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Spokesperson : โฆษกองค์กร กบัระบบการส่ือสารทีม่คุีณภาพ 
                                                                                                                                      

***ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
                                                                                    นกัส่ือสารกลยทุธ์แบบบูรณาการ 

                                                                                                                    dr.photj@gmail.com 
 

                นอกจากความสามารถในการจัดการด้านธุรกจิหรือด าเนินภารกจิของตนเองแล้ว บรรดาองค์กรช้ัน

น าทีป่ระสบความส าเร็จส่วนใหญ่ต่างให้ความส าคัญ กบัการส่ือสาร ทีชั่ดเจน ถูกเวลา เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร การให้ความส าคัญของ ภาพลกัษณ์และการส่ือความขององค์กร  จะ

ขับเคลือ่นเนือ้หา ประเด็น บ่งบอกตัวตน  ความเป็นองค์กรออกมาได้ผ่านทุกช่องทางทีบ่อกเล่าเร่ืองราวของ

องค์กร รวมถึงส่ือสารผ่านโฆษกองค์กร ไม่เว้นแม้แต่ภาครัฐเองทีต้่องมีโฆษกรัฐบาล ทีรั่บผดิชอบใ นการแถลง

ข้อมูลของรัฐบาล หรือข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ใครเหมาะสมทีสุ่ดจะเป็นโฆษกองค์กร 
               การขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายนั้น   กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั ก็คือ  กลุ่มประชาชนท่ีองคก์รนั้น
ตอ้งการเขา้ถึงเพื่อใหบ้งัเกิดผลโดยตรง ไม่วา่จะเป็น ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ ชุมชน องคก์รท่ีติดต่อสัมพนัธ์ดว้ย 
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน พนกังาน จนถึงประชาชนท่ีเป็นผูรั้บสารทัว่ไปท่ีจะเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในอนาคต หรือ
ลูกคา้เป้าหมาย  ซ่ึงในการติดต่อนั้นอาจจะมีอยูห่ลายช่องทาง แต่ช่องทางท่ีจะกล่าวถึงน้ีจะเป็นช่องทางท่ี
ส่ือสารผา่นส่ือมวลชน เพื่อเผยแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร ผา่นไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและกลุ่มเป้าหมาย
ตามท่ีกล่าวมา 
              ส่ือมวลชนนบัเป็นเป็นช่องทางส าคญัในการถ่ายทอด ส่ือความและ ช้ีแจง เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีต่อ
องคก์ร  เม่ือขอ้มูลมีมากมาย และกลุ่มเป้าหมายมีความซบัซ้อน จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายหากองคก์ร วางกลยทุธ์ 
ดา้นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีส่ือความใหเ้กิดความเหมาะสมสูงสุด  
             ใคร เป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุด ส าหรับติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ และท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
ติดต่อส่ือสาร เป็นผูช้ี้แจง เปิดเผยขอ้มูล เร่ืองราว เพื่อน าไปสู่แนวทางท่ีเป็นการช้ีแจงความเขา้ใจ แนวทาง
ปฏิบติั ต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทดงักล่าว ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็น โฆษกองคก์รบา้ง ไม่วา่จะเป็น CEO / 
ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรองลงมา / ผูบ้ริหารดา้นประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารองคก์ร หรือผูบ้ริหารดา้นการตลาด ผูบ้ริหาร
ท่ีรับผดิชอบในแต่ละสายงานหรือผลิตภณัฑต่์างๆ 
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โฆษกองค์กรต้องพูดเร่ืองอะไรบ้าง 
              ในส่วนของ เน้ือหา เร่ืองราว จะมีมากนอ้ยอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ ไม่วา่จะ
เป็น ขนาด สถานะ สถานการณ์ ความน่าสนใจของผูน้ า การส่ือสารขอ้มูลความเคล่ือนไหวขององคก์ร  
               ประเด็นการส่ือสารเร่ืองราวขององคก์รทางดา้นต่างๆ เช่น รูปแบบ  แนวทางทางการบริหาร ทิศ
ทางการลงทุน วสิัยทศัน์ การใหข้อ้มูล   รายงานธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อลูกคา้ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้   
การบอกเล่าเร่ืองราวของธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม  ส่วนแ บ่งทางการตลาด ยอดขาย  เพื่อบ่งบอกสถานะของ
ธุรกิจต่อตลาดในภาพรวม  กิจกรรม การใหค้วามเห็น วเิคราะห์บทบาทต่อสถานการณ์  อธิบายความโดดเด่น
ของแต่ละสินคา้/บริการ    การใหข้อ้มูล ค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ สิทธิประโยชน์ การรายงานมาตรฐาน 
การซกัซอ้มความพร้อม ระบบการ ป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้ง   การรายงานผล ไดแ้ก่  ผลประกอบการ รวมถึงการ
แทรกมุมมอง การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด หรือความเห็น ต่อธุรกิจท่ีมีในภาพรวม ดว้ยธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส มาตรฐาน การรับรอง จากหน่วยงาน องคก์ร ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  การส่ือสารประเด็นทาง
สังคม  เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีองคก์รไดด้ าเนินการทางสังคม เช่น CSR  กิจกรรมองคก์ร
เพื่อสังคม การ สร้างความชดัเจนในบทบาท ทิศทางขององคก์รต่อสังคม ตลอดจนการใหข้อ้มูลในภาวะวกิฤติ 
ต่อสาธารชนไดท้ราบขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง และทนัสถานการณ์ 
 
โฆษกคืออะไร ท าหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
                โฆษก (Spokesperson) ในทางการบริหารองคก์รนั้น คือ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว ข่าวสาร
หรือขอ้มูลต่างๆใหแ้ก่สาธารณชนไดรั้บรู้  เป็นผูแ้ถลงแทน เช่น โฆษกรัฐบาลท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนท่ีจะพดู 
กล่าวแทนรัฐบาลได ้ขณะท่ีโฆษก องคก์รท าหนา้ท่ีบทบาทการส่ือสารองคก์ร หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงทุก
องคก์รไม่วา่จะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จ าเป็นตอ้งมี โฆษก  เป็นผูแ้ทนองคก์รท าหนา้ท่ีช้ีแจงหรือ
แถลงเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละองคก์รตามสถานการณ์ 
           ในส่วนของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี โฆษกองคก์รนั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร / มีข้อมูล
องค์กรทีเ่พยีงพอจะอธิบายหรือช้ีแจงได้ / มีความรู้พืน้ฐานทีห่ลากหลาย มีมนุษยสัมพนัธ์ / บุคลกิภาพทีด่ี  / มี
ความสัมพนัธ์และทศันคติทีด่ีกบัส่ือมวลชน / มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัความต้องการ วธีิการท างาน
ของส่ือแต่ละประเภท สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และท่ีส าคญัมีความสามารถในการบริหารจดัการ
ประเด็น ( Issue Management) 
            การบอกเล่าเร่ืองราว การแถลงแต่ละคร้ัง ทั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ จะต้องอยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก มีขีดจ ากดัในการพูด  ต้องเป็นผู้ทีร่อบรู้เร่ืองขององค์กร และ
ธุรกจิน้ัน สนใจติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพือ่เสริมทกัษะความรู้ให้กบัตัวเอง ต้องเข้าใจ แนวคิด เป้าหมายของ
องค์กรว่าต้องการอะไร แล้วท าหน้าทีส่ื่อต่อสาธารณชน สามารถตอบข้อซักถามของส่ือให้ได้ว่าเร่ืองทีแ่ถลงน้ัน
มีความเป็นมาอย่างไร หากเร่ืองใดยงัไม่สามารถช้ีแจงได้ให้บอกไปตามตรง เป็นผู้รับฟังค าวพิากษ์วจิารณ์  มี
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การน ามาวเิคราะห์พร้อมตอบขอ้ซกัถาม สามารถใหแ้นวทางหรือใหค้วามช่วยเหลือต่อการท างานของ
ส่ือมวลชนได ้
ส่ิงทีอ่งค์กรและโฆษกต้องต้องค านึงถึง 
               ความเขา้ใจ ในเป้าประสงคข์ององคก์รจะช่วยให ้ขอบเขตการส่ือสาร ของโฆษกองคก์รท างานได้
อยา่งเป็นระบบ  ขอ้ตกลงเร่ืองบทบาทดา้นการส่ือความ ขอบข่ายหนา้ท่ีในการก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาตลอดจนความสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม      
               เลือกวธีิใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีความแตกต่างหลาก  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการรับรู้ ขั้นตอนการท างาน เผยแพร่กระจายข่าวสาร  การก าหนดแนวทางการใหข้่าวสารท่ี
ตรงกบัส่ือแต่ละประเภท   สนใจ ติดตาม เพื่อใหส่ื้อสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
          ทศันคติท่ีดี ทั้งต่อหนา้ท่ีของตนเอง และกบัส่ือ จะส่งผลต่อเร่ืองราวท่ีจะเผยแพร่  ซ่ึงจะเป็น
องคป์ระกอบส าคญั 
            การติดตามสถานการณ์ สุขมุรอบคอบ การเป็นคน ช่างสังเกตและมีไหวพริบ จะช่วยท าใหเ้กิดการ
ปฏิบติัท่ีมีความเขา้ใจในเหตุการณ์และปัญหาไดดี้ 
             มีการประชุม ช้ีแจงฝึกฝน  แลกเปล่ียนขอ้มูลของผูบ้ริหารต่อการส่ือสาร ส่ือความ ขององคก์รอยา่ง
สม ่าเสมอ ในการเพิ่มประสิทธิผลในการติดต่อส่ือสารและมีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร  
ระดับของข้อมูลในการเผยแพร่ 
          หลายต่อหลายคร้ัง ท่ีองคก์รละเลยถึงการส่ือความท่ีเป็นระบบ เพราะขาดแนวทางท่ีชดัเจนในการส่ือ
เร่ืองราวขององคก์รออกสู่สาธารณชน บางองคก์ร CEO พดูไดค้นเดียวคนอ่ืนหา้มพดู บางท่ีก็แยง่กนัพดูชนิด
ถามใครก็ได ้เล่า ถ่ายทอดประเด็นผา่นส่ือไดห้มด จึงเดิดประเด็นท่ีหลากหลาย บางท่ีแต่งตั้งโฆษกเป็นผูแ้ถลง
เร่ืองราวเพียงคนเดียว หรือบางท่ีหาใครพดู หาคนอธิบายแทนองคก์รไม่ไดเ้ลย 
           ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการจดัล าดบั ขอบข่ายหนา้ท่ีทางการส่ือความขององคก์รท่ีไม่ ชดัเจน ส่ิงเหล่าน้ีไม่
มีกฏเกณฑต์ายตวั ข้ึนอยูก่บัความพร้อม สถานการณ์ ขนาด ประเภทธุรกิจ และขอบข่ายทางดา้นกฎ ระเบียบ
เป็นตน้ 
          อยา่งไรก็ตาม ในองค์กรแต่ละทีจ่ าเป็นต้องมีแนวทางส าหรับการส่ือความภายนอกทีชั่ดเจน ตวัอยา่ง เช่น 
การแสดงความคิดเห็นหรือประเด็นท่ีกระทบต่อภาพลกัษณ์หรือธุรกิจขององคก์รโดยตรง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ส่ือมวลชนใหค้วามสนใจติดตามรายงาน เร่ืองเป้าหมาย ทิศทาง แนวโนม้ของธุรกิจหลกัหรือองคก์รตอ้งเป็น
หนา้ท่ีของ CEO  / เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางบริหาร นวตักรรมในแต่ละหน่วยงาน ผลิตภณัฑ ์ ท่ีอยูใ่น
ขอบข่ายความรับชอบ ใหผู้บ้ริหารสูงสุดของสายงานนั้นๆ เป็นผูใ้หข้อ้มูลและงดการใหข้อ้มูลขา้มสายงาน / 
ในขณะท่ีโฆษกองคก์รเป็นผูแ้ถลงแทนองคก์ร กรณีการอธิบายความ การตอบขอ้ซกัถาม การส ารวจความ
สนใจ ทศันคติของส่ือ ตลอดจนสาธารณชน เพื่อก าหนดแนวทางอธิบายร่วมกนัขององคก์ร ทั้ง ภาวะปกติ 
ภาวะวกิฤติ หรือภาวะแห่งการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
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            CEO / ผูบ้ริหาร / ตวัของนกัส่ือสาร หรือแมแ้ต่พนกังาน ก็สามารถท่ีจะสร้างใหอ้งคก์รเป็นหน่ึง ใน
กลุ่มธุรกิจ เป็นบุคคล ท่ีส่ือมวลชนจะตอ้งนึกถึงเม่ือกล่าวถึงธุรกิจนั้น นัน่หมายถึงไม่ใช่แค่ท าใหอ้งคก์ รพดูได ้
แต่ตอ้งท าใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการส่ือสาร 
            ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละองค์กร มักจะแสวงหาหนทางในการสร้างสรรค์ประเด็นการส่ือสารต่างๆ มากมาย 
ทั้งจากผลติภัณฑ์ บริการ การด าเนินงาน และผลก าไร จนบางคร้ังอาจหลงลมืไปว่า การจัดระบบการส่ือสารทีด่ี
จากทรัพยากรบุคคลของในองค์กรจะเป็นช่อทางส าคัญ เพือ่บริหารประเด็นข่าว รวมทั้งการจัดระบบการส่ือ
ความให้อยู่ในส่วนส าคัญของการบริหารองค์กร  ด้วยการใช้การส่ือสารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ส่ือสารประเด็นทีม่ีคุณประสิทธิภาพ 
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***ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
นักส่ือสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ 

               

 
 
 
 


