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บทคัดย่อ

	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการจราจรตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญในช่วงเทศกาลเป็นหลัก	 เช่น	 เทศกาล 
ปีใหม่	 เทศกาลสงกรานต์	 เป็นต้น	 ด้วยมาตรการต่างๆ	 ที่ภาครัฐพยายามคิด 
รูปแบบและน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 แต่เมื่อพิจารณาถึง
จ�านวนสถิติที่ผ่านมากลับพบว่า	 จ�านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน	 โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลนั้น	 ไม่ได ้
ลดลงเท่าทีค่วร	 ซึง่วธิกีารในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบเดมิคงไม่เพยีงพอ	
จงึเป็นทีม่าของ	“สญัลกัษณ์จ่าเฉย”	ซึง่เป็นชือ่เรยีกของหุน่ต�ารวจจราจรทีย่นืประจ�า
ตามจุดต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร	
	 การน�าสญัลกัษณ์มาใช้ในการรณรงค์นัน้	ไม่ใช่สิง่ใหม่	แต่การทีส่ญัลกัษณ์
จ่าเฉยเป็นสิง่ทีน่่าสนใจนัน้	เป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจรทีไ่ม่ใช่
เพยีงการให้ความส�าคญัเฉพาะช่วงเทศกาลอกีต่อไป	แต่เป็นการรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยในการจราจร	 ทุกวัน	 ทุกที่	 ทั่วกรุงเทพมหานครและทุกเวลาตลอด	 24	
ชั่วโมง
	 การศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร	 ของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับที่มาและพัฒนาการของสัญลักษณ์จ่าเฉย	
กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย
ในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	โดยผูศ้กึษาได้น�าทฤษฎกีารเรยีนรูพ้ฤตกิรรมจาก
ตัวแบบ	แนวคิดการจัดการการสื่อสารและประเภทการสื่อสาร	แนวคิดการบริหาร
เชงิกลยทุธ์มาใช้ในการศกึษา	นอกเหนอืไปจากการคดิรปูแบบของลกัษณะหน้าตา
ของสญัลกัษณ์จ่าเฉยแล้ว	การเลอืกสถานทีใ่นการน�าไปจดัวางกม็คีวามส�าคญัเป็น
อย่างมาก	รวมไปถงึการใช้สือ่มวลชนเป็นช่องทางการส่ือสาร	ไปยงัประชาชนกลุ่ม
เป้าหมาย	ทั้งนี้จะท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์
จ่าเฉย	และสามารถน�ามาแก้ไขปรบัปรงุ	เพือ่การสือ่สารด้านความปลอดภยัในการ
จราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลต่อไป
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับปริมาณของ
ยานพาหนะในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงมาก	สภาพการจราจรอยู่ในสภาพวิกฤต	
เป็นปัญหาทีส่ร้างความเดอืดร้อนให้กบัประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	เนือ่งมา
จากปัจจยัหลายประการ	แต่สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุคอืการทีผู่ข้บัขีข่าดวนิยัจราจร	ท�าให้
เกิดการฝ่าฝืนกฎจราจร	 และกีดขวางการจราจร	 ผลกระทบที่ตามมาจากปัญหา 
ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความยากล�าบากในการเดินทางของคนกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น	 แต่ยังก่อปัญหาด้านอื่น	 อาทิ	 การสูญเสียสภาพแวดล้อมที่ดีไป	 การสูญ
เสียทรัพย์สิน	และปัญหาอุบัติเหตุที่น�ามาสู่การสูญเสียชีวิต	 (งามพิศ	สัตย์สงวน,	
2545,	น.	2)	
	 เมือ่พจิารณาถงึสาเหตขุองปัญหาอบุตัเิหตแุละการไม่ขบัรถตามกฎจราจร
โดยถ่องแท้แล้ว	 ปรากฏว่าอุบัติเหตุจราจรทางบกเกิดจากพฤติกรรมหรือการ 
กระท�าของคนเป็นส่วนใหญ่	สาเหตจุากขบัโดยประมาท	คนเดนิถนนและข้ามถนน
ไม่รกัษากฎระเบยีบ	ทางช�ารดุและเครือ่งหมายสญัญาณไม่ชดัเจน	ผูข้บัขีร่ถในบ้าน
เราส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู	้หรอืละเลยไม่ลงมอืปฏบิตัติามกฎแห่งความปลอดภยัหรอื
กฎจราจร	 จึงท�าให้อุบัติเหตุจึงเกิดข้ึนได้	 กฎแห่งความปลอดภัยหรือกฎจราจรจึง
เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือในชั่วขณะใดชั่วขณะหนึ่ง	 
มิฉะนั้นแล้วจะต้องพบกับความสูญเสียที่ไม่อาจจะคาดคะเนได้เลย	
	 การรณรงค์เป็นกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การเชิญชวน	การสร้างความ
เข้าใจอันดี	 โดยมีกระบวนการในการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามเรื่องที่ต้องการ
รณรงค์	เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจส�าหรบัการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เรือ่งความ
ปลอดภยัในการจราจร	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาจะมกีารรณรงค์กนัในช่วงเทศกาล
ส�าคัญเป็นหลัก	ด้วยมาตรการต่างๆ	ที่ภาครัฐพยายามคิดรูปแบบและน�าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้ลดลงเท่าที่ควร	ซึ่งวิธีการ
ในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบเดมิคงไม่เพยีงพอ	ผูรู้จ้งึคดิรปูแบบอืน่ทีจ่ะ
น�ามาใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นที่น่าสนใจและ 
มีผลตอบรับ	 จึงเป็นที่มาของ	 “สัญลักษณ์จ่าเฉย”	 ซึ่งเป็นชื่อเรียกของหุ่นต�ารวจ
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จราจร	ทีท่�ามาจากพลาสตกิไฟเบอร์กลาส	โดยเปิดตวัขึน้ใน	พ.ศ.	2551	ซึง่มคีวาม
ประสงค์เพื่อแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากโรงพยาบาลวิภาวดี	 มอบให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 น�าไป
ประจ�าไว้ยังจุดต่างๆ	 ตามถนนในเขตอ�านาจของต�ารวจนครบาล	 เพื่อป้องปราม 
ผู้ขับขี่รถไม่ให้กระท�าผิด	และลดอุบัติเหตุ	
	 รูปลักษณ์ของจ่าเฉยที่จัดสร้างขึ้นมีทั้งครึ่งตัว	 และเต็มตัวเท่าคนจริง	 
โดยอยู่ในท่าวันทยหัตถ์อย่างต�ารวจ	 มีใบหน้าย้ิมแย้มและท่ายืนตรง	 มีใบหน้า
เคร่งขรึม	 ผลตอบรับในช่วงเปิดตัวใหม่ๆ	 คือ	 คนผ่านไปมาตกใจและคิดว่ามี 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรยืนอยู่	 เมื่อเวลาผ่านไปคนเริ่มทราบกันว่าเป็นหุ่นต�ารวจ
ไม่ใช่ต�ารวจจราจรตัวจริงก็เกิดความประมาทและกระท�าผิดกฎจราจรเช่นเดิม	 
ต่อมาได้มีการเรียกเก็บจ่าเฉย	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ท�าให้เจ้า
หน้าที่ต�ารวจจราจรตัวจริงไม่ปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใน
การเก็บสัญลักษณ์จ่าเฉยในครั้งนั้น	สัญลักษณ์จ่าเฉยแม้จะเกิดมา	ตั้งแต่ปี	2551	
แต่ไม่ใช่เรือ่งเก่าเนือ่งจากพฒันาการทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง	การถกูพฒันาเพือ่น�าไป
สู่การปฏิบัติในการระมัดระวังป้องกันความปลอดภัยในการจราจรจากหน่วยงาน
ต่างๆ	 ร่วมคิดและพัฒนา	 จากการประเมินและวิเคราะห์สัญลักษณ์จ่าเฉยใน 
รปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่	กบั	“จา่เฉยอจัฉริยะ”	ทีจ่ะมกีารตดิกล้องกบัโครงการ
ที่เริ่มขึ้นแล้วในปี	2554	เป็นต้นมา	
	 การน�าสัญลักษณ์	 “จ่าเฉย”	 มาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร
และมีการผลิตมากกว่า	1	ตัว	มีรูปแบบท่าทางที่แตกต่างกันไป	เป็นความต้องการ
ท�าการสื่อสารด้วยตัวแบบที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้	 และความเข้าใจในความ
ปลอดภยัในการจราจร	ซึง่สามารถใช้รณรงค์ความปลอดภยัในการจราจรได้ทกุวนั	
ทุกที่ทั่วกรุงเทพมหานครและตลอด	24	ชั่วโมง
	 โครงการสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันกับการน�าระบบ
ตรวจจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	(Red	Light	Camera)	มาใช้งานในเขต
กรุงเทพมหานคร	แต่ก็ไม่ได้ท�าให้การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและอุบัติเหตุลดลง
แต่อย่างใด	ในขณะเดยีวกนักองบญัชาการต�ารวจนครบาลกไ็ด้มกีารน�าสญัลกัษณ์
จ่าเฉยมาใช้	ความแตกต่างอยูท่ีไ่ม่ได้เป็นการน�าเทคโนโลยมีาใช้เหมอืนระบบตรวจ
จบัรถยนต์ทีฝ่่าฝืนสญัญาณไฟจราจร	แต่เป็นการน�าเอาสญัลกัษณ์รปูต�ารวจจราจร
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มาใช้	 เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งรูปแบบและวิธีการ	
แต่มจีดุประสงค์เดยีวกนั	ดงันัน้ในการศกึษาเรือ่ง	กลยทุธ์การสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์
จ่าเฉย	 เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล	เป็นการศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของสญัลกัษณ์
จ่าเฉย	 การน�าไปสู ่การพัฒนาของเทคโนโลยีในการประสานเข้ากันระหว่าง
สัญลักษณ์จ่าเฉยกับกล้องตรวจจับความเร็ว	 การวางกลยุทธ์การสื่อสารด้วย
สัญลักษณ์จ่าเฉยเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจร	 รวมถึงการใช้
สื่อมวลชน	 ผู้มีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการน�าเสนอข่าวของสัญลักษณ ์
จ่าเฉย	การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยในการท�างานด้านต่างๆ	ตลอดจนปัญหา
และอปุสรรคในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ทัง้นี	้การเรยีนรูท้ีจ่ะใช้สญัลกัษณ์
เพื่อเป็นตัวแบบในการสื่อสาร	ประกอบกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีและเลือก
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างสื่อมวลชน	 เป็นส่ิงที่กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลตระหนักและพัฒนา	 เพ่ือจะน�ามาปรับใช้กับทุกหน่วยงานของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสัญลักษณ์จ่าเฉย	

เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

	 2.	 เพือ่ศกึษากลยทุธ์ทีน่�ามาใช้ในการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	เพือ่

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึปัญหาและอปุสรรคในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	

เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ

รณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	 ของกองบญัชาการต�ารวจนครบาล”	 ครัง้นี	้ 
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ผูศ้กึษาใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้วธีิการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	กับผู้ที่คิดและ

จัดท�าสัญลักษณ์จ่าเฉย	ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณผู้ร่วมคิดพัฒนาสัญลักษณ์จ่า

เฉยเป็นจ่าเฉยอจัฉรยิะ	และเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรผูน้�าสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ไปใช้ใน

การปฏบิตังิาน	จ�านวน	8	คน	เป็นการศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการ

ของสญัลกัษณ์จ่าเฉย	รวมถงึกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ปัญหา

และอุปสรรคในการสื่อสารด้านความปลอดภัยในการจราจร	 ส�าหรับการรณรงค์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สรุปผลการศึกษา

	 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 กับผู้ที่คิดและ 

จัดท�าสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ	 ผู้ร่วมคิดพัฒนาสัญลักษณ ์

จ่าเฉยเป็นจ่าเฉยอัจฉริยะ	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรผู้น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้

ในการปฏิบัติงาน	รวมจ�านวน	8	คน	สามารถสรุปผลการศึกษา	ตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา	3	ข้อ	ดังนี้

	 ประวัติความเป็นมาของสัญลักษณ์จ่าเฉยเริ่มจากคุณอนุชิต	 วาณิชย์-

เสริมกุล	เจ้าของบริษัทเมเจอร์เน็ตเวิร์ค	ซึ่งบริษัทเป็นธุรกิจวัสดุจากไฟเบอร์กลาส

เป็นผู้คิดและผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉยขึ้นในปี	พ.ศ.	2551	สัญลักษณ์จ่าเฉย	มีรูปร่าง

หน้าตาและการแต่งกายเหมือนต�ารวจจราจร	 ซึ่งเป็นความต้องการของผู้คิดและ

ผลิตที่ต้องการให้หุ่นต�ารวจเป็นสัญลักษณ์ที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	น�ามา

ใช้เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 เพื่อส่ือสารด้านความปลอดภัยในการ

จราจร	 ปัจจุบันยังคงมีการผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ออกมาในรูปแบบต่างๆ	 ตาม

ความต้องการของการน�าไปใช้งานและยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย	 มี

ทั้งหมด	 6	 รูปแบบ	 ประกอบไปด้วยจ่าเฉยเป็นหุ่นสัญลักษณ์แทนต�ารวจจราจร

แบบแรก	ที่มีการผลิตออกมาใช้งาน	มีทั้งแบบเต็มตัวและครึ่งตัว	ในท่าทางต่างๆ	

ซึ่งในความต้องการของผู้ผลิตน้ันก็ไม่ได้ต้องการให้เหมือนคนจริง	 ต้องการสร้าง

เป็นหุ่นจ่าแก่ๆ	 ใจดี	 รูปร่างหน้าตาจึงเป็นหุ่นอย่างชัดเจนตรงที่ปากกว้าง	 สีตัวสี
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เขียวๆ	และเครื่องแบบที่มีถุงมือยาวถึงศอก	ที่มายืนปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น จ่าเข้ม

เป็นหุ่นแบบที่สอง	 ความแตกต่างอยู่ที่มีการพัฒนาให้เหมือนต�ารวจจริงๆ	 มาก 

ยิง่ขึน้	โดยมใีบหน้าเคร่งขรมึไม่ใจดเีหมอืนจ่าเฉย	อยูใ่นท่าทางจรงิจงั	สร้างขึน้เพือ่

เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรปรามการกระท�าผิด	 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกรงกลัว

ต่อการฝ่าฝืนกฎจราจร	จ่ายิ้มเป็นแบบที่สาม	เกิดขึ้นพร้อมๆ	กับโครงการต�ารวจ

จราจรยิ้ม	ที่ผ้าปิดปากของต�ารวจจราจรเป็นรูปยิ้มนั่นเอง	การผลิตจ่ายิ้มออกมา

เป็นเจตนาเดียวกันกับต�ารวจจราจรย้ิม	 การที่ต�ารวจต้องการส่ือสารถึงความเป็น

มิตรต่อประชาชน	 จ่าย้ิมจะเป็นตัวแทนของต�ารวจที่มีหน้าที่อ�านวยความสะดวก	

หรือการเตือนให้ระมัดระวัง	จ่าเคน จ่าติ๊ก	แทนต�ารวจจราจรแบบที่สี่และห้าเกิด

ขึ้นพร้อมกันจากแนวคิดที่การรณรงค์ของหน่วยงานต่างๆ	มีการใช้ศิลปินดารามา

เป็นตวัแทนและได้รบัผลตอบรบัทีด่	ีจ่าเฉยเปรยีบเสมอืนดาราของกองบญัชาการ

ต�ารวจนครบาล	จะมกีารปรบัรปูร่างหน้าตาทีป่รบัแล้วจะมกีารท�าให้หน้าตาคล้าย

กับพระเอกชื่อดัง	เคน	ธีรเดช	วงศ์พัวพัน	และติ๊ก	เจษฎาภรณ์	ผลดี	ด้วย	จ่าเฉย

อัจฉริยะเป็นสัญลักษณ์แทนต�ารวจจราจรแบบที่หก	 ถือเป็นพัฒนาการล่าสุด	 ที่

แตกต่างไปจากเดิมของสัญลักษณ์จ่าเฉย	 การเปิดตัว	 จ่าเฉย	 อัจฉริยะ	 ครั้งนี	้ 

ภายใต้โครงการตรวจจับการกระท�าผิดกฎจราจรโดยอัตโนมัติ	 เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภยับนท้องถนน	จะมส่ีวนช่วยในการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรมาก

ขึ้น	 เนื่องจากจะมีการน�ากล้องวิดีโอ	 และกล้องตรวจจับความเร็วมาติดตั้งใน

สัญลักษณ์จ่าเฉยให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น	ภาระหน้าที่พื้นฐานนี้

เป็นสิง่ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรปฏบิตัปิระจ�าวนัในการควบคมุการจราจร	เพือ่ป้อง

ปรามผู้ขับขี่รถไม่ให้กระท�าผิดและลดอุบัติเหตุ	แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่สามารถยืน

อยูไ่ด้ตลอดเวลา	การมสีญัลกัษณ์จ่าเฉยมาช่วยท�างานไม่ได้ท�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ท�างานน้อยลง	 เพียงแต่เป็นการแบ่งเบาภาระในการยืน	 ปรับ	 จับ	 และมีเวลาใน

การมาอ�านวยความสะดวกในการจราจรเพิม่มากขึน้	หน้าทีส่�าคัญอกีประการหนึง่

ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจต้องม	ีคอืการสือ่สารและสร้างความเข้าใจทีเ่กดิจากความเข้าใจ

ผิดเรื่องบทบาทหน้าที่	ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้รถใช้ถนนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ก็

ไม่ยากที่จะสื่อสารเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจรให้ประสบความ

ส�าเร็จ	
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	 แนวคดิรเิริม่ในการท�าสญัลกัษณ์จ่าเฉยท�าให้เหน็ว่า	การแก้ไขและป้องกนั

ปัญหาการกระท�าผิดกฎจราจร	การป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ	เป็นกลยุทธ์ที่เลือกใช้

เพื่อการป้องปรามอย่างละมุนละม่อม	และต้องการช่วยลดภาระต�ารวจชั้นผู้น้อย

ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุ	 อย่างน้อยคนที่เห็นสัญลักษณ ์

จ่าเฉย	ครั้งแรกก็มีการดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาด	หรือท�าผิดกฎจราจรอื่นๆ	เพียงแต่

การตัง้ในจดุเดมิๆ	อาจท�าให้เกดิความเคยชนิและกระท�าผดิ	ซึง่กลยทุธ์ในการเลอืก

จุดจัดวางเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 การก�าหนดกลยุทธ์หลังจากการ

ตัง้สญัลกัษณ์จ่าเฉยไปแล้วกม็กีารตดิตามดกูารกระท�าผดิทีน้่อยลงและจ�านวนใบสัง่

ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 ส่งผลให้การเพิ่มสถานีต�ารวจที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉย 

ไปตั้ง	การเลือกจุดจัดวางประการที่หนึ่งคือ	จุดที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยๆ	เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุ	 เช่น	คอสะพาน	แยกซึ่งมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบ่อยครั้ง	

ประการที่สองคือ	 จุดที่มีประชาชนผ่านมาก	 เพราะตัวสัญลักษณ์จ่าเฉยจะมี

ข้อความประชาสัมพันธ์	 เช่น	 อย่าขับรถเร็ว	 โทรอย่าขับ	 หรือสวมหมวกกันน็อก	

และกลยทุธ์ทีส่�าคญัอกีประการหนึง่คอืการเลอืกจดุส�าหรบัจดัวางสญัลกัษณ์จ่าเฉย

ที่ใดที่หนึ่งแล้ว	 ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนจุดวางอยู่บ้าง	 กลุ่มเป้าหมายของการ

รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรคือ	 ผู้ใช้รถใช้ถนน	 สื่อมวลชนมีบทบาท

ส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย

ตลอดมา	ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี	 2551	ครั้งแรกที่จ่าเฉยปรากฏตัว	 ในสื่อโทรทัศน์	

และสื่อสิ่งพิมพ์ปรากฏผลตอบรับเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้	 เนื่องจากส่ือมวลชน 

น�าเสนอในแนวทางที่ต�ารวจดูเป็นมิตร	 ท�าให้คนรู้จักสัญลักษณ์จ่าเฉยด้วยความ

รวดเร็ว	 จากน้ันได้มีการออกข่าวทั้งที่เป็นข่าวและรูปแบบของรายการใช้เวลา 

ไม่นานสัญลักษณ์จ่าเฉยจึงติดปากของประชาชน	การน�าเสนอข่าวในรูปแบบใหม่	

ไม่ใช่เพยีงการสือ่สารทางเดยีวดงัเช่นสมยัก่อนอกีต่อไป	หากกลายเป็นการสือ่สาร

สองทาง	 ที่ท�าให้ประชาชนผู้รับสารสามารถตอบรับและเสนอความคิดเห็นกลับ

มายังผู้ส่งสารคือสื่อมวลชนผู้น�าเสนอข่าวนั่นเอง	 เมื่อสื่อน�าเสนอว่าจ่าเฉยมี

ประโยชน์มากกว่าโทษ	ผู้รับสารก็เชื่ออย่างนั้น	

	 ปัญหาและอปุสรรคในส่วนของสญัลกัษณ์จ่าเฉยรุน่แรก	เริม่จากการตอบ

รบัในเรือ่งรปูลกัษณ์และความคดิลบเรือ่งหุน่ไล่กา	ไม่ว่าจะเป็นการดถูกูว่าเป็นการ
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สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์	 รูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัวซึ่ง

ท�าให้ตกใจเมื่อพบเห็นเวลากลางคืน	 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ

สญัลกัษณ์จ่าเฉยกลายเป็นทีม่าของสญัลกัษณ์จ่าเฉยในแบบต่อๆ	มา	ปัญหาด้าน

งบประมาณการสนบัสนนุจัดท�าไม่เพยีงพอ	และยงัขาดงบประมาณในการดแูลการ

ซ่อมแซม	ซึ่งผู้ดูแลคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	ดังนั้น	หากมีผู้ให้การสนับสนุนมาก

ขึ้น	 การผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉยมีมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 จ่าเฉยอัจฉริยะ	 ที่มี

การติดกล้องเข้าไป	ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อตัวก็สูงมากขึ้นด้วย	ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้

มีนโยบายหรืองบประมาณสนับสนุน	ด้านการรณรงค์ด้านความปลอดภัยโดยตรง	

จงึต้องอาศยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานเอกชนซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการหารอืเพือ่ให้

มาร่วมสนบัสนนุมากขึน้	ปัญหาต่อมาในเรือ่งความเป็นมืออาชีพในการส่ือสารของ

ต�ารวจ	มักใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสื่อสาร	ไม่ได้มีการคิดเรื่องผลการสื่อสาร

เท่าที่ควร	หลายครั้งการต้องการสื่อสารอย่างหนึ่ง	สื่อมวลชนน�าเสนอการสื่อสาร

อีกอย่างหนึง่	อาจท�าให้การสือ่สารบางอย่างไม่ได้ผล	ปัญหาสุดท้ายคือ	การส่ือสาร

ในสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า	Social	Network	เช่น	Facebook	Twitter	พบว่า	การ

สื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ไม่ได้มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้ให้เป็น

ประโยชน์	ผู้ศึกษาได้มีการค้นหา	Facebook	ของสัญลักษณ์จ่าเฉย	ไม่มีใครทราบ

ว่า	Facebook	สัญลักษณ์จ่าเฉยที่มีนั้น	ใครเป็นผู้ท�าและเป็นผู้ตอบค�าถาม	ดังนั้น	

กองบญัชาการต�ารวจนครบาลต้องมองหาช่องทางการสือ่สารใหม่ทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ

และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายในยุคสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลด้านการสื่อสารมากกว่าในปัจจุบัน

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	 
พบว่าสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นความต้องการน�าเสนอตัวแบบ	 (Modeling)	 คือ	 
การที่บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแล้วสร้างความ
คิดว่าจะสร้างพฤติกรรมใหม่	 ซึ่งในความคิดนี้ถูกใส่รหัสเก็บข้อมูลไว้เป็นเครื่อง
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ชี้แนะการแสดงพฤติกรรมของตน	 เพราะบุคคลสามารถเรียนรู้จากตัวแบบได้ว่า 
ต้องท�าอะไร	อย่างน้อยในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน	 เมื่อบุคคลสังเกตพฤติกรรมของ
ตัวแบบถึงแม้ยังไม่ได้ตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก	 แต่เขาสามารถ
สะสมการตอบสนองจากตัวแบบได้	2	ลักษณะ	คือ	เป็นภาพและเป็นภาษา	การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขนี้ผู้สังเกตต้องการสังเกตอย่างชัดเจนและหลายๆ	
ครั้ง	เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างถูกต้อง	หลังการน�าเสนอตัวแบบได้รับการใส่
รหสัภาพหรอืค�าเพือ่เป็นตวัแทนของความจ�าแล้วกท็�าหน้าทีเ่ช่ือมโยงไปสู่การเรยีน
รู้และสร้างพฤติกรรมใหม่ต่อไป
	 การเลียนแบบจากตัวแบบ	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น	แต่
อาจเป็นตวัสญัลกัษณ์	เช่น	ตวัแบบทีเ่หน็ในโทรทศัน์	หรอืภาพยนตร์	หรอือาจเป็น
รูปภาพ	การ์ตูน	ก็ได้	นอกจากนี้ค�าบอกเล่าด้วยค�าพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้	 การเรียนรู้พฤติกรรมส�าคัญต่างๆ	 ทั้งที่เสริมสร้าง
สงัคม	พฤตกิรรมทีเ่ป็นภยักบัสงัคม	ได้ให้ความส�าคญัของการเรยีนรูแ้บบการสงัเกต
หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ	ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆ	เช่น	ครู	เพื่อน	
สัญลักษณ์จ่าเฉยจึงเป็นตัวแบบในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่กองบัญชาการต�ารวจ	
นครบาลน�ามาใช้ในการสือ่สารความปลอดภยัในการจราจร	ในการรณรงค์หรอืตวั
แบบ	เปรียบได้กับการโฆษณาที่มีดาราที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแบบ	ตามทฤษฎีที่ว่า
ไว้ว่ามนุษย์มีการเรียนรู้ที่จะสนใจ	 และปฏิบัติตามตัวแบบ	 การที่กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลเลือกใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	ถือเป็นการต้องการสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า	 สัญลักษณ์จ่าเฉยคือต�ารวจ	 และต�ารวจปฏิบัติตามกฎหมายซึ่ง
หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกจับ	 ปรับ	 หากผู้ใช้รถใช้ถนนมองสัญลักษณ์จ่าเฉย
เป็นต้นแบบทีจ่ะเรยีนรูพ้ฤตกิรรม	การปฏบิตัติามกฎจราจรแล้ว	กจ็ะตรงตามความ
ต้องการที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องการในการสร้างตัวแบบขึ้นมา	 ทั้งนี้เพื่อค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้อื่นในสังคมที่ใช้ถนนร่วมกัน	มีความต้องการสื่อสารบทบาท
ในลักษณะที่เป็นมิตร	 เป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเรียนรู้ตามแนวความคิด
ของกลุ ่มพฤติกรรมนิยม	 เป็นการเรียนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ใช ่
แค่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก	 แต่หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน	เช่น	ความคิด	ความเชื่อ	และการรับรู้	น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด	 โดยการสื่อสารมีความต้องการให้สัญลักษณ์ 
จ่าเฉย	มีหน้าที่ในการเป็นตัวแบบ	3	ลักษณะ	คือ	
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	 1.		 หน้าที่สร้างพฤติกรรมใหม่	 คือ	 ต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ฝ่าฝืน 

กฎจราจร	 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่	 ในการเรียนรู้จากตัวแบบคือ	สัญลักษณ์

จ่าเฉย	 ส่งผลให้เกิดความตระหนักของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังกล่าว	 

ลด	ละ	เลิก	การท�าพฤติกรรมเหล่านั้น	

	 2.		 หน้าที่ในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น	 กรณีนี้เป็น

พฤติกรรมที่เคยท�าหรือปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว	 แต่ขาดทักษะ	 หรือขาดสติ 

ไปบ้าง	 การมีสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบจะช่วยให้ไม่เกิดความประมาทในการ 

ใช้รถใช้ถนน	นอกจากจะช่วยให้เกิดความตระหนักแล้วยังเป็นการท�าให้ผู้ที่ปฏิบัติ

ถูกต้องอยู่แล้วปฏิบัติต่อไป	

	 3.		 ท�าหน้าทีย่บัยัง้การเกดิพฤตกิรรม	ในกรณทีีไ่ม่เคยปฏบิตัผิดิกฎจราจร	

และเป็นผู้ที่ขับรถถูกต้อง	แต่อาจเห็นผู้ที่ขับผิดกฎหรือท�าตัวเป็นตัวอย่างไม่ดีแล้ว

เกิดอยากท�าตาม	 การที่มีสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบจะช่วยให้ระงับความคิด	

หรอืพฤตกิรรมนัน้	และท�าให้คงความถกูต้องทีต่นปฏบิตัดิอียูแ่ล้ว	อกีทัง้ยงัสามารถ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติส�าหรับผู้อื่นได้อีกด้วย

	 การเรียนรู้จากการสังเกต	 เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ต้องอาศัย

กระบวนการใส่ใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ตัวแบบควรมีความน่า

ดึงดูดความสนใจอาจมีความสัมพันธ์หรือความคล้ายคลึงกับผู ้สังเกต	 การที่

สัญลักษณ์จ่าเฉย	มีลักษณะเหมือนต�ารวจจราจรที่เป็นผู้รักษากฎหมาย	ยืนอยู่ใน

ท่าทางต่างๆ	เป็นการแสดงถึงการสื่อสารด้วยความใส่ใจ	กระบวนการเก็บจ�าเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเพื่อเอื้อให้ข้อมูลของสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ถูกจัดเก็บ

เข้าไปในความทรงจ�าง่ายข้ึนด้วยรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	 โดยมีใครเห็นต่างก็พูด

ถงึทัง้แง่บวกแง่ลบ	แต่กไ็ด้สร้างกระบวนการเกบ็จ�าไปแล้วว่าสญัลกัษณ์จ่าเฉย	คอื

ต�ารวจจราจร	กระบวนการกระท�าเป็นกระบวนการทีผู่ส้งัเกตสญัลกัษณ์จ่าเฉยแปลง

ออกมาเป็นการกระท�า	นั่นคือ	ความตระหนักในความปลอดภัย	การไม่ฝ่าฝืนกฎ

จราจร	หรือหากผู้ที่กระท�าผิด	ก็จะเกิดการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน

ทางทีถ่กูต้อง	กระบวนการจงูใจ	เป็นกระบวนการของสิง่ล่อใจภายนอก	ทัง้ทีอ่ยูใ่น

รูปของวัตถุสิ่งของ	การยอมรับของสังคม	ชื่อเสียงเกียรติยศ	หรือเป็นสิ่งล่อใจใน

รูปแบบการประเมินตนเอง	 ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร	 เม่ือเห็นค�าเตือนของสัญลักษณ ์
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จ่าเฉย	หรอืการไม่แน่ใจว่าสญัลกัษณ์จ่าเฉยมกีล้องตดิอยูห่รอืไม่	ท�าให้ระมดัระวงั

หรือเม่ือเราจะฝ่าฝืน	การทีก่องบญัชาการต�ารวจนครบาลเลอืกใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉย	

ถอืเป็นการต้องการสร้างการเรยีนรูข้องผูใ้ช้รถใช้ถนนว่า	สญัลกัษณ์จ่าเฉยคอืต�ารวจ	

หากผู้ใช้รถใช้ถนนมองสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบที่จะเรียนรู้พฤติกรรม	 การ

ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้ว	 ก็จะตรงตามความต้องการที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

ต้องการในการสร้างตวัแบบขึน้มาเพือ่น�าไปสูผ่ลในทางปฏบิตั	ิการเลอืกใช้กลยทุธ์

ทีด่นีัน้ย่อมน�ามาซึง่ความส�าเรจ็	การบรหิารเชงิกลยทุธ์	เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง

กบักจิกรรม	3	ประการ	คอื	การวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์	การก�าหนดกลยทุธ์	การปฏบิตัิ

ตามกลยุทธ์และการควบคุม	 การจัดท�ากิจกรรมหรือโครงการใดนั้นหากเลือกใช้

กลยทุธ์ทีไ่ม่ดพีอ	และไม่มกีารตดิตาม	ควบคมุ	ปรบัเปลีย่น	และประเมนิผล	กอ็าจ

ไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้	 หลังจากการตั้งสัญลักษณ์จ่าเฉยไปแล้ว

ก็มีการติดตามดูการกระท�าผิดที่น้อยลงและจ�านวนใบส่ังที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ส่งผลให้การเพ่ิมสถานีต�ารวจที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปตั้ง	 รวมถึงตามแยกต่างๆ	

ทั่วกรุงเทพมหานคร	 และกลยุทธ์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกจุดส�าหรับ

จดัวางสญัลกัษณ์จ่าเฉยทีใ่ดทีห่นึง่แล้ว	ต้องมกีารสลบัสบัเปลีย่นจดุวางอยูบ้่างโดย

เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตัติามความเหมาะสมกลยทุธ์การบรหิารทีท่รงประสิทธิภาพ	

	 การให้ความส�าคัญของระบบงานคือสาร	 การน�าเสนอส่ิงที่เราต้องการ

สื่อสารไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนในที่นี้คือความปลอดภัย	และองค์การหรือคน	เป็นการ

ให้ความส�าคญักบัผูป้ฏบิตังิานนัน่คอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร	ทีอ่�านวยความสะดวก

ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและน�าไปสู่ความเข้าใจและร่วมมือในที่สุดการจัดการการสื่อสาร	

ถือเป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญเนื่องจากปัจจุบันนี้การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส�าคัญ

หนึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยสี่	 เป็นการใช้การสื่อสารด้วย

วิธีการ	รูปแบบ	เทคนิคต่างๆ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้	

	 การสื่อสารมวลชนเป็นผลผลิตของความก้าวหนา้ในด้านเทคโนโลยีและ

วิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์การใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยนั้น	 มีการ

จัดการสื่อสารด้วยการใช้ทั้งการสื่อสารที่เป็นอวจนะภาษาคือ	 สัญลักษณ์จ่าเฉย	 

ทีเ่ป็นตวัแทนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร	และการสือ่สารด้วยการใช้จกัษสุมัผสัหรอื
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การเห็น	การสื่อสารด้วยภาพ	โปสเตอร์	สัญลักษณ์	ทั้งนี้ยังอาศัยวิธีการสื่อสารที่

หลากหลาย	เช่น	การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	มีป้ายค�ารณรงค์	ค�าเตือนที่อยู่บน

ตัวสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ตลอดจนการสื่อสารผ่านส่ือสารมวลชน	 กับมวลชนทั้งหมด

ให้รบัรูข่้าวสาร	พฒันาการของสญัลกัษณ์จ่าเฉย	หรอืการทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร

ใช้รูปแบบการสื่อสารสาธารณะ	 ซึ่งการท�าการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้าน 

การจราจร	 ด้วยการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปตั้งประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ	 ทั่ว

กรุงเทพมหานคร	 วิธีการเหล่านี้มีส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ความต้องการส่ือสารด้าน

ความปลอดภัยในการจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

การที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลท�าการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการ

จราจรด้วยการสือ่สาร	ได้รบัการออกแบบขึน้มาเพือ่เข้าถงึและจงูใจประชาชน	โดย

การใช้สารผ่านสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ที่มีความเฉพาะในการน�ามาใช้รณรงค์	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เชงิทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรณรงค์	การใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงหรอื

ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ	 ในสังคม	ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด

ข้อมูลจากแกนน�าผ่านสื่อมวลชน	 สู่ประชาชน	 หรือเชิญชวนให้คนร่วมมือกันท�า

กจิกรรมต่างๆ	เพือ่แก้ไขปัญหาหรอือาจท�าหน้าทีท่ีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการสือ่สารผ่าน

สื่อมวลชน	เช่น	การน�าจ่าติ๊ก	จ่าเคนมาใช้	ท�าให้มีผลตอบรับที่ดี	หน่วยงานภาค

รัฐ	เป็นพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการรณรงค์	ในที่นี้คือ	ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต	ิและมผีูร่้วมท�าการรณรงค์เสมอมา	เช่น	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่มีหน้าที่

ร่วมกับรัฐบาลในการรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยในสาธารณภัยรวมถึงความ

ปลอดภยัในการจราจรด้วย	โดยการให้การสนบัสนนุขององค์การภาคธรุกจิเอกชน

มักเป็นไปในลักษณะของการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนนุในการจัดกิจกรรมต่างๆ	หรือ

การบริจาคสิ่งของต่างๆ	 เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ในที่นี้ได้แก่	 บริษัทเมเจอร์

เน็ตเวิร์ค	 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย	 โรงพยาบาลวิภาวดี	 โรงพยาบาล

พญาไท	 รวมไปถึงหน่วยงานที่มาร่วมพัฒนาสัญลักษณ์จ่าเฉยให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	คือ	 เนคเทค	จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น	จะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่มี

ประสทิธผิลนัน้	ต้องเกดิขึน้จากปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั	อนัได้แก่	ปัจจยัด้าน

บคุคล	ปัจจยัด้านสาร	ปัจจยัด้านช่องทางการสือ่สารหรอืสือ่	และปัจจยัด้านสภาพ
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แวดล้อม	 โดยปัจจัยแต่ละตัวต่างมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว

เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้	กล่าวคือการที่ผู้รับสาร	ซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนยอม

ที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึนหรือไม่	 จากการที่ผู้ส่งสารคือกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล	 ใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นสาร	 ผ่านช่องทางการรณรงค์โดยมี

สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสาร	 ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนจะเกิดความตระหนักและ

ปฏิบัติตามกฎจราจรเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น	ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายๆ	ตัว	และ

ต้องเป็นปัจจยัทีม่ปีระสทิธภิาพในกระบวนการการสือ่สาร	จากการศกึษางานวจิยั

ของ	ชรัมพร	จิตต์โกศล	(2547,	น.	บทคัดย่อ)	เรื่อง	“กระบวนการประชาสัมพันธ์

รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ”	 พบว่า

กลยุทธ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	ประกอบไปด้วย	

	 1.	 กลยทุธ์ด้านการใช้สือ่	ได้แก่	การซือ้ส่ือเองในราคาพเิศษ	เป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุนในรายการต่างๆ	ซื้อสื่อตามจุดกลางใจเมือง	 ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง	และ 

ใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้การสื่อสาร

	 2.	 กลยุทธ์ด้านการใช้สาร	ได้แก่	กลยุทธ์สารที่เร้าความกลัวเสนอความ

เป็นเหตุเป็นผล	 เสนอข้อเท็จจริงเสนอสารจากกลุ่มอ้างอิง	 และสารที่สร้าง

สัญลักษณ์ร่วม	

	 3.	 กลยทุธ์ด้านคนหรอืองค์การ	คอื	การท�างานในรปูแบบของเครอืข่าย	

สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์	

	 ปัญหาในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ	 ได้แก่	 ปัญหาเรื่องระยะเวลา

กระชั้นชิด	 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร	 ปัญหาด้านการประสานงาน	 ปัญหา

ด้านสารประชาสัมพันธ์	 และปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการด�าเนินโครงการ	ส่วน

อุปสรรค	 ด้านกลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม	 อุปสรรคด้านวัฒนธรรม	

ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเป็นงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการใช้สัญลักษณ์

จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจ	

นครบาล	เนือ่งจากการสือ่สารทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้ต้องมกีารใช้สือ่และสร้าง

สญัลกัษณ์ร่วม	การสร้างสญัลกัษณ์จ่าเฉยขึน้เพือ่ใช้ในการน�ามารณรงค์นัน้ถอืเป็น

เครื่องมือส�าคัญของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 เพราะนอกจากเป็นการใช้เพื่อแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนคนคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรแล้ว	 ยังมาช่วยแก้และเปล่ียน
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แนวทางสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อมวลชนถือเป็นการรณรงค์เพื่อการประชา-
สมัพนัธ์แบบแปลกใหม่	และประสบผลส�าเรจ็ในการตดิตามต่อเนือ่งจากสือ่มวลชน
และน�ามาสู่การรับรู้ของสื่อมวลชนในที่สุด	 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมพงษ์	รัตนแมนสรวง	(2554,	น.	บทคัดย่อ)	เรื่อง	“ทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร”	พบว่า	ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุมี	3	สาเหตุ	ได้แก่		ปัจจัยด้านคน		ปัจจัยด้านรถ		และ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม	 ระดับความรุนแรงจะแบ่งออกตามระดับความ 
เสียหายที่เกิดข้ึนต้ังแต่ระดับที่ทรัพย์สินมีความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิต	 และ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร	 แบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 
ผลกระทบต่อบคุคลทีเ่กดิอบุตัเิหตแุละครอบครวั	ผลกระทบด้านทรพัย์สนิเสยีหาย	
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	และผลกระทบด้านสังคม	ส่วนทัศนะต่อการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน	 ควรเพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดกฎหมาย
เพิ่มขึ้น	เพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	สัญลักษณ์จ่าเฉยเข้า
มาเพื่อตอบโจทย์คนมากขึ้นรถมากขึ้น	 การติดกล้องให้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 ให้เป็น
จ่าเฉยอจัฉรยิะจงึถอืเป็นแนวทางน�ามาใช้เพือ่การป้องกนัการฝ่าฝืนกฎจราจรและ
การกระท�าผิดของคนผู้ใช้รถใช้ถนน	ซึ่งน�าไปสู่การลดอุบัติเหตุในที่สุด
	 ทัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่า	การรณรงค์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเพยีงอย่าง
เดยีวนัน้	กลบัท�าให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนไม่ได้ตระหนกัตามสิง่ทีผู่ค้ดิและเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
จราจรต้องการสื่อสาร	จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เป็นการติดกล้องถ่ายภาพและจับ	
ปรับ	ควบคู่ไปด้วย	ดังนั้น	การปลูกฝังวินัยในการจราจร	การปฏิบัติตามกฎหมาย	
เป็นสิง่ทีต้่องเริม่ตัง้แต่เยาวชนในโรงเรยีน	ดงัค�าสมัภาษณ์จากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องใน
การใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉยเพือ่การรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	ทกุคนให้
ความเห็นตรงกันที่ว่า	 เด็กมีส่วนส�าคัญในการเริ่มปลูกฝังความรู้	 ทัศนคติที่ดีต่อ 
การปฏิบตั	ิหลายหน่วยงานทีท่�าการรณรงค์จงึมุง่ไปทีโ่รงเรยีน	เนือ่งจากไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ใหญ่ได้ง่ายนัก	 การสร้างความแข็งแรงและความเช่ือที่
ถูกต้องให้กับเด็กจะเป็นสิ่งที่ได้ผลมากกว่าแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานและต่อ
เนือ่ง	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน	มกัให้ความส�าคญั
ในการรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	ช่วงเทศกาล	เช่น	ปีใหม่	สงกรานต์	
เท่านั้น	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการรณรงค์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุต้องกระท�า
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อย่างต่อเน่ืองตลอดปี	 ปัญหาในส่วนของงบประมาณก็มีส่วนส�าคัญมาก	 หาก

รัฐบาลได้น�าปัญหาด้านความปลอดภยัในการจราจรเป็นวาระส�าคัญแห่งชาตอิย่าง

จริงจังกว่านี้	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยใช้สัญลักษณ์	 จ่าเฉย	 เพื่อ

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร	ของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	

ผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารการสือ่สาร

โดยใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรส�าหรับ

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	ดังนี้

	 1.		หน่วยงานภาครัฐ	 ควรสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสัญลักษณ์

จ่าเฉย	และจ่าเฉยอจัฉรยิะ	ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณในการรณรงค์ด้าน

ความปลอดภัยอย่างจริงจัง

	 2.		กองบัญชาการต�ารวจนครบาลควรมีการวัดผลการด�าเนินงานออก

มาเป็นตวัเลขว่าการใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภยัด้านการ

จราจรมีผลท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยลงมากน้อยอย่างไร	 ทั้งนี้เพื่อ

น�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

	 3.		การใช้เครื่องมือในการสื่อสารออนไลน์	เช่น	Facebook	Twitter	เป็น

สิ่งที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลไม่ได้มีการน�ามาใช้	 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่

สามารถสื่อสารถึงประชาชนได้หลากหลาย	 มีความรวดเร็ว	 และสามารถสื่อสาร

สองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น	เสียงตอบรับของประชาชนได้ทันที	

	 4.		การสือ่สารของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีท่�างานร่วมกนักบัสญัลกัษณ์จ่าเฉย	

ควรมีการสื่อสารภายในเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	 เม่ือมีการ

เปลี่ยนสมัยการปกครองควรมีการประสานงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	

	 5.		ควรมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชน	ด้วยการน�าเสนอประโยชน์

ในการท�างานด้านต่างๆ	เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ในทางที่ดีขึ้น
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	 ส�าหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต	มีดังนี้

	 1.		การศึกษาในอนาคต	 ควรมีการศึกษาถึงผู้รับสารที่มีต่อสัญลักษณ์ 

จ่าเฉยเกี่ยวกับการประเมินผลของกลยุทธ์การส่ือสารที่กองบัญชาการต�ารวจ	

นครบาลน�ามาใช้	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการสื่อสารไปตามวัตถุประสงค ์

ที่วางไว้

	 2.		การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาที่อยู ่ในช่วงเริ่มต้นของการเริ่ม

โครงการสญัลกัษณ์จ่าเฉย	อจัฉรยิะ	จงึท�าให้ไม่สามารถวดัผลความส�าเรจ็ได้ว่าเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่	 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา

เฉพาะเจาะจงไปที่	สัญลักษณ์จ่าเฉยอัจฉริยะ	

	 3.		นอกจากการศึกษาการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยมาใช้ในการรณรงค์ด้าน

ความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลแล้ว	ในการศึกษา

ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้ในการท�างานด้านอื่นๆ	

ของหน่วยงานอืน่	เพือ่ให้ทราบถงึประโยชน์ของสญัลกัษณ์จ่าเฉยและความคดิเหน็

จากหน่วยงานอื่นที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้	
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