกเรากพ็รอมรับกับ

ความเปล่ียนแปลงนัน้ๆ อยูแลว นอกจากน้ีก็มีขาวสารลักษณะนี้ออกมาบอยๆ ก็เลยไมค อยรูสึกอะไร” 

(พนักงานฝายปรับปรุงโครงสรางหนี ้2 คน, ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร, 

ฝายบริหารขายงาน, สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 10 สิงหาคม 2547) 

 

“ไมวิตกกังวล  จะรูสึกดีใจมากกวา  แตคิดวาใครจะเปนแกนไทยธนาคารหรือไอเอฟซีที ความรูสึก

จะเปล่ียนไปจากคร้ังกอน มัน่ใจวาจะดีกวากอน มีความเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน  สถานะของแบงกจะดีข้ึนตามสื่อ

บอก เพราะเปนการเอา 2 ที่มารวมกัน   เพราะเขาจะเนนทางดานสินเชื่อ  เราดานเงนิฝาก  พอเอามารวมกันก็

จะดี  เสริมจุดเดนจุดดอยเขาดวยกนั  เลยดีใจ อีกอยางเราเปนพนักงานตัวเล็กๆ คงไมกระทบเทาไร เพราะเรา

ไมใชระดับผูบริหาร   และยังไงเขาก็คงไมยุบสาขา  เพราะเราทํางานปฏิบัติการเฉพาะดาน เพราะไอเอฟซีทีเขา

ยังไมเปนงานแบงก  ยังไมเปนงานสาขา  เพราะฉะนัน้ก็เลยไมคอยกงัวล…”   

      (พนักงานสาขาราษฎรบูรณะ/ ภาษเีจริญ/ สุขสวัสดิ์/ 
สมุทรสาคร/ บุคคโล,  24 กรกฎาคม 2547) 
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“..ไมกลัว  เพราะมีเหตกุารณลักษณะนี้หลายรอบแลวเลยรูสึกเฉยๆ  อีกอยางบริษัทเงินทุนเขาไมได
ทําธุรกิจลักษณะเดียวกับแบงก เพราะฉะนั้นจึงคิดวานาจะเปนประโยชนกับเรา และอีกอยางเราทําอยูทางดาน
เงินฝากดวยก็เลยเฉยๆ ถาเปนสินเช่ือก็อาจจะมีบาง และก็คิดวาควบรวมแลวอาจมีอะไรดีๆ ข้ึน  เพราะฐาน
เงินเดือนของเขาสูงแตของเราตํ่า  อาจจะมีการปรับใหเทากัน  หรือสาขาอาจจะมีการเปดมากข้ึน  และเปนเพราะ
เราเปนแบงกดวยเขาตองมาใช License เรา เพื่อทําธุรกจิทางดานแบงก  ซ่ึงเขาไมมีธุรกิจดานนี้เลย  เราเลยมี
ความรูสึกวาเราเหนือกวา..” 

             (พนักงานสํานกัสุราษฎรธานี /สาขาชุมพร/สาขายอยโอเช่ียน ภเูก็ต/สาขายอย
พันธุทิพย พลาซา เชียงใหม, 24 กรกฎาคม 2547) 

 
 จากการเก็บขอมูลของผูวิจัย ท้ังแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-depth Interview)  และการสัมภาษณ

กลุม (Focus Group) พบวา  พนกังานสวนใหญไมวิตกกังวลตอกระแสขาวการควบรวมกิจการ  รวม 6 กลุม
ตัวอยาง    รองลงมา คือ  พนักงานรูสึกเฉยๆ ตอกระแสขาวดังกลาว รวม 4 กลุมตัวอยาง  และมีพนกังาน
บางสวนท่ีมีความกังวลตอกระแสขาวการควบรวมกจิการบาง รวม  4  กลุมตัวอยาง 

 
 สรุปไดวา ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชา สัมพนัธไทย

ธนาคาร  กรณีขาวการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  เปนปญหาที่มีความสัมพนัธ

กัน   กลาวคือ  จากการที่ไทยธนาคารเปนธนาคารที่มกีองทนุเพื่อการฟนฟฯู เปนผูถือหุนใหญ  การดําเนนิงาน

ตางๆ จงึเปนนโยบายที่ไดรับมาจากทางการเปนสวนใหญ   ซึง่ในกรณีขาวการควบรวมกิจการนัน้  เมื่อผูบริหาร

ของไทยธนาคารไดรับนโยบายมาจากทางการไมใหใหขาวแกส่ือมวลชน ดังนั้นผูบริหารจงึปฏิบัติอยางเครงคัด 

สงผลตอการดําเนนิงานประชาสัมพนัธภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธดวย    ทาํขาวสารที่จะเผยแพร

ไปยังพนักงานมีรายละเอียดที่ไมชัดเจน  มีเนื้อหาขาวสารที่เหมือนกับขาวในหนงัสือพิมพ  จึงทาํใหพนักงาน

ตองหนัไปหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เชน บุคคลใกลชิด  และการส่ือสารกันเองระหวางเพื่อนพนกังาน  แตการ

ไดรับขอมูลขาวสารหลายๆ ทาง ไมไดทาํใหพนักงานไทยธนาคารมีความวิตกกังวลตอขาวการควบรวมกิจการ  

จนกลายเปนภาวะวกิฤตในองคกรข้ึน ในทางตรงขามกลับทําใหพนกังานมีความเขาใจตอสถานการณมากข้ึน 

ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานไทยธนาคารสวนใหญมีความเคยชินกับกระแสขาวในลักษณะดังกลาว  และเคยผาน

การควบรวมกจิการมาแลว 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)  
กรณีขาวการควบรวมกจิการในชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547” นั้น   มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ
ตองการทราบวาสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการเผยแพรขาวสาร
ภายในองคกร  ไดดําเนินการบริหารการส่ือสารอยางไรเพื่อไมทําใหสถานการณดังกลาวกลายเปนวิกฤตการณ
ภายในองคกร โดยมีการศกึษากระบวนการติด ตามขาวสารการควบรวมกิจการทั้งภายในและภายนอกองคกร  
การคัดเลือกขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการท่ีไดรับเพื่อเผยแพรไปยังพนกังาน การเลือกใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารประเภทตางๆ  เปนชองทางในการเผยแพรขาวสารไปยังพนกังาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารการส่ือสารดังกลาว      
 
สรุปผลการวจิัย 

 
 หลังจากท่ีมีกระแสขาวการควบรวมกจิการเผยแพรผานส่ือมวลชนสํานกัประชาสัมพนัธไดติดตาม
ขาวสารการควบรวมจากภายนอกองคกร โดยเฉพาะจากส่ือมวลชนอยางใกลชิด ในลักษณะไมเปนทางการโดย
อาศัยความสัมพันธอันดีท่ีมีกบัส่ือมวลชนเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  ขณะท่ีการตดิตามขาวสารภายในองคกรมี
คอนขางนอย  และดําเนินการอยางไมเปนทางการ   ซ่ึงหลังจากติดตามขาวสารแลว   ก็ไดคัดเลือกขาวสารเฉพาะ
ประเด็นท่ีจะชวยสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา นักลงทุนและประชาชน จัดทําเปนขาวจากสํานกัประชาสัมพันธ
และสารจากกรรมการผูจัดการใหญเผยแพรไปยังพนกังาน  ผานส่ือประชาสัมพันธภายในองคกร ท้ังส่ือ
อิเล็กทรอนิกส และส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ  เพื่อเปนขอมูลใหพนกังานใชเปนแนวทางในการตอบคําถามลูกคา นัก
ลงทุนมากกวาการสงขาวสารเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกบัพนักงาน  
 นอกจากนี ้ ดวยขอจํากัดดานนโยบายท่ีไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทยท่ีไมตองการใหขาวสาร
การควบรวมกจิการแกส่ือมวลชน ไดสงผลตอการเผยแพรขาวสารภายในองคกรดวย โดยขาวสารที่สํานัก
ประชาสัมพันธจัดทําและเผยแพรไปยังพนักงานนัน้ มีความลาชากวาขาวสารภายนอกองคกร ทําใหพนกังานเกิด
ความสับสนและตองหาขาวสารจากแหลงอ่ืน    ท้ังนี้สามารถสรุปการดําเนินงานของสํานักประชาสัมพันธในแต
ละข้ันตอนไดดังนี ้
 
 1. กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกจิการ  
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 กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกจิการของสํานกัประชาสัมพนัธ ธนาคารไทยธนาคาร  

ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  นั้น   เปนข้ันตอนแรกที่สํานักประชาสมัพันธดําเนินการเพื่อใหทราบ

ขาวสารความเคล่ือนไหว  ทั้งจากแหลงสารภายนอกองคกรและแหลงสารภายในองคกร   ซึง่ดําเนินการอยาง

ไมเปนทางการ  ไมไดกําหนดแนวทางในการติดตามขาวสารที่ชัดเจน  

  การติดตามขาวสารภายนอกองคกรนัน้ มทีั้งการติดตามจากส่ือมวลชน  ที่สําคัญไดแก  ส่ือ

หนงัสือพมิพทีม่ีการเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการ โดยทาํ Clipping ขาวจากหนังสือพิมพรายวัน   ราย 3 

วัน  รายสัปดาห  รวม 22 ฉบับตอวัน    เพื่อใหทราบทั้งขอมูลความคืบหนา เกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ

ไทยธนาคารกบับรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ความคิดเห็นจากส่ือมวลชน  นกัลงทุน  และ

แหลงขาวสําคัญที่ส่ือมวลชนไดไปสัมภาษณมา  และการติดตามขาวสารจากสํานกัขาวรอยเตอร ผานเครือขาย

คอมพิวเตอรออนไลนโดยตรงดวย นอกจากนี้ยงัอาศัยความสัมพนัธอันดีทีม่ีกับผูส่ือขาว ในการโทรศัพท

สอบถาม/พูดคุยกับผูส่ือขาววนัละ 1-2 คนเปนอยางนอย  และการนัดพบปะสงัสรรคกับผูส่ือขาวเพื่อสอบถาม

ขอมูลเฉล่ียสัปดาหละ 1 คร้ัง   ซึง่ขอมูลที่ไดจากผูส่ือขาวโดยตรงเปนขอมูลเชงิลึก  และมีรายละเอียดของ

เนื้อหามากกวาขาวสารที่เผยแพรผานส่ือตางๆ โดยทัว่ไป  แตการติดตามขาวสารของสํานักประชาสัมพันธ

ดังกลาวเปนการติดตามเพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวเทานัน้  มิไดนํามาใชวางแผนหรือดําเนนิการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกแตอยางใด 

  การติดตามขาวสารภายในองคกร สํานักประชาสัมพันธมีการติดตามขาวสารอยางใกลชิดจาก

กรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งเปนผูไดรับนโยบายการดําเนนิงานมาจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยตรงทุกวัน 

เพื่อใหทราบความชัดเจนของขอมูลดานนโยบายการควบรวมกิจการทีธ่นาคารไดรับจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย  รวมทั้งหาแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพนัธดวย   สวนการติดตามขาวสารจากพนักงานในดาน

ขวัญ   กาํลังใจ    และความรูสึกของพนกังานที่มีตอกระแสขาวดังกลาวนัน้ มีการดําเนินงานคอนขางนอย  โดย

เปนการพูดคุยสอบถามจากผูบังคับบัญชาของพนักงานในบางฝาย  และการพูดคุยกับพนักงานบางคนในบาง

โอกาสเทานั้น  ทัง้นี้เนื่องจากมีความเช่ือวาพนักงานไทยธนาคารสวนใหญ  ซึง่เคยผานกระบวนการควบรวม

กิจการมาแลวคร้ังหนึง่  มีความคุนเคยกบักระแสขาวลักษณะดังกลาว  จงึไมต่ืนตระหนกตอขาวการควบรวม

กิจการ    

 กลาวโดยสรุป การติดตามขาวสารการควบรวมกจิการของสํานกัประชาสัมพนัธ ไทยธนาคาร ให

ความสําคัญกบัการติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนมากที่สุด และใหความสําคัญกับการติดตามขาวสารจาก

กรรมการผูจัดการใหญรองลงมา  ในขณะที่การติดตามขาวสารดานความรูสึก ขวญัและกําลังใจของพนักงาน 

สํานักประชาสมัพันธใหความสําคัญนอยที่สุด ทั้งนี้การติดตามขาวสารของสํานักประชาสัมพันธทัง้จาก
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ส่ือมวลชน  กรรมการผูจัดการใหญ และพนักงาน เปนการดําเนินงานเพยีงเพื่อใหทราบความเคล่ือนไหว และ

เก็บเปนขอมูลเทานั้น โดยมิไดนําขอมลูขาวสารที่ไดรับมาใชประโยชนในการดําเนินงานประชาสัมพนัธเชงิรุก

แตอยางใด 

 
 2. การคัดเลอืกขาวสารการควบรวมกจิการเพื่อเผยแพรไปยังพนักงาน  
 

   เมื่อเกิดกระแสขาวการควบรวมกิจการข้ึน สํานกัประชาสัมพนัธไดติดตามและเปดรับขาวสารความ

เคล่ือนไหวเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวจํานวนมาก แตหลังจากไดรับขอมูลขาวสารแลว สํานกั

ประชาสัมพันธไทยธนาคารไดคัดเลือกและรวบรวมขาวสารจํานวนหนึ่งจัดทําเปนขาวจากสํานักประชาสัมพันธ  

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ สารจากประธานกรรมการ เผยแพรไปยังพนักงาน ซึ่งขาวสารทีคั่ดเลือกนั้นมี

ประเด็นหลักอยูที่การสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา  โดยใหพนักงานนําขาวสารที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการ

ตอบคําถามแกลูกคา ผูถือหุน และนกัลงทนุ นอกจากน้ีสารจากกรรมการผูจัดการที่จดัทําข้ึน ยังเนนใหพนกังาน

ปฏิบัติตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายไปตามปกติ  โดยใหตระหนกัวาการควบรวมกิจการจะมกีารดําเนินการ

หรือไมเปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของไทยธนาคารจะตองเปนผูตัดสินใจ  

พนักงานและผูบริหารทกุคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งขาวสารลักษณะดังกลาว

เปนเสมือนนโยบายหรือคําส่ังการที่กรรมการผูจัดการใหญสงถงึพนักงาน  ซึ่งเปนการส่ือสารทางเดียวจากบน

ลงสูลาง (Top Down) คือ จากผูบริหารไปยังพนักงาน  โดยมีสํานักประชาสัมพนัธทําหนาที่ในการนํานโยบาย

และคําช้ีแจงของฝายจัดการ หรือกรรมการผูจัดการใหญมาเผยแพรตอพนักงาน  โดยมิไดเปดโอกาสให

พนักงานไดแสดงความคิดเห็นตอบกลับ   และไมไดชวยสรางความเช่ือมั่นในหนาที่การงานใหกบัพนกังานใน

องคกร จึงมีการส่ือสารแลกเปล่ียนกนัระหวางพนักงานในแนวราบสงผลใหเกิดความสับสนตามมา ทั้งนี้ตลอด

ระยะเวลาที่เกดิกระแสขาวการควบรวมกจิการข้ึน คือ ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  รวม 6 

เดือนนัน้  สํานักประชาสัมพันธไดคัดเลือกขาวสารมาจัดทําขาวสารภายในองคกรเพียง 3 ฉบับเทานัน้ 

 
 3. การใชสื่อเพื่อเผยแพรขาวสารไปยงัพนักงาน 
 
    การเผยแพรขาวสารของสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร ไปยงัพนักงานนัน้  มกีารใชส่ือ

ประชาสัมพันธในการเผยแพรขาวสารฉบบัเดียวกนัในหลายชองทาง โดยเปนการผสมผสานกันระหวางส่ือ

ส่ิงพิมพ   และสื่ออิเล็กทรอนกิส  รวม 4 ประเภท เพื่อใหการเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการเขาถึงพนักงาน

มากที่สุด  ประกอบดวย 
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   3.1 Lotus Notes   ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกสภายในองคกร ที่สํานักประชาสัมพันธ ใชชองทางใน

การสื่อสาร 3  รูปแบบ  ไดแก  Announcement  เปนการติดประกาศขาวจาก     สํานักประชาสัมพันธ และสาร

จากกรรมการผูจัดการใหญใหพนักงานไดคลิกไปอานรายละเอียด Electronic Mail (e-mail) ในชวงที่มีขาวการ

ควบรวมกิจการ e-mail  เปนชองทางการสงขาวสารสําคัญที่สํานักประชาสัมพนัธใชสงขาวจากสํานัก

ประชาสัมพันธ  และกรรมการผูจัดการใหญใชสงสารจากกรรมการผูจัดการใหญไปยังพนักงานทุกคน    และ  

Banner “Hot News” เปนพืน้ที่สําหรับประกาศขาวสารสั้นๆ บน Welcome Page  ของ Lotus Notes  เปนชอง

ทางการส่ือสารสําคัญที่สํานกัประชาสัมพนัธใชแจงใหพนักงานทราบวาขณะนี้มีขาวจากสํานักประชาสัมพนัธ  

หรือสารจากกรรมการผูจัดการใหญเผยแพรใน Announcement  รวมถงึสงใหพนักงานทกุคน ทาง e-mail  ดวย 

  3.2 Intranet เปนระบบสือ่สารอิเล็กทรอนิกสภายในองคกรที่มีลักษณะคลาย Website   ในชวงที่มี

กระแสขาวสารการควบรวมกจิการนั้น สํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร ไดใชระบบ Intranet ในการเผยแพร

ขาวการควบรวมกิจการจากหนงัสือพมิพรายวนัทุกฉบับ ที่สํานักประชาสัมพนัธไดรวบรวมจากการ Clipping 

ขาวมา Upload ลงระบบ ในหัวขอ Highlight News  หรือ สรุปขาวเดนประจําวัน  ใหพนักงานสามารถคลิกเขา

ไปอานขาวสารความเคล่ือนไหวเกีย่วกับการควบรวมกจิการที่เผยแพรตามหนาหนงัสือพิมพทุกฉบับไดเปน

ประจําทกุวนั เพื่อใหพนกังานมีขอมลูที่หลากหลายสําหรับตัดสินใจวาขาวในประเด็นใดที่มคีวามนาเชื่อถอื  

และเขาใจสถานการณที่เกดิข้ึนไดอยางชดัเจน     

 

  

   3.3 เอกสารขาว เปนการเพิ่มชองทางการเผยแพรขาวจากสํานักประชาสัมพันธไปยังพนักงานให

ทั่วถงึมากข้ึน โดยการนําขาวจากสํานักประชาสัมพันธทีจ่ัดทําข้ึนมาถายเอกสารและกระจายไปยงัผูบริหารและ

พนักงานตามฝายตางๆ ในสํานักงานใหญ ฝายละ 20 ชุด  ซึ่งเปนการเผยแพรขาวจากสํานักประชาสัมพันธอีก

ชองทางหนึง่นอกเหนือจากการเผยแพรในระบบ Lotus Notes 

 3.4 วารสารภายใน เปนส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรทีจ่ัดทํารูปแบบหนังสือพมิพขนาด 

Tabloid  ใชชื่อวารสารวา “ขาวไทยธนาคาร” แตเนือ่งจากขอจํากดัดานระยะเวลาในการจัดทาํ และกําหนด

ระยะเวลาในการเผยแพรที่แนนอน ทกุ 15 วนั  จึงทําใหไมทันตอสถานการณ ดังนัน้ในชวงที่เกิดกระแสขาวการ

ควบรวมกิจการดังกลาว “ขาวไทยธนาคาร” จึงมีบทบาทคอนขางนอย ในการเผยแพรขาวสาร โดยมีบทบาท

เพียงการเผยแพรสารจากประธานกรรมการ และสารจากกรรมการผูจัดการใหญในชวงเทศกาลปใหม ซึง่

ตองการสงกําลังใจใหพนกังานตอการควบรวม    กิจการเทานั้น         

   ในสวนของการใชส่ือบุคคลนั้น สํานกัประชาสัมพนัธไมไดทําการส่ือสารผานส่ือบุคคล มีเพยีงการ

รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับการควบรวมกจิการเสนอตอกรรมการผูจัดการใหญ  เพื่อนาํไปใชเปนขอมลูในการชี้แจง
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ในที่ประชุมผูบริหาร  ในสวนของการตอบขอสงสัยเกีย่วกับขาวการควบรวมทีเ่ผยแพรตามส่ือตางๆ  เพื่อให

ผูบริหารที่เขารวมประชุมนําไปช้ีแจงแกพนกังานในสังกัดตอไป   

 
 4. ปญหาและอุปสรรคในการบรหิารการสื่อสารภายในองคกร  
 

   ในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพนัธ ไทยธนาคาร ในชวงทีม่ีกระแส

ขาวการควบรวมกิจการนัน้  มีปญหาและอุปสรรคตอการบริหารการส่ือสาร 4 ประการดังนี ้

     4.1 ปญหาดานนโยบาย  จากการที่ไทยธนาคารมีกองทนุเพื่อการฟนฟฯู เปนผูถือหุนใหญ  โดย

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธานกรรมการกองทนุฟนฟูฯ ซึ่งเมือ่ธนาคารแหงประเทศไทยมี

นโยบายไมตองการใหไทยธนาคารเปนผูใหขาวเกี่ยวกับการควบรวมกจิการ ดังนัน้ไทยธนาคารจึงตองปฏิบัติ

ตาม  สงผลใหชวงทีม่ีกระแสขาวการควบรวมกจิการนั้น  ไทยธนาคารไมไดมกีารแถลงขาวหรือใหขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับการควบรวมกิจการตอส่ือมวลชน    และยังสงผลใหไมมีการชี้แจงขาวแกพนักงานในองคกรได

อยางชัดเจนดวย เนื่องจากติดขอจํากัดทางดานนโยบายที่ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว 

 

    4.2 ปญหาดานระยะเวลา  ขอมูลขาวสารการควบรวมกิจการที่สํานกัประชาสัมพนัธเผยแพรสวน

ใหญ มักชากวาขาวสารทีเ่ผยแพรผานส่ือมวลชน  อีกทั้งเนื้อหาขาวสารที่เผยแพรมักเปนการรวบรวมประเด็น

ขาวทีน่ําเสนอทางหนาหนังสือพิมพมากลาวย้าํอีกคร้ัง โดยอางคําพูดจากแหลงขาวในหนาหนงัสือพิมพ  แทน

การอางคําพูดจากผูบริหารภายในองคกร   จึงทําใหประเด็นที่นาํเสนอไมไดใหรายละเอียดของการควบรวม

กิจการมากกวาขาวที่เผยแพรตามส่ือตางๆ ทําใหพนักงานตองอาศัยขาวสารจากส่ือมวลชน และการบอกเลา

จากคนใกลชดิ  หรือการส่ือสารกันเองในหมูพนักงาน   ดังนั้นขาวสารการควบรวมกิจการที่พนักงานไดรับจึงมา

จากส่ือหนงัสือพิมพเปนอันดับแรก   รองลงมา คือ  ส่ือวิทยุ / โทรทัศน   อันดับ   3  ไดแก  ส่ือบุคคล  ทั้งจาก

ภายในและภายนอกองคกร  เชน ลูกคา  เพื่อน ฯลฯ    ขณะที่ส่ือประชาสัมพันธภายในเปนส่ือทีพ่นักงานให

ความสนใจ และติดตามขาวสารนอยที่สุด 

 4.3  ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสาร  การท่ีสํานักและสาขาแตละแหงมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
เช่ือมตอกับระบบ Lotus Note และ Intranet ซ่ึงเปนเครือขายการส่ือสารภายในองคกรเพียงสํานกั/สาขาละ 1-2 
เคร่ืองเทานั้น  หรืออัตราสวนเทากับ 1 ตอ 5  อีกท้ังเคร่ืองท่ีสามารถเช่ือมตอกับระบบ Lotus Note และ Intranet  
ยังตองใชทํางานเพื่อใหบริการแกลูกคา    ซ่ึงเปนขอจํากัดจากหนาท่ีในการทํางาน   ดังนั้นจึงทําใหพนกังาน
สํานัก/สาขาไดรับขาวสารลาชา หรือมีเวลาในการอานนอยกวาปกติ   
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     อยางไรก็ตาม เนื่องจากพนักงานไทยธนาคารสวนใหญของไทยธนาคารมีประสบการณเกี่ยวกับ

กระแสขาวการควบรวมกิจการมาแลวหลายคร้ัง  อีกทัง้ยงัเคยผานกระบวนการควบรวมกิจการของ 14 สถาบัน

การเงนิมาแลว จึงทาํใหปญหาการส่ือสารภายในองคกรที่เกิดข้ึนไมไดทําใหพนกังานมีความวิตกกังวลตอการ

ควบรวมกิจการจนกลายเปนภาวะวกิฤตในองคกร โดยจากการสัมภาษณสอบถามความรูสึกของพนักงาน

พนักงานพบวา   

 - พนกังานสวนใหญไมวิตกกังวลตอกระแสขาวการควบรวมกิจการ รวม 6 กลุมตัวอยาง   เชน  คุณ

มะลิวัลย  วงษภูมิ  ใหสัมภาษณวา “ไมรูสึกวิตกกงัวล  เพราะอยากใหมีการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนในองคกร ดังนัน้

ถามีการควบรวมเขามาก็อาจดีข้ึน  มีความชัดเจนข้ึน....” 

 - รองลงมา คือ  พนักงานรูสึกเฉยๆ ตอกระแสขาวดังกลาว รวม 4 กลุมตัวอยาง  เชน คุณปรเมศวร 

พรหมบุรี  ใหสัมภาษณวา “สําหรับตัวพี่เอง เฉยๆ  เพราะชินและก็ไดยินขาวสารทาํนองนี้มาเยอะ  แตสําหรับ

ลูกนองก็มีบาง  ซึง่ก็พยายามพูดคุยกับเขาวาไมตองกลัว  ถาเราเปนคนมีคุณภาพอยางไรแบงกก็ไมเอาเราออก  

แตถาเปนพวก Dead Wood  ก็ตองเตรียมตัว  ก็พยายามใหกาํลังใจเขาวาไมตองกงัวล”    

 พนักงานบางสวนที่มีความกังวลตอกระแสขาวการควบรวมกิจการบาง รวม  4  กลุมตัวอยาง  เชน 

คุณศรายุทธ  แชมชอย  ใหสัมภาษณวา “มีบาง  แตไมมาก  เพราะคิดวาเปนเร่ืองปกติ  แตเราก็ตองมีความ

เชื่อมั่นในองคกรเรา  และพยายามช้ีแจงพนักงานใหเชือ่มันตอองคกรดวย  เพราะพนักงานกม็ีความวิตกกงัวล

เหมือนกนัเพราะเปนพนักงานใหม  เนื่องจากเราเพิ่งเปดสาขา  กพ็ยายามปลอบเขา และเม่ือไดขาวจากผูใหญ

เวลาไปประชุมก็จะมาเลาใหพวกเขาฟง” 

   กลาวโดยสรุป ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานกัประชาสัมพนัธ

ไทยธนาคารในชวงทีม่ีกระแสขาวการควบรวมกิจการนัน้ เกิดจากการที่ไทยธนาคารเปนธนาคารทีม่ีกองทุนเพื่อ

การฟนฟฯู เปนผูถือหุนใหญ การดําเนนิงานตางๆ จงึเปนนโยบายที่ได รับมาจากทางการเปนสวนใหญ ซึง่ใน

กรณีขาวการควบรวมกิจการนั้น เมื่อผูบริหารของไทยธนาคารไดรับนโยบายมาจากทางการไมใหใหขาวแก

ส่ือมวลชน   ผูบริหารจงึปฏิบัติอยางเครงครัด สงผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธภายนองคกรของสํานัก

ประชาสัมพันธดวย ทําใหขาวสารที่จะเผยแพรไปยังพนักงานมีรายละเอียดที่ไมชัดเจน  มเีนือ้หาขาวสารที่

เหมือนกับขาวในหนังสือพิมพ  จึงทําใหพนักงานตองหนัไปหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เชน บุคคลใกลชิด  และการ

ส่ือสารกันเองระหวางเพื่อนพนักงาน    อยางไรก็ตามแมพนกังานจะไดรับขอมูลขาวสารหลายๆ ทาง  ก็ไมไดทาํ

ใหพนักงานไทยธนาคารมีความวิตกกังวลตอขาวการควบรวมกิจการ  จนกลายเปนภาวะวิกฤตในองคกรข้ึน 

ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานไทยธนาคารสวนใหญมีความเคยชินกับกระแสขาวในลักษณะดังกลาว  และเคยผาน

การควบรวมกจิการมาแลว 
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อภิปรายผล 

 
 การวิจยัคร้ังนีแ้บงผลการวิจยัออกเปน 4 สวน  คือ  กระบวนการตดิตามขาวสารการควบรวมกิจการ   
การคัดเลือกขาวสารเพ่ือเผยแพรไปยังพนกังาน  การใชส่ือประชาสัมพันธในการเผยแพรขาวสารไปยังพนกังาน  
และปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร ชวงที่มี
กระแสขาวการควบรวมกิจการระหวางเดือนสิงหาคม 2546 - มกราคม  2547   ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัยได
ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
1.    กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการ   ชวงเดือน   สิงหาคม  2546 –    
      มกราคม 2547  ของสํานกัประชาสัมพันธธนาคารไทยธนาคาร 
 
 จากสรุปผลการวิจัยเกีย่วกับกระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกจิการ ชวงเดือนสิงหาคม 

2546 - มกราคม 2548 ของสํานักประชาสมัพันธ  ไทยธนาคาร ที่พบวา  สํานกัประชาสัมพนัธไดใหความสําคัญ

กับการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการอยางใกลชิด จากส่ือมวลชน และผูบริหารระดับสูงของธนาคารรับ

นโยบายการควบรวมกจิการมาจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดยตรง  แสดงให

เห็นวา ระบบภายนอกองคกร อันไดแก กระทรวงการคลัง และ ธปท. มีความสัมพนัธเชื่อมโยงและสงผลกระทบ

ตอไทยธนาคารอยางมาก  โดยเปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหแกผูบริหารธนาคาร ในขณะที่

ส่ือมวลชนซึ่งเปนระบบภายนอกองคกรอีกระบบหนึ่ง แตมีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอมหรือสังคมในวงกวางในแงของ

การเผย แพรขาวสารไปยงัประชาชน  ซึ่งรวมถึงลูกคาเงนิฝาก นักลงทุน และผูถือหุนของไทยธนาคารดวย  

ดังนัน้เม่ือระบบภายนอกองคกร ทั้ง 2 ระบบ ไดสงสัญญาณแหงการปรับตัว (Cybernetics) มากระทบไทย

ธนาคาร สํานักประชาสัมพันธในฐานะศูนยกลางในการสื่อสาร จึงใหความสําคัญกับการติดตามขาวสารจาก

ระบบทั้ง 2 อยางใกลชิด เพื่อเก็บเปนขอมูลไวและหาจุดสมดุลระหวางระบบทั้งสองสําหรับวางแผนการ

ดําเนนิงานตอไป     

 ขณะที่กระบวนการติดตามขาวสารจากพนักงาน ทัง้ในแงขาวลือภายในองคกร ตลอดจนขวัญ และ

กําลังใจของพนักงานไทยธนาคาร สํานักประชาสัมพนัธมีจะมีการติดตามขาวสารคอนขางนอย แสดงใหเห็นวา

พนักงานภายองคกรไมมีการสงสัญญาณแหงการปรับตัว (Cybernetics) ออกมา หรือสงสญัญาณออกมา
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อยางเบาบาง จึงทําใหสํานักประชาสัมพันธใหความสนใจที่จะติดตามขาวสารนอยกวาภายนอกองคกร ทัง้นี้

การทีพ่นกังานไทยธนาคารมีการสงสัญญาณออกมานอยนาจะเปนผลจากการที่ธนาคารไทยธนาคาร เคยผาน

กระบวนการควบรวมกจิการมาแลวคร้ังหนึง่เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2541  ซึ่งในคร้ังนั้นพนกังานไดแสดงความ

ต่ืนตระหนกตอเหตุการณ   ดังกลาวอยางรุนแรง สํานกัประชาสัมพันธจึงมกีารติดตามขาวสารอยางใกลชิดโดย

การเปดศูนย ฮอตไลนใหพนักงานโทรศัพทเขามาสอบถามไดโดยตรง 

 

 

 
 
ภาพท่ี 8  แสดงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมที่สงผลตอการติดตามขาวสารของ  
            สํานักประชาสมัพันธ 
 
 
 

                                          
                                                           
                                             ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน) 

          
                    พนักงาน 

                                                                         พนักงาน                                         กรรมการผูจัดการใหญ 
                                                 

            พนักงาน  
 

           พนักงาน                                                       สํานักประชาสัมพันธ 
                      

       พนักงาน     
                                                           
                  
 
  

ส่ือมวลชน 
- หนังสือพมิพ 

- ผูสื่อขาว 

 รอยเตอร 

กระทรวงการคลัง/
ธปท. (นโยบายการ 

ควบรวมกิจการ) ลูกคาเงินฝาก / 
นักธรกิจ / ผ

ธนาคาร
พาณิชย 13 

   ส่ิงแวดลอม 
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จากภาพจะเหน็ไดวา ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนสถาบันการเงินเอกชนแหงหนึ่งท่ีมี

รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ เปนเสมือนหนวยยอยหนวยหนึ่งในภาคธุรกิจการเงิน และสังคมไทยท่ีมีความเกีย่วพัน
กับสภาพแวดลอมหลายดาน ท้ังรัฐบาล / ธปท. ในฐานะผูถือหุนใหญ  ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ในฐานะคูแขงทาง
ธุรกิจ  ลูกคาในฐานะผูใชบริการ  รวมถึงส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลางในการเผยแพรขาวสาร ท้ังจาก
สภาพแวดลอมภายนอกมาสูไทยธนาคาร และจากไทยธนาคารไปสูภายนอก  และการดํารงอยูของไทยธนาคารก็
มีความเกีย่วพนักับสภาพแวดลอมดวย  สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีระบบ (Theory  System)  ดังนี ้

  (1)  ไทยธนาคารเปนองคประกอบสวนหนึ่งของระบบสถาบันการเงิน และเปนสวนหนึ่งของ
สังคมไทย ซ่ึงเปนเสมือนระบบท่ีมีความเกีย่วพนัซ่ึงกันและกันกับกลุมขององคประกอบหลายประการ 
(Interrelatedness)        

  (2)  ไทยธนาคาร  ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการทางการเงิน ท้ังดานเงินฝาก  สินเชื่อ และธุรกรรม
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนคุณสมบัติของธุรกจิธนาคารพาณิชย ท่ีเปนตัวกําหนดวาไทยธนาคารอยูในสังคมในฐานะสถาบัน
การเงิน 

 (3)  ไทยธนาคารมีหนาท่ีใหบริการดานการเงินแกประชาชน และนักธุรกิจ คือ รับฝากเงินจาก
ประชาชน และนําเงินฝากมาปลอยสินเช่ือใหแกธุรกิจตางๆ เพื่อใชเปนทุนในการดําเนินงาน  ซ่ึงหาก
ผูประกอบการธุรกิจประสบปญหาขาดทุน ก็จะสงผลกระทบตอไทยธนาคาร  และประชาชนผูฝากเงินดวย อัน
เปนลักษณะของความสัมพันธระหวางองคประกอบ (Relationship) ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยท่ีมีความ
เกี่ยวของกัน  มีการทํางานประสานกันและมีผลกระทบรวมกัน    

 (4) กระแสขาวการเปล่ียนแปลงทางภาคธุรกิจธนาคารท่ีมุงสูการเปน Universal Bank ขาวสารจาก
ส่ือมวลชน  และนโยบายดานการควบรวมกิจการจากภาครัฐ ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานและความเช่ือม่ัน
ของลูกคา ประชาชนท่ีมีตอไทยธนาคาร   ซ่ึงเปนลักษณะของระบบท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม 
(Environment)   

  ในชวงท่ีเกิดกระแสขาวการควบรวมกจิการข้ึนนั้น สํานกัประชาสัมพนัธ ซ่ึงเปนเสมือนศูนยกลาง
ของการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรของไทยธนาคาร  จึงแกไขปญหาดงักลาว โดยมีการติดตาม
ขาวสารการควบรวมกิจการจากแหลงสารตางๆ  ไดแก 

 - ส่ือมวลชน  ไดแก  ส่ือหนงัสือพิมพ   ผูส่ือขาว 
 - กรรมการผูจดัการใหญ 
 - พนักงานภายในองคกร  
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 ท้ังนี้เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ซ่ึงเปนการดําเนนิงานท่ีด ี เพราะ
จะทําใหสํานักประชาสัมพันธมีขอมูลขาวสารสําหรับนํามาใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการปองกันและเตรียมการแกไขภาวะวกิฤตของ
พงษเทพ วรกจิกโภคาทร และพรทิพย วรกิจโภคาทร (2537) ท่ีกลาวถึงการปองกันภาวะวิกฤตไววา ตองมีการ
ติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนอยางใกลชิด  โดยการติดตามและประเมินวาปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
ส่ือมวลชนจะใหความสนใจเร่ืองใด มีความสนใจและทัศนคติตอธุรกิจท่ีองคดําเนินอยูอยางไร และมีการ
เผยแพรขาวสารองคกรอยางไร ซ่ึงในระหวางท่ีมีกระแสขาวการควบรวมกิจการเกิดข้ึน สํานักประชาสัมพันธได
ติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนอยางใกลชิด     

 การดําเนินงานดังกลาวนับเปนวิธีการประชาสัมพันธท่ีดี เนื่องจากทําใหสํานักประชา สัมพันธไดรับ
ขอมูลเชิงลึกจากผูส่ือขาว ซ่ึงถือเปนเครือขายการส่ือสารท่ีดีสําหรับงานประชาสัมพันธ สอดคลองกับท่ีธงชัย  
สันติวงษ  และชนาธิป สันติวงษ (2542)  ไดกลาวถึง  ระบบเครือขายกับการส่ือสารไววาเครือขาย  คือ  
ความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางกัน  และโยงใยเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของงานสวนตางๆ หรือสมาชิกท่ีรวมกนัอยู
เปนระบบเดยีวกัน     

 ผลการวิจยันี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญศรี  สุธรรมานวุัตน  ศึกษาเกี่ยวกับการใชส่ือมวลชน

เพื่อจัดการภาวะวกิฤต : กรณีรณรงคตอตานบริโภคผงชูรส (2540)  กรณีเหตุการณที่กลุมรณรงคตอตานการ

บริโภคผงชูรสใชส่ือมวลชน ทําใหเกิดวกิฤตแกชมรมผูผลิตผงชูรสแหงประเทศไทย และการที่ชมรมผูผลิตผงชู

รสแหงประเทศไทยจัดการกบัภาวะวกิฤต ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2524 - 2528 ใน

ขอที่ (1)   ภาวะวิกฤต (Crisis) อาจเกิดข้ึนกบัองคกรใดๆ หากมีแรงกดดันจากสังคม  ซึง่สรางโดยส่ือมวลชน

และสาธารณชน   ขอ (4) คือ การแกไขภาวะวกิฤต โดยใชกระบวนการส่ือสารมวลชนตองมีลักษณะที่เปนการ

ใหขอมูลที่เปนขอเท็จ จริง   ซึ่งเปนหลักฐานรองรับและตองเปนไปอยางตอเนื่อง 

 
2.  การคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 ของสาํนกั

ประชาสัมพนัธธนาคารไทยธนาคาร  เพื่อเผยแพรไปยังพนักงาน 
 
เมื่อเกิดกระแสขาวการควบรวมกจิการเกิดข้ึน ระหวางเดือนสิงหาคม 2546 - มกราคม 2547 ซึ่ง

สํานักประชาสัมพันธไดติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดจากส่ือมวลชน และกรรมการผูจัดการใหญ 

รวมถึงติดตามขาวสารดานความรูสึกของพนักงานบางสวนนัน้ การดําเนินงาน       ดังกลาว ทําใหสํานัก

ประชาสัมพันธไดรับขาวเกีย่วกับการควบรวมกิจการจาํนวนมาก ทัง้ในแงบวกและแงลบ   ซึง่ในกระบวนการ

ส่ือสาร ซึง่เปนการเคล่ือนยายขอมูลขาวสารจากผูสง (Sender) ไปยังผูรับ (Receiver) ดวยขอมลูขาวสารที่ทาํ
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ใหผูรับเขาใจ (เสรี วงษมณฑา, 2542) นัน้  องคประกอบของการส่ือสารมีจุดเร่ิมตนที่ผูสงขาวสาร(Sender) มี

การออกแบบรางขาวสาร (Message) และสงขาวสารผานชองทาง (Channel) หรือส่ือ (Media) โดยมี

วัตถุประสงคใหเกิดผล (Effect) คือ ผูรับขาวสาร (Receiver) เกิดความรูความเขาใจ เกิดความรูสึกที่ดี หรือ

พฤติกรรมที่ตองการนั้น   

ในการศึกษาเร่ืองการบริหารการส่ือสารภายในองคกร ของธนาคารไทยธนาคาร กรณีขาวการควบ

รวมกิจการ ระหวางเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547  นี ้  สํานกัประชาสัมพนัธ ซึ่งเปนเสมือนศูนยกลาง

การสื่อสาร(Communication Center) ของไทยธนาคารนั้น คือ ผูสงสาร  พนักงาน คือ  ผูรับสาร   ซึง่

วัตถุประสงคของการส่ือสารที่สํานักประชาสัมพนัธไดกาํหนดข้ึนนัน้ คือ ตองการใหพนกังานมีความเขาตอ

สถานการณดังกลาว และทําหนาทีเ่ปนสื่อบุคคลในการถายทอดขาวสารตอไปยังลูกคา ซึ่งจากบทสัมภาษณ

ของผูอํานวยการสํานกัประชาสัมพนัธที่กลาววา ขาว สารที่จะแจงใหพนักงานทราบอยางเปนทางการมีไมมาก

นัก เพียงแตจะบอกใหพนกังานรูวาอะไรคือส่ิงที่พนักงานโดยเฉพาะสาขาควรจะพดูกับลูกคา แสดงใหเห็นวา

การบริหารการขาวสารในแงการคัดเลือกขาวสารเพื่อเผยแพรไปยังพนกังานของสํานกัประชาสัมพนัธ ไทย

ธนาคารนัน้ เนนการส่ือสารเพื่อสรางความเช่ือมั่น และภาพลักษณเชิงบวกใหกับไทยธนาคาร  สวนขาวสารใดที่

จะสงผลกระทบแงลบตอไทยธนาคารจะถกูตัดทิ้งไปไมมกีารนาํเสนอ และกําหนดแผนการส่ือสารใหพนักงาน

เปนเสมือนชองทางการสื่อสารที่จะสงตอไปยังลูกคา ซึง่การบริหารการส่ือสารของสํานักประชาสมัพันธลักษณะ

ดังกลาวเปนผลดีตอไทยธนาคาร ในแงที่ลูกคาจะไดรับขอมูลจากพนักงานทุกสาขาในทิศทางเดียวกนั ใน

ประเด็นทีธ่นาคารตองการชีแ้จงใหลูกคาทราบ  ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมัน่ใหกบัลูกคาและสงผลดีตอการ

ดําเนนิงานของธนาคารตามมา 

นอกจากนี ้  เนื้อหาของสารที่สงไปยงัพนกังานยงัมีเนื้อหาที่ชวยสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน

คอนขางนอย เปนการส่ือสารดวยลายลักษณอักษร ยังไมไดส่ือถึงบุคคล หรือมกีารประชุมชี้แจงใหพนกังาน

ทราบโดยตรง แสดงใหเหน็วาสํานักประชาสัมพนัธยังมกีารบริหารการ    ส่ือสารภายในองคกรทีไ่มดีนัก สงผล

ใหมีพนักงานบางสวนเกิดความไมมัน่ใจและวิตกกงัวลตอกระแสขาวดังกลาว  ดังที่คุณศรายุทย  แชมชอย 

ผูจัดการสาขายอยแปซิฟกพารค ศรีราชา ไดใหสัมภาษณวา มีความวิตกกังวลบาง  แตไมมากเพราะคิดวาเปน

เร่ืองปกติ  แตเราก็ตองมีความเช่ือมัน่ในองคกรเรา และก็พยายามช้ีแจงพนกังานใหเชื่อมนัตอองคกรดวย 

เพราะพนกังานก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันเพราะเปนพนักงานใหม  เพราะเราเพิ่งเปดสาขา ก็ตองคอยปลอบ

เขา  ก็ดีข้ึน..   
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ภาพท่ี 9  แสดงการคัดเลอืกขาวสารของสํานกัประชาสัมพันธไทยธนาคาร 

 
 
 
        
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักขาวสารภายนอกองคกร 

- News Ciipping 
- สอบถามส่ือมวลชน 
-  สํานักขาวรอยเตอร 

ขาวสารภายในองคกร 
- กรรมการผูจัดการใหญ 

- ผูบริหารฝายงาน / สาขา 

- พนักงาน 

 
คัดเลือก

 ขาวสารท่ีชวยสราง
ความเช่ือม่ันใหลูกคา 
/ ประชาชน (สารจา
กรรมการผูจัดการ

พนักงาน 

ลูกคา / นักลงทุน / ประชาชน 

ขาวสารอ่ืนๆ  ไม
สรางความ
ื่ ั่ ใ  
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 จากแผนภาพจะเหน็วา มีขาวสารการควบรวมกิจการทีสํ่านักประชาสมัพันธเปดรับเขามามากมาย

ทั้งจากส่ือมวลชน ผูบริหาร และพนักงาน  แตสํานักประชาสัมพันธไดมกีารคัดเลือกเฉพาะประเด็นทีท่ําให

ลูกคา/ประชาชนมีความเช่ือมั่นตอไทยธนาคาร เผยแพรไปยังพนกังานเพื่อใหพนักงานนาํไปชีแ้จงตอลูกคา/

ประชาชน  แตไมไดสรางความเชื่อมั่นตอพนักงานเทาใดนัก   ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวคิดเร่ือง 

Gatekeeper  กลาวคือ 

 

 

 

 

          

                                                     
                    N                                                                               M 

  
  

 
N  = หนังสือพิมพ  ผูส่ือขาว  สํานักขาวรอยเตอร   
   กรรมการผูจัดการใหญ  พนกังาน 
N1,2,3,4 = กระขาวการควบรวมกจิการ  แงบวกและแงลบ 
N2 ,N3 = ขาวการควบรวม ท่ีจัดทําเปน ขาวจากสํานักประชา 

สัมพันธ   สารจากกรรมผูจัดการใหญ  สารจากประธานกรรมการ 
M  = พนักงาน 
N1 ,N 4 = ขาวในประเดน็ท่ีไมสรางความเช่ือม่ันตอลูกคา 

 
 จากแผนภาพแบบจําลองผูเฝาประตู (Gatekeeper) จะเหน็วาแหลงท่ีมาของขาวสาร (N)  คือ ขาวสาร
ท่ีสํานักประชาสัมพันธไดรับจากแหลงตางๆ ท้ังจากภายนอกองคกร จากการทํา News Clipping จาก
หนังสือพิมพรายวัน   การโทรศัพทสอบถาม / พบปะกบัผูส่ือขาว  และแหลงสารภายในองคกร คือ ผูบริหาร
ระดับสูง(กรรมการผูจัดการใหญ) และการสอบถามจากผูบริหาร / พนักงาน (บางฝายงาน) N1,2,3,4  คือ ขาวสาร
การควบรวมกจิการในประเด็นตางๆ ท่ีสํานักประชาสัมพันธไดรับท้ังในแงบวกและแงลบ  แตสํานัก
ประชาสัมพันธไดพิจารณาคัดเลือกขาวสารท่ีจะชวยสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา/ประชาชน คือ N2, N3 มาจัดทํา

N1     N1 

    N2  

    N3 

    N4
 

    N 4 

  N2 
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เปนขาวจากสํานักประชาสัมพันธ จําวน 2 ฉบับ และสารจากกรรมผูจัดการใหญ 1 ฉบับ สงผานไปยังพนกังาน
ซ่ึงเปนผูรับสาร   ใชเปนขอมูลในการช้ีแจงลูกคา  เชน  ในฐานะท่ีทางการเปนผูถือหุนใหญ(กองทุนฟนฟู 49%) 
ก็จะตองดูแลไมใหลูกคาไดรับผลกระทบโดยจะมีการดําเนินงานไปตามปกติ  ในสวนของผูฝากเงิน ทางการจะ
ยังคงมีการคํ้าประกันเงินฝาก 100% เชนเดิม (ตัวอยางขาวจากสํานกัประชาสัมพันธ : 63)   สวนขอมูลขาวสารที่
ไมชวยสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา คือ  N 1 ,N4 ถูกตัดท้ิงไป  ไมไดนํามาเผยแพรตอพนักงาน    ซ่ึงเปนการ
ดําเนินงานท่ีดเีนื่องจากชวยใหพนักทกุคนสามารถตอบคําถามลูกคาไดในทิศทางเดยีวกัน  อันจะชวยใหลูกคาไม
เกิดความสับสนตอกระแสขาวดังกลาว  

 อยางไรก็ตามจากแผนภาพจะเห็นวาสํานกัประชาสัมพันธ  ไทยธนาคาร ไดรับขาวสารจากแหลง
สารภายในองคกรนอยกวาแหลงสารภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการใหความสําคัญกับการติดตามขาวสารจาก
พนักงานนอยการกวาติดตามขาวสารจากส่ือมวลชน อีกท้ังขาวสารที่เผย แพรยังมิไดมีเปาหมายเพ่ือสรางขวญั
และกําลังใจใหกับพนกังานเพียงตองการใหพนักงานเปนส่ือในการช้ีแจงขาวสารแกลูกคา เชน กระแสขาวท่ี
เกิดข้ึนอาจสรางความต่ืนตระหนกใหแกลูกคาของธนาคาร สํานักประชาสัมพันธจึงขอความรวมมือจากเพื่อน
พนักงานสํานกั/สาขา และฝายงานตางๆ ในการชี้แจงขอเท็จจริงท่ีเกดิข้ึน  โดยขอเรียนวา การดําเนนิงานทุกดาน
ของธนาคารยังคงเปนไปตามปกติ  ลูกคาของธนาคารจะไมไดรับผลกระทบใดๆ (ตัวอยางขาวจากสํานกั
ประชาสัมพันธ : 64)  

 ท้ังนี้ ตามแนวคิดการประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤต พงษเทพ วรกิจโภคาทร และ พรทิพย  
วรกิจโภคาทร (2537) กลาวถึงภาวะวิกฤตกับผูเกี่ยวของไววา การประชาสัมพันธเปนการส่ือสารท่ีตองมีความ
เขาใจท่ีถูกตองตอผูท่ีเกี่ยวของหลัก 4 กลุม  ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงเม่ือเกิดวิกฤตการณ  เพื่อประโยชนดาน
การกําหนดการส่ือสารโดยตรง ควบคูกับการใชส่ือมวลชน     ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาวไดแก  (1)  ผูเสียหาย  (2) 
พนักงาน (3) ขาราชการและกลุมเอกชนที่เกี่ยวของ  (4)ส่ือมวลชน จากแนวคิดดังกลาวถือวา พนักงานเปนกลุม
บุคคลท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อปองกันภาวะวิกฤต แตในกรณีของไทยธนาคาร กลับ
เปนกลุมบุคคลท่ีสํานักประชาสัมพันธใหความสําคัญตอการส่ือสารนอยมาก จนอาจกลาวไดวาละเลยตอ
ความรูสึก ขวญัและกําลังใจของพนักงาน    ท่ีสําคัญมีการจัดทําขาวสารเพียง 3 ฉบับเทานั้นในระยะเวลา 6 เดือน   

 อีกทั้งยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญศรี  สุธรรมานุวัตน  ศึกษาเกี่ยวกับการใชส่ือมวลชนเพื่อ
จัดการภาวะวกิฤต : กรณีรณรงคตอตานบริโภคผงชูรส (2540)  กรณีเหตกุารณท่ีกลุมรณรงคตอตานการบริโภค
ผงชูรสใชส่ือมวลชน ทําใหเกิดวิกฤตแกชมรมผูผลิตผงชูรสแหงประเทศไทย และการท่ีชมรมผูผลิตผงชูรสแหง
ประเทศไทยจดัการกับภาวะวิกฤต ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีเกดิข้ึนในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2524 - 2528 พบวา  การ
สรางความเขาใจกับสาธารณชนโดยใชหลักประชาสัมพนัธ  ตองนําเสนอขาวสารท่ีเขาใจไดงาย  ตรงประเด็น  
และกระทําอยางตอเนื่อง 
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 งานวิจยัของอุษณยี  สมบูรณทรัพย  ไดศึกษาเร่ือง “การบริหารการส่ือสารในภาวะวกิฤต  กรณีศึกษา
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” (2537) ผลการวิจัยพบวา  การใหขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมาย
ตางๆ ในภาวะวกิฤตนั้น จะตองกระทําอยางรวดเร็วตอกย้ําและใหขอมูลขาวสารที่มีสาระแสดงถึงขอมูลท่ีสําคัญ
ท่ีมีผลดีตอจิตวิทยาของนกัลงทุนและประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยเร่ืองการบริหารการ
ส่ือสารภายในองคกรของไทยธนาคาร   ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากพนกังานไทยธนาคารซ่ึงเปนประชาชน
กลุมเปาหมายในคร้ังนี้  เคยผานกระบวนการควบรวมกจิการมาแลวคร้ังหนึ่ง  และยงัไดรับขาวสารการควบรวม
กิจการออกมาเปนระยะๆ จึงทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเคยชิน  ไมรูสึกวิตกกังวัลกับกระแสขาวลักษณะ
ดังกลาว   ซ่ึงเปนปจจยัท่ีทําใหสํานักประชาสัมพันธไมใหความสําคัญกับการเผยแพรขาวสาร เพือ่สรางขวัญและ
กําลังใจแกพนกังานมากนัก  แตจัดทําขาวสารเพ่ือใหพนกังานทราบความเปนไป  และสามารถช้ีแจงตอลูกคาได
อยางถูกตองเทานั้น    

 ขาวสารของไทยธนาคารในคร้ังนี้ ที่เผยแพรไปยังพนักงานเปนการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way 

Communication) จากบนลงสูลาง (Downward Communication) ซึ่งตามแนวคิดเร่ืองการสือ่สารภายใน

องคกร กลาวคือ การส่ือสารที่ผูส่ือสารหรือผูบังคับบัญชาถายทอดขาวสารตางๆ ไปยังผูรับสารหรือ

ผูใตบังคับบัญชาแตเพียงฝายเดียว โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น  จงึ

ไมมีปฏิกิริยายอนกลับจากผูสงสาร   ซึ่งมีขอดีคือ สามารถควบคุมประเด็นการส่ือสารได  แตการสื่อสาร

ดังกลาวมีขอเสียทําใหไมทราบขอมูลทีห่ลากหลาย ทัง้แง  ความคิดเหน็  ความรูสึก  และความตองการที่แทจริง

ของพนกังาน  สงผลใหพนักงานไมเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนนิงาน และเกิดการส่ือสารพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวางกันเอง อันเปนการส่ือสารตามแนวราบระหวางกนั (Horizontal  

Communication)  ซึ่งอาจสงผลเสียไดหากขาวสารที่สงถึงกนัเปนขาวสารในแงลบ   
 

3. การใชสือ่เพื่อเผยแพรขาวสารของสํานกัประชาสัมพนัธ กรณีขาวสารการควบรวมกจิการในชวง
เดือน สิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 

  
      ส่ือประชาสัมพันธเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง สําหรับกระบวนการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ 

เนื่องจากเปนชองทางที่จะนาํสารจากผูสงไปยังผูรับ  การเลือกใชส่ือประชาสัมพันธที่มีประสิทธภิาพยอมสงผล

สําเร็จของการสื่อสาร  ซึ่งการเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการจากสํานักประชาสัมพนัธไปยงัพนักงานนัน้    

มีการใชส่ือประชาสัมพันธภายในองคกรหลายประเภทเปนชองทางในการสงขาวสารประเภทเดียวกันไปยัง

พนักงาน แตส่ือที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ส่ือ     อิเล็กทรอนกิส (Electronic media) เปนส่ือที่ใชในการสง
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ขาวสารมากทีสุ่ด  ซึง่ส่ืออิเล็กทรอนกิส    ที่สํานักประชาสัมพนัธใชในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการ

นั้นม ี2 ระบบ คือ  

 
 
 
 1. Lotus Notes  ใชเผยแพรขาวจากสํานักประชาสัมพันธ / สารจากกรรมการผูจัดการใหญ  3 

รูปแบบ  ไดแก  Announcement เปนการติดประกาศขาวสาร Hot New  เปนการแจงใหทราบวาสามารถอาน

ขาวจากสํานักประชาสัมพันธไดจากที่ใดบาง   และ e-mail  และเปนการสงขาวจากสํานักประชาสัมพนัธไปยงั

พนักงานที่มี e-mail address ทุกคนโดยตรง   

 2. Intranet ใชเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการที่รวบรวมจาก News Clipping มาเผยแพรใน

หัวขอ Highlight News 

 การที่สํานกัประชาสัมพันธนาํส่ืออิเล็กทรอนิกส เมื่อพิจารณาการเลือกใชส่ือประชา สัมพนัธ  จะ

เห็นวาสํานกัประชาสัมพนัธมีการจัดระบบการส่ือสารที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปของสังคม

ปจจุบันที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการส่ือสาร ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารใหมคีวามรวดเร็ว 

อันเปนการเปล่ียนแปลงและปรับตัว (Change and adaptability) ตามคุณลักษณะของระบบตามทฤษฎีระบบ 

(Theory System) ตามที่ผูอํานวยการสํานักประชา สัมพันธไดใหสัมภาษณวา “ในปจจุบนัตองยอมรับวาส่ือ

อิเล็กทรอนกิสมีความสําคัญอยางมากในการเผยแพรขอมูลขาวสารเนือ่งจากสามารถสงขาวสารไดอยาง

รวดเร็ว  ไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากในเวลาเดียวกัน   ดังนัน้ในชวงทีม่ีขาวการควบรวมกจิการเผยแพร

ออกมา  เราจึงไดใชระบบ Lotus Notes   ซึ่งเปนระบบส่ือสารอิเล็กทรอนกิสภายในองคกรในการเผยแพร

ขาวสารการควบรวมกจิการไปยังพนักงาน” แสดงใหเหน็วาสํานกัประชาสัมพนัธใหความสําคัญกับการใช

เครือขายเทคโนโลยีการส่ือสารคอนขางมาก มีการใชส่ืออิเล็กทรอนกิสในการเผยแพรขาวการควบรวมกิจการ

มากกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ เปนไปตามทฤษฎีระบบในดานการจัดระบบการส่ือสารในยุคขาวสาร    ขอมูล  คือ 

การจัดระบบส่ือสารตองออกแบบใหสอดคลองเขากับเคร่ืองมือและอุปกรณดานการ    ส่ือสารใหม   ซึง่ตองรับรู

ถึงปจจัยตางๆ กับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  ไดแก (1) การมขีายการสื่อสารสมัยใหมของโลก  (2) การ

เขาใจถึงอิทธพิลของการส่ือสารสมัยใหม (3) การเขาใจวาโลกการส่ือสารไดถูกเปดออกและเช่ือมถึงกนั โดย

การนาํ Lotus Notes  และระบบ Intranet  เทคโนโลยีส่ือสารภายในองคกรมาเปนชองทางในการเผยแพร

ขาวสารเพื่อใหขาวสารถูกสงถึงพนักงานโดยเร็ว  เปนการใชส่ือประชาสัมพนัธไดอยางเหมาะสม 

 ตามแนวคิดเกีย่วกับการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ  เสรี วงศมณฑา (2542)  กลาววา ในการ

ประชาสัมพันธนั้นมีส่ือหลายชนิดที่สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการนําสารจากองคกรไปยัง
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สาธารณชนกลุมตางๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีของสํานักประชาสมัพันธ ไทยธนาคารนั้น นอกจากการใช

ส่ืออิเล็กทรอนกิสในการเผยแพรขาวสารไปยังพนักงานแลว ยังใชส่ือประชาสัมพันธเฉพาะกิจ (Special media)  

ไดแก เอกสารขาวจากสํานักประชาสัมพันธ  ที่สํานกัประชาสัมพันธจดัทําข้ึน  และจัดพิมพสําเนาแจกเผยแพร

ไปยังฝายงานตางๆ  คร้ังละ 20 ชุดดวย  โดยเนื้อหาสารที่เผยแพรจะเหมือนกับทีเ่ผยแพรในระบบ Lotus Notes 

ทั้งนี้เพื่อใหขาวสารถูกสงไปยังพนักงานอยางครบถวนทกุคน  อันเปนการผสมผสานการใชส่ือหลากหลาย

รูปแบบ  ซึง่การดําเนนิงานในลักษณะดังกลาว นับเปนส่ิงที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารเพิ่มการ

เสริม  ขอดี-ขอเสียของส่ือทัง้ 2 ประเภท 

 อยางไรก็ตามในการดําเนนิงานประชาสัมพันธนั้น ส่ือบุคคลนับเปนส่ือประชาสัมพันธท่ีมี
ความสําคัญอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากเปนตัวท่ีนําพาสารไปยังบุคคลหน่ึง  ซ่ึงกอใหเกดิการส่ือสารระหวาง
บุคคลและกลุมบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการ
ชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความมุงหวัง  รวมท้ังชวยขจดัการเลือกเปดรับของผูรับสาร
อันเปนอุปสรรคในการส่ือสารใหนอยลง แตในกรณขีองสํานักประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร  การเผยแพร
ขาวสารการควบรวบกิจการไปยังพนกังานนั้น สํานักประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการใชส่ือบุคคลคอนขาง
นอย  มีเพียงการจัดประชุมผูบริหาร ซ่ึงสํานักประชาสัมพันธมีหนาท่ีในการรวมรวมขอมูลขาวสารท่ีเผยแพร
ผานส่ือตางๆ เสนอตอกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใชเปนขอมูลช้ีแจงแกผูบริหารตางๆ และใหผูบริหารฝายงาน / 
สํานัก / สาขานําขอมูลท่ีไดรับจากการประชุมไปช้ีแจงตอพนักงานในสังกดัเทานั้น   ท้ังนี้การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการส่ือสารตามแนวคิดการส่ือสารภายในองคกรนั้น คือ การใชชองสารหลายๆ แบบ  เพื่อจะได
สามารถส่ือสารขอมูลไดท่ัวท้ังองคกรและไดรับ Feedback กลับมาเพียงพอ  สําหรับผูบริหารควรใชการส่ือสาร
แบบเห็นหนาคาตา  เพราะมีประสิทธิภาพสูงในแงไดรับ Feedback กลับมาโดยตรงและโดยทันที ซ่ึงหากสํานกั
ประชาสัมพันธมีการใชส่ือบุคคลในการส่ือสารมากข้ึนจะชวยสรางความเขาใจอันดใีหเกิดข้ึนในองคกรมากข้ึน 

 กลาวโดยสรุปการใชส่ือในการประชาสัมพนัธขาวการควบรวมกิจการไปยังพนักงานนั้น สํานกั

ประชาสัมพันธไทยธนาคารมีการใชส่ืออิเล็กทรอนกิสในการเผยแพรขาวสารมากทีสุ่ด  ซึง่แตก ตางจากผลวิจยั

ของทนงศักด์ิ นิเวศนรังสรรค (2536) เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพหนวย งานประชาสัมพันธของรัฐ

และเอกชน” พบวา ส่ือที่ไดรับความนยิมในการดําเนนิงานประชาสัมพันธ  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน จดหมายขาว  

จุลสาร  แผนพับ  โปสเตอร  หนงัสือพิมพและนิตยสาร  รองลงมาคือ  ส่ือวิทยุและโทรทัศน...  

 
4. ปญหาและอุปสรรคในการบรหิารการสื่อสารภายในองคกรของสํานกัประชาสัมพันธ ไทยธนาคาร 

กรณขีาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 2546–มกราคม   2547 
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 ภาพรวมของการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ ธนาคาร ไทยธนาคาร  

จํากัด (มหาชน) กรณีขาวการควบรวมกจิการ ระหวางเดือนสิงหาคม – มกราคม 2547  จะเหน็ไดวาเปน

ดําเนนิงานบริหารการส่ือสารในลักษณะของการแกไขสถานการณเมือ่เกิดปญหามากกวาการเตรียมการ

ปองกัน จะเห็นไดจากขาวสารที่จัดทาํข้ึนสวนใหญมีเนื้อหาที่เหมือน กับที่เผยแพรในส่ือมวลชน  และมีการ

เผยแพรที่ชากวา  ซึ่งตรงหลักการบริหารขาวเชงิยทุธที่ดี คือ ตองมีการสํารวจประชามติ  มีการวางแผนลวงหนา 

(Pro-active PR) ไมใชรอใหถูกโจมตีกอนแลวจึงแกไข  ตองหาผูรวมสนับสนุน   การดําเนนิงานของสํานกั

ประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวสงผลใหขาวสารที่จัดทําข้ึนไมไดสรางขวัญ  กาํลังใจ และความเขาใจ ใหกบั

พนักงานมากนัก และพนักงานสวนใหญตองอาศัยแหลงสารจากภายนอกองคกร โดยเฉพาะส่ือหนงัสือพมิพใน

การใหขอมูล สวนขาวสารที่ไดจากสาํนักประชาสัมพันธจะเปนประโยชนเฉพาะพนักงานสาขาในการใชเปน

แนวทางในการตอบคําถามแกลูกคาเทานัน้ โดยพนักงานยังไมเขาใจสถานการณที่แทจริง 

 อยางไรก็ตามสาเหตุที่ทาํใหสํานักประชาสมัพันธ ไทยธนาคาร ไมสามารถบริหารการส่ือสารภายใน

องคกร  กรณีขาวควบรวมกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนผลมาจากปญหาและอุปสรรค 3 ประการ 

ไดแก  (1) ขอจาํกัดดานนโยบายในการใหขอมูลขาวสาร  ที่ไมสามารถใหขอมูลขาวสารแกส่ือมวลชนได  ซึง่

เปนการปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปนผลมาจากปจจัยภายนอกหรือระบบภายนอก

องคกร ที่สงสัญญาณมายังไทยธนาคารใหดําเนินนโยบายเนนการไมใหขาวสารใดๆ   จึงกอใหเกดิ (2) ปญหา

ดานระยะเวลาตามมา คือ มีความ    ลาชาในการแพรขาวสารการควบรวมกิจการไปยังไปยังพนักงาน ซึ่งใน

ประเด็นนีห้ากสํานักประชาสมัพันธสามารถหาจุดสมดุลระหวางการปฏิบัติตามนโยบายของทางการอยาง

เครงครัด กับการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจนแกพนักงานอยางทนัทวงที เชน การสงสารจากกรรมการ

ผูจัดการใหญชี้แจงสถานการณที่เกิดข้ึนไปยังพนักงาน แทนการออกเปนขาวจากสํานักประชาสมัพันธ จะชวย

ใหพนักงานมคีวามเชื่อมั่นตอเหตุการณดังกลาวมากข้ึน (3) ปญหาดานขอจํากัดของอุปกรณคอมพิวเตอร ที่

เชื่อมโยงกับเครือขายเทคโนโลยีส่ือสารในองคกรมีไมครบทุกคน เปนอุปสรรคประการสุดทายทีท่าํใหพนักงาน

สาขาไมสามารถเปดรับขาวสารไดทันที ตามที่สํานกัประชาสัมพนัธต้ังเปาหมายไว  ซึ่งปญหาและอุปสรรค

ดังกลาว สงผลใหพนักงานไดรับขาวสารการควบรวมกจิการนอย แสดงใหเห็นวา  สํานักประชาสมัพันธมีขอมูล

เกี่ยวกับระบบเครือขายเทคโนโลยีการส่ือสารภายในองคกรไมครบถวน ทําใหไมทราบวาการสงขาวสารไปยงั

พนักงานสาขาผานระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกสนัน้ยงัมขีอจํากัดในการใชงานอยู  

หากเปรียบเทยีบการบริหารการส่ือสารภายในองคกรของไทยธนาคาร กับกรณีธนาคารกรุงเทพ

เกี่ยวกับยทุธการแกภาพพจนนัน้  จะพบวา มีการดําเนนิงานที่เหมือนกนัในดานการจัดสงสารจากกรรมการ

ผูจัดการใหญถึงพนักงานเพือ่ช้ีแจงถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนเทานัน้  สวนการดําเนินงานเพื่อแกขาวตอส่ือมวลชน

ดวยวิธกีารตางๆ ตามที่ธนาคารกรุงเทพไดดําเนินการนัน้  ในกรณีของไทยธนาคารไมไดมีการดําเนนิงานแต
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อยางใด ซึ่งความแตกตางดังกลาวเปนผลจากนโยบายท่ีไทยธนาคารไดรับจากทางการ(ธนาคารแหงประเทศ

ไทย) และตองปฏิบัติตามเนือ่งจากเปนผูถอืหุนใหญ  ในขณะที่ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยเอกชน  ซึ่ง

สามารถดําเนนิงานไดโดยมอิีสระมากกวา 
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะสําหรับสาํนักประชาสมัพันธ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
 
 1.1 กระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการของสํานักประชาสัมพันธ   ควรมีการวางแผน

ในการติดขาวสารภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่การติดตามขาวสารดานความรูสึกของพนักงานที่เปนระบบ

มีการกาํหนดแบบแผนการดําเนนิงานที่เปนข้ันตอนชัดเจน  ทั้งนี้เพือ่ใหมีขอมูลในการวางแผนการ

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารใหเหมาะสมกับความตองการของพนกังาน 

  1.2 ควรหาชองทางการสื่อสารใหพนักงานสามารถสอบถามขอมูล ทั้งในประเด็นที่ตน เองตองการ

ทราบ และประเด็นที่ลูกคาสอบถาม รวมทัง้การแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับขาวควบรวมกิจการไดโดยตรง  เชน  

การเปดศูนยฮอตไลน  ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมีขวัญ  กาํลังใจ  และเกิดความรูสึกมีสวนรวมกบัองคกรในการรวม

แกปญหาดานการใหขอมูลแกลูกคา 

 1.3 การคัดเลือกขาวสารเพื่อเผยแพรไปยังพนักงานของสํานักประชาสัมพนัธ  ควรมีการนําเสนอ

ขาวสารที่ใหความชัดเจนเกีย่วกับนโยบายการดําเนนิงาน  ซึง่แหลงอางอิงของขาวสารควรเปนผูบริหารระดับสูง

ในองคกรมากกวาการอางแหลงขาวจากหนังสือพิมพ  ทัง้นี้เพื่อใหพนักงานเกิดความเช่ือมั่น ความเขาใจที่

ถกูตอง  และสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณดังกลาว  

 1.4 การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการ  เนื่องจากสํานกั

ประชาสัมพันธ มกีารใชส่ืออิเล็กทรอนกิสเปนชองทางการเผยแพรขาวสารมากกวาส่ือประเภทอ่ืน  ในขณะที่

พนักงานไมมคีอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอเครือขายส่ือสารครบทุกคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานสาขา ดังนั้นเมื่อมี

การสงขาวสารผานส่ือดังกลาวแลวควรมกีารโทร.แจงสาขาโดยตรงอีกคร้ัง  แทนการแจงผานสํานกัที่ดูแลสาขา

เพื่อใหแจงตออีกทอดหนึ่ง  ซึ่งบางสํานักอาจไมไดมีการแจงตอไปยังสาขา 

 
2. ขอเสนอแนะตองหนวยงานประชาสัมพันธองคกรท่ีเกิดกระแสขาวอันสงผลกระทบตอ   
    ขวัญและกําลงัใจของพนักงานควรดําเนินการดังตอไปน้ี 
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 2.1 จัดทําสารจากผูบริหารระดับสูงขององคกรช้ีแจงขอเท็จ เกีย่วกับสถานการณทีเ่กิดตอพนกังาน

ทันท ี

 2.2  เปดศูนยฮอตไลนใหพนักงานโทรศัพทสอบถาม และรวมแสดงความคิดเหน็ 

 2.3 รวบรวมประเด็นคําถาม-ขอเสนอแนะจากพนกังาน เสนอตอผูบริหารองคกรเพื่อใหผูบริหาร

รับทราบความคิดเห็นของพนักงาน  และสามารถแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของพนักงาน 

 2.4 รวบรวมประเด็นคําถามทีพ่นักงานสอบถามผานศูนยฮอตไลน ในประเด็นที่เหน็วาจะเปน

ประโยชนตอพนักงานคนอ่ืน จัดทาํเปนขาวสารเผยแพรภายในองคกรเปนระยะๆ เพื่อใหพนกังานเกิดความ

เขาใจที่ตรงกัน 
  
3. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครัง้ตอไป 
 
 3.1 การวิจยัคร้ังนี้ มุงศึกษาการบริหารการส่ือสารเฉพาะการส่ือสารภายในองคกรของสํานกั

ประชาสัมพันธ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกัด (มหาชน)  กรณีขาวสารการควบรวมกิจการ ชวงเดือนสิงหาคม 

2546-มกราคม 2547 เทานั้น  ซึง่เปนสวนหนึง่ของการดําเนนิงานประชาสัมพันธเทานัน้   ดังนัน้จึงควรมี

การศึกษาการบริหารการส่ือสารภายนอกองคกรดวย  เพื่อใหเห็นภาพรวมของการบริหารการส่ือสารของสํานัก

ประชาสัมพันธ กรณีขาวการควบรวมกิจการไดอยางชัดเจน 

 3.2 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะการบริหารการส่ือสารของสํานักประชาสมัพันธ ธนาคาร  

ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)  เทานัน้  ซึ่งปจจุบนัยงัไมไดมีการควบรวมกิจการแตอยางใด  ดังนั้นจงึควรมี

การศึกษาการบริหารการส่ือสารของสถาบันการเงินอืน่ทีม่ีการควบรวมกิจการเกิดข้ึน  เชน  กรณีของธนาคาร 

ทหารไทย จํากัด(มหาชน) ที่ควบรวมกิจการ กับธนาคาร ดีบีเอส ไทย ทน ุจาํกัด(มหาชน) และบรรษัทเงนิทนุ

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไปแลวเมือ่ตนป 2547  ที่ผานมา  ทัง้นีเ้พื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบการ

ดําเนนิงานดานการบริหารการส่ือสารวามคีวามแตกตางกันหรือไม  อยางไร 

 3.3 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ พบวาสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคารใชส่ืออิเล็กทรอนกิสเปนสื่อ

ประชาสัมพันธที่สําคัญ จงึควรมีการศึกษาตอไปวาส่ืออิเล็กทรอนกิสมีบาทบาทอยางไรตอการปองกันและแกไข

ภาวะวกิฤต 

  
ขอจํากัดของงานวจิัย 
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 การศึกษาเร่ือง“การบริหารการส่ือสารภายในองคกรของสํานักประชาสัมพันธ ธนาคาร ไทย

ธนาคาร จํากดั (มหาชน)  ชวงเดือนสิงหาคม 2546 – มกราคม 2547 ในคร้ังนี ้  เปนการศึกษาที่จํากัดเฉพาะ

การสื่อสารภายในองคกรของไทยธนาคาร  ในชวงเวลา 6 เดือน ที่มกีระแสขาวเกิดข้ึนเทานั้น อีกทั้งกระแสขาวที่

ออกมายงัไมมคีวามรุนแรงหรือสงผลกระทบตอภาพพจนไทยธนาคารมากนกั    ดังนั้นผลการศึกษาจึงอาจไม

ครบถวน หรือสามารถอธบิายการการบริหารการส่ือสารของสํานักประชาสัมพันธไทยธนาคารไดทั้งหมด และ

การศึกษาเพิ่มเติมดวยการสัมภาษณความคิดเห็นยังเปนการเก็บขอมลูหลังจากเหตุการณผานไปแลว  ดังนั้น

ความรูสึกความคิดเห็นของพนักงานอาจเปล่ียนแปลงไปจากชวงที่อยูในเหตุการณ ซึ่งยอมไมสามารถใชเปน

ตัวแทนความคิดเห็นของพนักงานตอเหตุการณดังกลาวไดทั้งหมด 
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ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
เจาหนาท่ีสํานักประชาสัมพันธ 

 
1. แนวคําถามเก่ียวกับกระบวนการติดตามขาวสารการควบรวมกิจการ 
   1.1  สํานัประชาสัมพันธมีการติดตามขาวสารการควบรวมจากส่ือใดบาง  
    1.2  สํานักประชาสัมพันธมีการติดตามขาวสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือไม  อยางไร 
    1.3  สํานักประชาสัมพันธมีการติดตามขาวสารการควบรวมภายในองคกรหรือไม  อยางไร 
    1.4  เม่ือทราบขาวสารการควบรวมกิจการในประเดน็ตางๆ  สํานักประชาสัมพันธไดนําขาวสาร 
           เหลานัน้มาใชประโยชนตอการประชาสัมพันธอยางไร   
 

2. แนวคําถามเก่ียวกับการคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการเพื่อเผยแพรไปยังพนักงาน    
    2.1  สํานักประชาสัมพันธมีแนวทางการคัดเลือกขาวสารการควบรวมกิจการเพ่ือเผยไปยัง 
           พนักงานอยางไร 
    2.2  ขาวสารการควบรวมกิจการท่ีสํานักประชาสัมพันธเผยแพรไปยงัพนักงานมีเนือ้หาหลักใน 
           ประเดน็ใด  เหตุใดจงึกําหนดประเด็นเชนนั้น 
    2.3  ขาวสารการควบรวมกิจการท่ีสํานักประชาสัมพันธเผยแพรไปยงัพนักงาน  มีมาก-นอย  
           เพียงใด   มีความเหมาะสมกับสถานการณมาก-นอยเพยีงใด   
 

3.  แนวคําถามเก่ียวกับการใชส่ือเพื่อประชาสัมพันธขาวสารการควบรวมกิจการ 
    3.1  สํานักประชาสัมพันธใชส่ือประเภทใดบางในการเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการไปยงั 
            พนักงาน 
     3.2  สํานักประชาสัมพันธมีแนวทางการเลือกใชส่ือเพ่ือประชาสัมพันธขาวการควบรวมกจิการ 
            แตละประเภทอยางไร 
     3.3  สํานักประชาสัมพันธมีการใชเครือขายในองคกรเพื่อเผยแพรขาวสารหรือไม  อยางไร 
 

4. แนวคําถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารการส่ือสาร 
    4.1  สํานักประชาสัมพันธมีปญหาและอุปสรรคในการติดตามขาวสาร   คัดเลือกขาวสาร    
            และเผยแพรขาวสารการควบรวมกจิการหรือไม  อยางไร 
     4.2  ผูบริหารของธนาคารมีนโยบายในการเผยแพรขาวสารกาควบรวมกิจการอยางไร 
     4.3  พนักงานใหความสนใจติดตามขาวสารจากสํานกัประชาสัมพนัธมาก-นอยเพียงใด 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 

พนักงานไทยธนาคาร 
 

1. ทานไดรับขาวสารการควบรวมกิจการจากส่ือใดบาง 
 
2. ทานไดรับขาวสารการควบรวมกิจการจากส่ือประเภทใดเร็ว และมากท่ีสุด (เรียงลําดบั) 

 
3. ทานมีความวติกกังวลตอขาวสารการควบรวมกิจการท่ีไดรับหรือไม  อยางไร 

 
4. ธนาคารมีการชี้แจง หรือเผยแพรขาวสารการควบรวมกิจการใหทานทราบหรือไม   

 
5. ขาวสารการควบรวมกิจการที่ทานไดรับจากธนาคาร  ชวยสรางความเขาใจใหแกทานตอ

สถานการณดงักลาวมาก-นอยเพียงใด 
 

6. ขาวสารการควบรวมกิจการที่ทานไดรับจากส่ือในธนาคารมีความรวดเร็ว และทันตอ
สถานการณหรือไม 

 
7. ทานมีความพงึพอใจตอขาวสารการควบรวมกิจการท่ีไดรับจากธนาคารหรือไม  และมี

ประเด็นใดบางท่ีควรปรับปรุง 
 
      8.   ทานคิดวาส่ือประชาสัมพันธภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพมาก-นอยเพยีงใด 
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ภาคผนวก ค. 
ขาวการควบรวมกิจการของไทยธนาคาร 
ที่เผยแพรตามหนังสือพิมพฉบับตางๆ 
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ภาคผนวก ง. 
ขาวประชาสัมพันธภายในไทยธนาคาร 
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ตัวอยางหนาจอระบบ Intranet 
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ตัวอยาง หนาจอขาว Highlight News ในระบบ Intranet 
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ตัวอยางการสงสารจากกรรมการผูจัดการใหญ ผานระบบ Lotus Notes 
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ 
วันที่ 22 มกราคม 2547 

 
เพื่อนพนักงานทุกทาน 
 

ตามท่ีทางการไดมีนโยบายใหดําเนนิการควบกิจการ ระหวางธนาคารไทยธนาคาร และ
บรรษัทเงินทุน   อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังท่ีเพื่อนพนกังานไดรับทราบกันมากอนหนานี้ 
ตั้งแตปลายป 2546  ซ่ึงท่ีผานมาคณะทํางานของไทยธนาคารก็ไดสนองตอบตอนโยบายดังกลาวของ
ทางการ โดยไดเขารวมดําเนินการกับตัวแทนของกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมาโดยตลอด  บนหลักการท่ีวาผูบริหารและพนักงานมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายของกรรมการและผูถือหุน   อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดาํเนินการตาง ๆ 
เปนไปไดอยางโปรงใส อีกทั้งเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยดวย   ฝายจัดการของธนาคารจึงได
ทําการสรุปขอดีและขอเสียของแผนการควบกิจการดังกลาวอยางถ่ีถวน  และไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ตามลําดับ  

 
ท้ังนี้  เม่ือวันท่ี 20 มกราคมท่ีผานมา      ไดมีประกาศของทางการวา ทางการไดอนุมัติให

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขาควบรวมกับธนาคารทหารไทย และธนาคารดีบีเอส 
ไทยทนุ  ตามท่ีเพื่อนพนกังานคงไดรับทราบจากการนาํเสนอขาวทางสื่อมวลชนแลวนั้น  โดยไทย
ธนาคารไมตองเขาดําเนินการควบรวมดวยในสวนนี้  และจะยังคงดําเนินการในฐานะธนาคาร
พาณิชยตามท่ีไดปฏิบัติมาต้ังแตตนอยางเขมแข็งตอไป ท้ังนี้ จะไมมีผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ตอพนักงานหรือลูกคา  และในขณะนี้ไทยธนาคารก็ยังไมไดมีแผนควบรวมใด ๆ ท้ังส้ิน   
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อนึ่ง ในป 2546  ธนาคารมีผลกําไรสุทธิลดลง  โดยมีกําไรจากการดําเนนิงาน 402 ลานบาท   
แตมีผลขาดทุนสุทธิ  เนื่องจากธนาคารไดมีการกันสํารองเพ่ิมอีกถึง 1,800 ลานบาท  โดยการกนั
สํารองในคร้ังนี้เปนการกันสํารองตามเกณฑคุณภาพตามมาตรฐานสากลเผ่ือลูกหนี ้ ท่ีอาจดอย
คุณภาพลงไดในอนาคต ซ่ึงเปนการกันสํารองเพิ่มจากเกณฑปกติของธนาคารแหงประเทศไทยใน
ปจจุบัน  ท้ังนี้ เพื่อเปนการสรางความม่ันคงใหแกฐานะการดําเนินธุรกิจของไทยธนาคารตอไป  
นอกจากนี้ ยงัมีขอท่ีควรทราบวา ยอดการกันสํารองสวนมากท่ีกันเพิ่มข้ึนนี้ มาจากลูกหนีจ้ากการ
ควบรวม  ซ่ึงเดิมถูกบันทึกไวในสวนของลูกหนี้ท่ีไดรับการรับรองการกันสํารองโดยกองทุนฟนฟฯู  
(Covered Asset Pool) ไวแลว  แตเม่ือมีการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ ป 2541 ถือเปนลูกหนี้ปกติ  จึงถูกทางการกันออกมาจาก Covered Asset Pool   และ
เม่ือใชเกณฑคุณภาพมาดําเนนิการประเมินในป 2546  ธนาคารจึงตองดําเนนิการกันสํารองเพิ่ม
ดังกลาว 

 
ผมใครขอเรียนตอเพ่ือนพนกังานวา ในฐานะท่ีพวกเราเปนพนักงานมืออาชีพ  จึงมีความ 

จําเปนท่ีจะตองทํางานตอไปดวยความขยนัขันแข็ง  และไมหวั่นไหวตอขาวลือตาง ๆ    ท้ังนี้ หากเกดิ
มีความเปล่ียนแปลงใด ๆ ในอนาคต ก็ตองรับทราบวาเปนเร่ืองของนโยบาย และตองปฏิบัติตามมติ
ของผูถือหุนเปนหลัก   ซ่ึงผมคิดวาพวกเราทุกคนเขาใจในประเด็นนี้ ตลอดจนเรงทําใหไทยธนาคาร
เจริญรุดหนาตอไปอยางมีคุณภาพ และเปนธนาคารท่ีดีของประเทศตามปณิธานของเราอยางไมยอทอ 

 
ในขณะน้ี ผมขอเรียนวาธนาคารไดดําเนนิการปรับเปล่ียนแผนงานของธนาคารใหม ซ่ึงจะ

ไดมีการนําเสนอใหเพื่อนพนักงานไดทราบกันในไมชานี้    และในโอกาสน้ี  ผมขอขอบคุณเพือ่น
พนักงานทกุทานท่ีไดรวมกนัปฏิบัติหนาท่ีเพื่อไทยธนาคารมาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  พวกเราได
กาวผานความยากลําบากและอุปสรรคหลายประการในชวงเร่ิมตนมาแลว  แตหนทางขางหนาของ
เรานับจากนี ้ ยังจะตองเผชิญกับกระแสการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชยท่ีจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากข้ึนอีก   ซ่ึงผมก็ตองขอความรวมแรงรวมใจจากเพือ่นพนักงานทุกทานในการรวมกันปฏิบัติงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อใหไทยธนาคารของเราทุกคนสามารถกาวผานกระแสการแขงขัน 
และเติบโตอยางมีคุณภาพตอไป 

 
          ขอบคุณครับ 
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                พีรศิลป  ศุภผลศิริ 
           กรรมการผูจัดการใหญ 
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ประวัติผูเขยีน 

 
ชื่อ   นางสาวกมลา  สังขวิฑูณ 
วัน  เดือน  ป  เกิด 8  เมษายน  2517 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร 
   สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  เกยีรตินิยมอันดบั 2 
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