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บทคัดย่อ
การบริหารการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญกับหน่วยงานรัฐทุกแห่งรวมถึงภารกิจของตารวจ
การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการการติ ด ต่ อ สื่ อ สารซึ่ ง ต ารวจจะอยู่ ใ นฐานะผู้ ส่ ง สาร
โดยต ารวจทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งมี ฐ านะเป็ น ผู้ ส่ ง สารให้ กั บ ประชาชน เนื้ อ หาที่ ต ารวจจะสื่ อ ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ในกระบวนการการสื่อสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางที่
มีความเหมาะสมทั้ งสื่ อประเภทเก่า และสื่ อ ใหม่อี กด้ว ย ทั้งนี้การประชาสั มพันธ์ ที่มี ประสิ ทธิ ผ ลใน
งานตารวจก็คือกลุ่ มผู้ รับ สารเป้ าหมายได้รับข่าวสารและข้อมูล ที่ตรงความคาดหวังของงานตารวจ
ซึ่งในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถือเป็นสิ่งที่ตารวจต้องให้ความสาคัญอีกด้วย
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์, ตารวจ, การบริหาร

Abstract
Public Relations are important for every public organization, Including police
mission. Public Relations are related communication process. Since the police are
sender’s status. Every police function are the sender for people. The content to media
for target group should be accurate and perfect. The communication process must use
a channel not only old media but also new media too. Although, effective public
relations in police missions are receivers can get messages or data that completed for
police’s expectation. Now active public relations are an interesting issue in the police
function.
Keywords: Public Relations, Police, Management
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บทนา
การบริหารงานตารวจอย่างมีธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น การตอบสนองต่อ
ผู้ รั บ บริ การอย่ างรวดเร็ ว การบริ ห ารงานด้ว ยความโปร่งใส การส านึกรับผิ ดชอบต่อสั งคม เป็นต้น
ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยศักยภาพในการสื่อสารที่ดีของบุคลากรในงานตารวจ การสื่อสารสาธารณะกับ
ประชาชนหรือผู้รับบริการจึงต้องอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก
กับกลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายของตารวจ การบริหารการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติทุกหน่วยจึงมีความสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตารวจ
ในภาพรวมของประเทศไทย ทั้งในด้านการให้สารสนเทศเพื่อป้องกันระวังภัยกับประชาชนและการ
ปราบปรามผู้กระทาผิดด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริห ารการประชาสัมพันธ์เป็นมุมมองใน
การบริหารสื่อและสารในเชิงระบบ ที่จะต้องเข้าใจความต้องการของผู้รับสารและมีการวางแผนการ
สื่อสารโดยขับเคลื่ อนการปฏิบั ติของสื่ อประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงประเมินผลการประชาสัมพันธ์เ พื่ อ
ปรับปรุงเนื้อหาและสื่อให้ประชาชนในฐานะผู้รับสารเกิดการรับรู้และเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานตารวจในการอานวยความยุติธรรมของสังคม

กระบวนการการสื่อสาร
การสื่ อ สารมี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาละติ น ค าว่ า Communis ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า
Communicate ซึ่ ง แปลตามตั ว อั ก ษรว่ า Make Common หมายถึ ง ท าให้ มี ส ภาพร่ ว มกั น โดย
ความหมายนี้ อธิบายได้ว่าเป็นการทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกัน กล่าวคือ มนุษย์มีการสื่อสารซึ่ง
กันและกันก็เพื่อเข้าใจให้ตรงกันนั้นเอง
นั ก วิ ช าการหลายท่ า น กล่ า วถึ ง กระบวนการการสื่ อ สาร ( Communication Process)
ที่แตกต่างกันไป โดยที่ Berlo (1977) กล่าวถึงกระบวนการการสื่อสารที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงการประชาสั ม พั น ธ์ โดยประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 4 องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น กระบวนการ
ดังแผนภาพที่ 1
ผู้ส่งสาร
(Sender)

ข่าวสาร
(Message)

ช่องทาง
(Channel)

ผู้รับสาร
(Receiver)

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โล่ (1977)
จากแผนภาพที่ 1 พบว่า ตัว แบบ S-M-C-R ของ เบอโล่ แสดงให้ เห็ น ถึง กระบวนการการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ส่งสาร (Sender) อันอาจจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์การที่เป็น
แหล่ง (Source) ของข้อมูล ทาการกาหนดเนื้อหา (Content) หรือสารสนเทศ อันเป็นข้อมูลข่าวสาร

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)

361

(Message) ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยอาศัยช่องทางการสื่ อสารหรือสื่ อ (Media) อันเป็น
ตัวกลางส่งผ่านไปยังผู้รับสาร (Receiver) เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
นั่นเอง
สาหรับงานตารวจ หน่วยงานตารวจหรือเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ในฐานะผู้ ส่งสาร ต้องกาหนด
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชน ผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลายทั้ ง สื่ อ ประเภทเก่ า
(Tradition Media) เช่น หนั งสื อพิมพ์ วารสาร และสื่ อประเภทใหม่ (New Media) เช่น สื่ อสั ง คม
ออนไลน์ สื่อดิจิทัล เป็นต้น เพื่อส่งผ่านเนื้อหาไปยังผู้รับสาร อันเป็นทั้งประชาชนในฐานะผู้รับบริการ
หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย

ตารวจในฐานะผู้ส่งสาร
ผู้ ส่ ง ผู้ สื่ อสาร หรื อต้น แหล่ งของการส่ ง (Sender, Communicator or Source) เป็นแหล่ ง
หรือผู้ที่นาข่าวสารเรื่องราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้รับซึ่งอาจเป็น
บุคคลหรือกลุ่มชนก็ได้ ผู้ส่งนี้จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน โดยอยู่ ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้หลายอย่าง (Bullock, 2018)
การประชาสัมพันธ์ในงานตารวจนั้น ผู้ส่งสารย่อมหมายถึง เจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงาน
ตารวจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีกองสารนิเทศ กองตารวจสื่อสาร
ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ผู้ส่งสาร ทั้งนี้หน่วยงานอื่น ๆ ในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการก็มี
หน่วยงานรองรับด้านการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไป เช่น กองบังคับการอานวยการของแต่ล ะ
กองบัญชาการ ฝ่ายอานวยการของแต่ละกองบังคับการ เป็นต้น โดยกาหนดให้มีหน่วยงานระดับย่อย
รองรับการดาเนินงานและมีอานาจหน้าที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย
ในแต่ละสถานีตารวจมีการกาหนดให้งานธุรการเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการประชาสัมพันธ์และ
สร้างสื่อรวมไปถึงกาหนดสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นั่นเอง แต่เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ล้ ว นแต่มีบ ทบาทสาคัญต่อการเป็ นผู้ส่ งสาร (policeman as a sender) เช่น ตารวจจราจร ตารวจ
ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น

เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
เนื้อหาของสารหรือเรื่องราวที่ส่งออกมา เช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ข้อเขียน
ภาพ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ รั บ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ โดยที่ Cutlip (2013) ได้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก ส าคั ญ ของ
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลไว้ 7 ประการ อันมีความเกี่ยวข้องกับการกาหนดเนื้อหา (Content)
ของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
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1) Credibility คือ ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการส่งข่าวสารที่จะทาให้
ผู้รับสารมีความเชื่อมั่นในข่าวสารที่ได้รับ
2) Context คือ ถ้อยคาหรือกิริยาเป็นอรรถาธิบายของการติดต่อเผยแพร่ ควรจะต้อง
เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมด้วย
3) Content คือ เนื้อหาของสารต้องสามารถสื่อความหมายให้แก่ผู้รับสารเข้าใจได้ดี
4) Clarity คือ ความชัดเจนของข่าวสาร ต้องมีการจัดทาข่าวสารให้ง่ายต่อความเข้าใจ
ซึ่งอาจทาเป็นหัวข้อโฆษณา (Themes) สัญลักษณ์ (Symbol) หรือคาขวัญเตือน (Slogan) แต่ต้องมี
ความหมายเข้าใจได้ง่าย
5) Continuity คือ การต่อเนื่องและมีเรื่องที่แน่นอน โดยต้องไม่ขัดแย้งกัน และมีการ
ทาซ้าอยู่เสมอเพื่อครองใจคน
6) Channels คือ ช่องทางข่าวสาร ซึ่งผู้รับมีความคุ้นเคยและเชื่อมั่น โดยช่องทางของ
ข่าวสารมีหลายชนิด แต่ละชนิดย่อมมีลักษณะในความสะดวกสาหรับการใช้ที่แตกต่างกัน
7) Capability of Audience คือ ความสามารถของผู้รับสาร โดยต้องคานึงถึงผู้รับสารว่า
จะสามารถรั บ ข่ า วสารได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด รวมถึ ง ลั ก ษณะในการรั บ ข่ า วสารที่ รั บ ได้ ง่ า ย นิ สั ย
และพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของผู้รับอีกด้วย
เนื้อหาของสารที่นาไปประชาสัมพันธ์ในงานตารวจ เช่น การป้องกันระวังภัยของประชาชน
วิธีการหรือขั้นตอนการใช้บริการงานตารวจ การบังคับใช้กฎหมายหรือการปราบปรามอาชญากรรมของ
ตารวจ เป็นต้น โดยที่งานตารวจต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น เพื่อให้
เกิดการรั บ รู้ เพื่อให้ เกิดการตระหนั ก เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติ เพื่อเป็นการกระตุ้น ทั้งนี้ผ ลงานของ
Dhanda (2015) เรื่องการประชาสัมพันธ์ของตารวจในประเทศอินเดีย แสดงให้เห็นว่า ในประเทศ
อินเดียมีการประชาสั มพันธ์เชิงรุ กในหน่วยงานตารวจโดยมุ่งเน้นเนื้อหาส าคัญคือ ให้เกิดการแก้ ไ ข
ภาพลักษณ์การไม่ซื่อสัตย์ของตารวจอีกด้วย หรือแม้แต่งานวิจัยของ Graziano & Gauthier (2018)
เรื่องการบริโภคและการรับรู้ของสื่อต่อความชอบธรรมของตารวจ ที่ได้สรุปไว้ว่า ตารวจแคลิฟอร์เนีย
กาหนดเนื้อหาของสารเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึง ความชอบธรรมในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดย
เลือกใช้สื่อต่าง ๆ ที่ประชาชนเข้าถึง เช่น รายการโทรทัศน์ของท้องถิ่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานตารวจ
เป็นต้น
ดังนั้นในการบริหารงานตารวจยุคใหม่ การกาหนดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานตารวจ
ควรกาหนดให้มีความกระชับ ชัดเจน มีข้อเท็จจริงและอยู่ในรูปแบบที่สื่ อสารได้ง่าย โดยอาจทาใน
รูปแบบกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) หรือ อินโฟกราฟฟิค เป็นต้น
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สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการสื่อสาร ก็คือการที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้
กลิ่น โดย Cutlip and Center (1978) ได้แบ่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) สื่อสิ่งพิมพ์ (The Printed Media) ซึ่งได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เป็นเป็นหน่วยงานจัดพิมพ์หรือ
เผยแพร่เอง หนังสือหรือสมุดคู่มือต่าง ๆ จดหมายและประกาศต่าง ๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณา โปสเตอร์
การโฆษณาองค์การ หรือโฆษณาที่หน่วยงานซื้อพื้นที่หรือเวลาจากสื่อมวลชน ใบแทรกหรือสติ๊กเกอร์
ที่ใส่ไว้ในวารสาร
2) สื่อคาพูด ซึ่งได้แก่ การประชุม การแสดงปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์หรือการพูดใน
ที่ประชุมชน และการบอกต่อ
3) สื่อภาพและเสียง ซึ่งได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือฟิล์มสไลด์ โทรทัศน์วงจรปิด
การแสดงและนิทรรศการ เทศกาลหรือวันสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานและสังคม
นอกจากนี้ ธนวุฒิ นัยโกวิท (2561) ยังได้แบ่งสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ออกเป็น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้
1) สื่อที่ควบคุมได้ หมายถึง สื่อที่นักประชาสัมพันธ์สามารถควบคุมได้ตั้งแต่การผลิ ต
ทั้งปริมาณและคุณภาพของตัวสื่อ โดยสามารถควบคุมได้ในการเผยแพร่ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1) สิ่งพิมพ์ รวมถึงแผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว วารสารบุคลากร วารสารลูกค้า
รายงานประจาปี และโปสเตอร์ รวมถึงประกาศบอร์ด เป็นต้น
1.2) สื่อบุคคล เช่น บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนของหน่วยงานในอันที่จะให้ข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องนั้น ซึ่งอาจะเป็นรูปแบบของการให้สัมภาษณ์ การประชุม แถลงข่าว การอภิปราย ชี้แจง
การสัมมนา หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
1.3) สื่อโสตทัศน์ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น
1.4) สื่ อ กิ จ กรรม เช่ น นิ ท รรศการ การเปิ ด ให้ เ ยี่ ย มชมโรงงาน การจั ด กี ฬ า
การประกวด หรือโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น
1.5) สื่ออื่น ๆ เช่น การให้สนับสนุนทางการเงิน การจัดทาของที่ระลึกหรือของชาร่วย
การจัดทาป้ายข้างถนน เครื่องแบบบุคลากร หรือแม้แต่การโฆษณา เป็นต้น
2) สื่อที่ควบคุมไม่ได้ หมายถึง สื่อที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งการผลิต
และการเผยแพร่ แต่มีความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นหน้าที่หลักของนักประชาสัมพันธ์
ที่ต้องวางระบบการติดตามเนื้อหาข่าวสารที่สื่อเหล่านั้นได้เผยแพร่ออกไป หากมีข้อมูลที่ค ลาดเคลื่อน
ต้องรีบแก้ไข ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ
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2.1) สื่ อ มวลชน ซึ่ ง เป็ น สื่ อ ที่ มี อิ ส ระและมี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเผยแพร่ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน องค์การหรือไม่เป็นสื่อมวลชนก็ตาม โดยสื่อมวลชนจะทาหน้าที่ในการ
เผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อสังคม อย่ างไรก็ตามเราควรดาเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สื่อมวลชนเพื่อทาให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการประชาสัมพันธ์องค์การ
2.2) สื่ อบุ คคล หมายถึง บุคคลที่มิใช่ผู้ แทนของหน่ว ยงานในการให้ ข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ แต่เป็นบุคคลที่ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นผู้ที่ใ ห้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้น โดยสื่อบุคคลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงแก่บุคคล ซึ่งอาจะเป็นไปได้ทั้งบุคลากรและองค์การหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางในการสื่อสารของงานตารวจมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
พฤติกรรมการใช้สื่อของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนห่างไกลความเจริญ อาจจะต้องสื่อสารทางวิทยุชุมชนหรือหอกระจายข่าว ในขณะที่ประชาชนที่ มี
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ส ม่ าเสมอนั้ น องค์ ก ารต ารวจจะต้ อ งสื่ อ สารผ่ า นแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล
หลากหลายรูปแบบ เช่น Youtube Tiktok LINE เป็นต้น แม้แต่หน่วยงานภาครัฐยุคใหม่โดยเฉพาะใน
ประเทศจีน ยังมีการนาโซเชียลมีเดีย เช่น วีแซต เทนเซ็นท์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับบริการ
อย่างแพร่หลายอีกด้วย (Kent & Li, 2020)
สาหรับภารกิจตารวจของประเทศไทย การเลือกใช้สื่อตามพฤติกรรมผู้รับบริการมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข่าวสารและการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ใช้สาร โดยงานวิจัยของ ธเนศ เกษศิลป์
(2017) ในงานวิจั ยเรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสถานีตารวจล้าสมัยบูรณาการ
กระบวน ยุติธรรมรองรับประชาคมอาเซียน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ต ารวจในด้ า นสถานี ต ารวจล้ าสมั ย ผ่ า นทางสื่ อ ใหม่ เช่ น LINE Facebook และ เว็ บ ไซต์ เป็ น หลั ก
ซึ่งมีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าสื่อยุคเก่าอันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

ผู้รับสารในงานประชาสัมพันธ์
ผู้ รั บ สาร (Receiver) ต้องเป็ น ผู้ มีทัก ษะความช านาญในการสื่ อสารโดยมีความสามารถใน
“การถอดรหั ส ” (decode) สารเป็ น ผู้ ที่ มี ทั ศ นคติ ระดั บ ความ และพื้ น ฐานทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
เช่ น เดี ย วหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ผู้ ส่ ง จึ ง จะท าให้ ก ารสื่ อ สารความหมายหรื อ การสื่ อ สารนั้ น ได้ ผ ล
ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางศ าสนา
ของแต่ละศาสนาด้วย
ในงานต ารวจ ผู้ รั บ สารที่ ส่ ง มาจากเจ้ า หน้ า ที่ ตารวจ ก็ คื อ ประชาชนในฐานะผู้ รับ บริการ
เช่น สัญญาณมือในการอานวยความสะดวกงานจราจรของตารวจ การรับชมเนื้อหาของประชาชนผ่าน
รายการโปลิ ศ แชลแนล การฟั ง รายการวิ ท ยุ สวพ.91 ของประชาช นผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน เป็ น ต้ น
ในขณะเดียวกัน ผู้รับสารที่เป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายในตารวจก็คาดหวังประสิทธิภาพในการสื่อสาร
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เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ระเบียบข้อบังคับในงานตารวจของบุคลากรภายในผ่านทางวารสาร
ตารวจ การรับรู้รายละเอียดผู้บังคับบัญชาระดับสูงผ่านทางโปสเตอร์ผังโครงสร้างองค์การ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในงานตารวจ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations) คือการประชาสัมพันธ์ ที่มีการชี้แจง
และให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ใด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ล่วงหน้า เกิดการยอมรับ และความร่วมมือกับองค์กร
ในการบริ ห ารงานต ารวจที่ ดี นั้ น ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรงานต ารวจที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งมี ก าร
คาดการณ์สารสนเทศที่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มคาดหวังไว้ล่วงหน้า แล้วถึงกาหนดเนื้อหาและช่องทาง
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ เช่น ตารวจต้องคาดการณ์ว่าประชาชนคงอยากทราบถึงแนว
ทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ดังนั้นองค์การตารวจจึงมีการกาหนดเนื้อหาเป็น
รูปแบบอินโฟกราฟฟิคแสดงขั้นตอนการดาเนินงานของตารวจและสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายตาม
พฤติกรรมประชาชน ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการทางานของตารวจ อันถือเป็นการประชาสัมพันธ์
เชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การตารวจอีกด้วย
Koper, Lum, Wu & Fritz (2020) ในบทความวิชาการเรื่องการปฏิบัติงานเชิงรุกของตารวจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา อธิบายไว้ว่า หน่วยงานตารวจท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกากาหนดเป้าหมายใน
การท างานเชิ ง รุ ก ด้ ว ยการสื่ อ สารกั บ ประชาชน โดยคาดการณ์ ว่ า ประชาชนต้ อ งการข้ อ มู ล อะไร
ในด้านความปลอดภัยแล้วจึงกาหนดเครื่องมือในการสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน
งานวิจัยของ Jafari & Bagalizadeh (2018) ในงานวิจัยเรื่องบทบาทของสื่อสารมวลชนในการสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาของตารวจ อธิบายไว้ว่า ความเชื่อมั่นต่อการทางานของตารวจเกิดจากเทคนิ ค
การสื่อสารอย่างจูงใจไปยังผู้รับสารของตารวจ รวมไปถึงการสื่อสารที่รวดเร็วทันทีทันใด อันจะทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารการประชาสัมพันธ์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับ
กองกากับการ ต้องมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ อาจกล่าวได้ว่า
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติอีกด้ วย
ทั้งนี้ Theaker (2020) กล่าวไว้ในคู่มือการประชาสัมพันธ์ว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การต้อง
ถูกบรรจุเข้าไปในยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การจะทาให้การบริหารงานในภาพรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนงานตารวจเพื่อสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีให้ กับ
ประชาชน แต่หากไม่มีแผนงานหรือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารการสื่อสารไปยังเป้าหมายแล้ว
ยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ในภาพรวมคงจะไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างแน่นอน

366

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.3 No.3 (September-December 2021)

Broom & Sha (2013) กาหนดกระบวนการในการบริห ารการประชาสั มพันธ์ไว้ จ านวน 4
กระบวนการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนการในการบริหารการประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของ Broom & Sha
กระบวนการประชาสัมพันธ์
1. การระบุปญ
ั หา
2. การวางแผน

3. การสื่อสาร

4. การประเมินผล

กรอบและขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ์
1. ปัญหา สิ่งที่เกี่ยวข้อง และโอกาส
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (ภายนอกและภายใน)
3. เป้าหมายของโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
5. วัตถุประสงค์
6. การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์
7. กลยุทธ์การสื่อสาร
- การใช้สื่อ
- การใช้สาร
8. การนาแผนงานไปปฏิบัติ
- ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์
- ลาดับและช่วงเวลาของกิจกรรม
- งบประมาณ
9. แผนการประเมินผล
10. ปฏิกิริยาตอบกลับและการปรับแผน

จากตารางข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า การบริห ารงานประชาสั มพันธ์มีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่
การระบุ ปั ญ หา ซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาจากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มในหลากมิ ติ แล้ ว จึ ง วางแผน
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์จะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารให้มีความชัดเจน จึงจะนาไปสู่การสื่อสารตามช่องทางและสารที่กาหนดไว้ ซึ่งการนา
แผนงานไปปฏิบัติมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชาสัมพันธ์อีกด้วย โดยในขั้นตอน
สุดท้ายคือการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ต่อไป
บุ ค ลากรในงานต ารวจที่ รั บ ผิ ด ชอบงานประชาสั ม พั น ธ์ อั น เป็ น กลไกส าคั ญ ต่ อ การบริ ห าร
การประชาสัมพันธ์นั้น จะต้องมีหน้าที่สาคัญมากมาย ทั้งนี้ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2560) แบ่งหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์เป็น 6 หน้าที่ คือ 1) งานบริหารการประชาสัมพันธ์ 2) งานสื่อมวลชน 3) งานผลิตสื่อ
และจั ด กิ จ กรรม 4) งานวิ จั ย 5) งานเขี ย นข่ า ว จั ด ท าต้ น ฉบั บ สุ น ทรพจน์ และ 6) งานฝึ ก อบรม
ทั้งนี้เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตารวจทุกระดับเป็นไปอย่ างสอดคล้องและขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ Brazhenskaya & Chernobrodov (2019) ยังได้อธิบายไว้ว่า ตารวจ
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ของประเทศรัส เซียและสหรัฐ อเมริ กาได้มีการวางแผนส าหรับการสื่ อสารสาธารณะในการบัง คับ ใช้
กฎหมาย โดยที่ก่อนวางแผนขับเคลื่อนงานสื่อสารสาธารณะจะมีการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
มาเป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับประชาชนด้วย ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของการวิจัยในขั้นตอนแรกของ
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้วย

สรุป
การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเชิงบวกเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การหรือสถาบัน
กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยกระบวนการในการสื่อสาร
ที่ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร โดยตารวจใน
ฐานะผู้ส่งสารต้องมีความรู้และทักษะการสื่อความหมายที่ดี และรู้จักกาหนดเนื้อหาหรือสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ผ่านไปยังช่องทางหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิทัล
ก็ตาม โดยส่งข่าวสารเชิงบวกไปยังประชาชนหรือผู้รับบริการที่เป็นผู้รับสาร
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในงานตารวจถือเป็นการคาดการณ์สารสนเทศที่ประชาชนคาดหวังต่อ
การรั บ รู้ และต ารวจต้ อ งมี บ ทบาทในการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ร วดเร็ ว ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของสั งคมได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ การบริหารการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ว ย
4 ขั้นตอน คือ การระบุปัญหา การวางแผน การสื่อสาร และการประเมินผล โดยหน่วยงานในสั งกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และนามาสู่
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแผนงาน โครงการ และกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้น
จึ ง ด าเนิ น การสื่ อ สารด้ ว ยการจั ด ท าเนื้ อ หาและผลิ ต สื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามที่ ว างแผนไว้
โดยมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบด้วย

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในงานตารวจเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร ข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร โดยสามารถอธิบาย ดังแผนภาพที่ 2
ผู้ส่งสาร

ข่าวสาร

- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- หน่วยงานในสังกัดตารวจ
- เจ้าหน้าที่ตารวจ

- กาหนดวัตถุประสงค์
- กาหนดเนื้อหา
- กาหนดวิธีการ

ช่องทางการสื่อสาร
- สื่อบุคคล
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สื่อมวลชน

ผู้รับสาร
- เจ้าหน้าที่ตารวจ
- ผู้รับบริการ
- ประชาชน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนภาพที่ 2 แสดงองค์ความรู้ใหม่กระบวนการการประชาสัมพันธ์ในงานตารวจ
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จากแผนภาพที่ 2 พบว่ากระบวนการการประชาสัมพันธ์ในงานตารวจมี 4 ขั้นตอน ประกอบไป
ด้วยผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสอดคล้องกับ
บริ บ ทการบริ ห ารงานในภารกิ จ ของต ารวจ ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การบริหารงานเชิงระบบของสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
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