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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาพฝังใจ (Stereotype) โดยร่วมมือกับ กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล เขต9 หรือบก.น.9 เพื่อศึกษาภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ และนำาผลการศึกษาดัง

กล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและลบล้างภาพฝังใจที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ตำารวจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quan-

titative Research) เพื่อนำามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ และทดสอบข้อสมมติฐานจึงได้ผลสรุปว่าภาพฝังใจของตำารวจนั้น

ควรมีการแก้ไข ลบล้าง และสร้างภาพฝังใจที่ดีขึ้นมาใหม่

Abstract

  Once it becomes the stereotype, it is very hard to eliminate because the society is who to 

make decision of what you are. With this intention, the research’s objective is to study the stereotype 

of Thai officers in Metropolitan Police Division 9. Quantitative research method will be used to collect 

data and analyze using statistics to prove the hypothesis. In conclusion, the result suggested that 

Metropolitan Police Division 9 should improve their image and be labeled the better stereotype. 

บทนำา

 

 ภาพฝังใจ(Stereotype) เป็นภาพที่สังคมกำาหนดให้กับเฉพาะกลุ่มบุคคล เป็นได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดีและถ้า

เกิดขึ้นจะลบล้างได้ยากมากกว่าภาพลักษณ์(Image) (Gudykunst, 1992)(Tolson, 1996)(Pickering, 2001) โดย

เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำารวจไทยเป็นหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ทำาให้การกระจายข่าวมีความรวดเร็วเกินกว่าที่จะควบคุมได้ จึงทำาให้ภาพและคลิปวิดีโอต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่

กระทำาไม่เหมาะสมมีการกระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และประชาชนในสังคมออนไลน์ให้ความสนใจเป็นอย่าง

มาก ถึงกับแสดงความคิดเห็นและเล่าถึงประสบการณ์ในแง่ลบของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ จนทำาให้ภาพ

ฝังใจต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นภาพในแง่ลบ ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้ในสื่อสังคม เช่น “เราย้อน(ศร)ผิดกฎหมาย ตำารวจ

ย้อน ถูกกฎหมายครับ เพราะกฎหมายอยู่ในมือมัน มันก้อเที่ยวทำาผิด ข่มขู่ ไถเงิน ยัดเยียดข้อหา พวกมาก้อช่วยกัน

อุ้ม นี่หละตำารวจไทย ไถเขาแดก ไปวันๆให้ชาวบ้านเขาแช่ง... ตำารวจไทยเลวไม่แพ้ ชาติใดในโลก....55555” (เกลียด

ตำารวจของไทย, 2011) จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้เพื่อสำารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพฝังใจของตำารวจ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจทราบถึงภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ตำารวจอยู่ในระดับใดและ
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ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือนำาไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล เขต9 (บก.น.9) ซึ่งมี10 เขตพื้นที่

ดังต่อไปนี้ บางบอน หลักสอง ท่าข้าม บางขุนเทียน 

เพชรเกษม หนองแขม เทียนทะเล ภาษีเจริญ แสมดำา 

และหนองค้างพล 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ในหน้ากระทู้เว็บไซต์ต่างๆ หรือในสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น Facebookมีกลุ่ม

ที่คอยเปิดโปงหรือนำาเรื่องราวในด้านลบของเจ้าหน้าที่

ตำารวจมาแฉ เช่นหน้า“เกลียดตำารวจของไทย” ซึ่งมีทั้ง

รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอพร้อมทั้งคำาอธิบาย และการแสดง

ความคิดเห็นต่างๆ ก็เป็นไปทางแง่ลบเช่นเดียวกัน ส่วน

ใหญ่คนจะพูดถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เหมาะ

สมอย่างเช่น ขับรถผิดกฎจราจร นำารถข้าราชการมา

ใช้ส่วนตัว ข่มขู่ประชาชน การตั้งด่านที่ไม่เหมาะสม 

หรือการเรียกเก็บอังเปาในวันตรุษจีน เป็นต้นฯ (เกลียด

ตำารวจของไทย, 2011)

 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจท่ีไม่

เหมาะสมเหล่าน้ีจะเป็นการทำาลายชื่อเสียงและเกิด

ตราประทับ (Labeling) ผลที่ตามมาคือรอยมลทิน        

(Stigmatizing) 

Goffman (1963) ได้กล่าวไว้ว่า stigmatizing หรือ

รอยมลทินเป็นคุณลักษณะที่ส่งผลให้เกิดความเป็น

ท่ีไม่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางหรือการทำาลาย

ความหน้าเชื่อถือทางสังคมซึ่งส่งผลให้ความเป็นตัวตน   

(identity) ในสังคมถูกทำาลาย (Goffman, 1963) 

 Becker (1963) ได้กล่าวถึง Labeling หรือ

ตราประทับไว้ว่าผู้ที่ได้กระทำาในสิ่งที่ชัดแย้งต่อกฎ

สังคม จะถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนนอกคอก (devi-

ant*) หรือคนนอก (Outsider) (Becker, 1963) หรือ

เป็นที่ไม่ยอมรับต่อสังคมจากตัวอย่างงานศึกษาวิจัยของ

ศุลีมาน นฤมล (2537) เรื่อง “นางงามตู้กระจก”การ

ศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย” ได้อธิบาย

ถึงผู้หญิงที่ทำางานในอาบอบนวด แล้วได้ถูกสังคมตี

ตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเพราะอาชีพอาบอบนวดเป็น

อาชีพที่สังคมรังเกียจ ถึงแม้จะอ้างว่าทำาเพื่อดูแลคำ้าจุน

ครอบครัว ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นๆ รวมทั้ง

พ่อแม่ได้มีความสุข อันเป็นเทคนิคในการ ลบล้างความ

ผิดที่ถูกกล่าวหาจากสังคม แต่ในสายตาของสังคม เธอ

คือโสเภณี (ศุลีมาน นฤมล, 2537) จะเห็นได้ว่าจากงาน

ศึกษาวิจัยของศุลีมาน นฤมล การที่ผู้หญิงทำาอาชีพอาบ

อบนวดถูกตีตรา จากสังคมว่าเป็นอาชีพที่น่ารับเกียจ 

และเป็นข้อกล่าวหาที่ลบล้างได้ยาก เพราะการตีตรานั้น

กลายมาเป็นภาพฝังใจซึ่งจะลบล้างได้ยาก ไม่ว่าผู้หญิง

คนนั้นจะทำาเพื่อครอบครัวหรือบุพการีก็ตาม Lippman 

(1936) ได้ให้คำาจำากัดความภาพฝังใจ (Stereotype) ไว้

ว่า ภาพฝังใจคือ “ภาพในหัวของพวกเรา” (picture in 

our head) (Gudykunst, 1992)

 Vassiliou et al. (1972) ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์

ภาพฝังใจไว้ว่า เป็นองค์ความเข้าใจ ที่เป็นบรรทัดฐาน

ต่อกลุ่มคนนั้นๆ ตามข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา 

สื่อสารมวลชนและเหตุการณ์ท่ีได้เกิดข้ึนมาแล้วอ้าง

ใน(Gudykunst, 1992) การปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ

ไทยเช่นเดียวกัน กำาลังถูกสังคมมองไปในทางแง่ลบ และ

ตีตราว่า  ตำารวจไทยไม่ได้เป็นผู้รักษากฎหมายแต่เป็น

ผู้ทำาลายกฎหมายนั้นเสียเอง ดังนั้นตำารวจไม่สามารถ 

ออกมาพูดได้ด้วยตนเองว่าการกระทำาของเจ้าหน้าที่

ตำารวจเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นผู้รักษากฎหมาย แต่

สังคมจะทำาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินเองว่าการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าท่ีตำารวจเป็นสิ่งท่ีถูกต้องหรือไม่ เพราะ

ฉะนั้นตำารวจจะต้องกระทำาในสิ่งที่สังคมยอมรับซึ่งเป็น

ไปตามกฎสังคม เพื่อที่จะให้ประชาชน ในสังคมยอมรับ

และเชื่อถือได้จากวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ทราบถึงความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจโดยทั่วไป และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ ตำารวจ จากวัตถุประสงค์ข้างต้นที่ได้

กล่าวมานั้นได้นำามาตั้งเป็นข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐาน

 ความแตกต่างของเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่อาศัย

ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสถานีตำารวจ

ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ บก.น.9 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่งผลให้ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อตำารวจและ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในแต่ละเรื่อง

ได้แก่ ความโปร่งใสในการทำางาน พันธะรับผิดชอบใน

การทำางาน และความเป็นผู้ที่มีเกียรติเพราะทำาในสิ่งที่

ถูกต้องมีความแตกต่างกัน
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพฝังใจ (Stereotype) 

ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ” เป็นการศึกษา

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือก

ตัวอย่างตามจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงจำานวน 424 คน

การเก็บข้อมูลโดยจัดทำาแบบสอบถามแล้วให้นักศึกษา

ในชั้นเรียนการวิจัยเบื้องต้น นำาแบบสอบถามที่ได้จัดทำา

ขึ้นออกไปเก็บข้อมูลตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ

ของ บก.น.9 หลังจากที่นักศึกษาได้ข้อมูลมาเรียบร้อย

แล้ว นำาข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และนำาผลการวิเคราะห์มาจัด

ทำารายงานการวิจัย

ผลการวิจัย

 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 424 คน แต่นำา

มาใช้ได้ 388 แบบสอบถาม ที่เหลือ 36 แบบสอบถาม 

ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ บก.น.9 ในพื้นที่ที่มี

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในเขตเพชรเกษม คิด

เป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือเขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อย

ละ 15 ต่อมามีสามเขตที่ได้จำานวนที่ใกล้เคียงกันได้แก่ 

หนองแขม บางบอน และบางขุนเทียน คิดเป็นร้อยละ 

10 ในแต่ละเขต เขตแสมดำาและเขตหนองคำาพลู คิดเป็น

ร้อยละ 6 ในแต่ละเขต ต่อมาเขตหลักสอง คิดเป็นร้อย

ละ 5 และเขตที่มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 4 ในแต่ละเขต คือเขตท่าข้าม และเขตเทียน

ทะเล

 ในพ้ืนที่ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด

อยู่ในเขตเพชรเกษม คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือ

เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อมามีสามเขตที่ได้

จำานวนที่ใกล้เคียงกันได้แก่ หนองแขม บางบอน และ

บางขุนเทียน คิดเป็นร้อยละ 10 ในแต่ละเขต เขต

แสมดำาและเขตหนองคำาพลู คิดเป็นร้อยละ 6 ในแต่ละ

เขต ต่อมาเขตหลักสอง คิดเป็นร้อยละ 5 และเขตที่มีผู้

ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4 ในแต่ละ

เขต คือเขตท่าข้าม และเขตเทียนทะเล 

 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

ชายร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46ช่วงอายุที่ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุดคือช่วงอายุ 20 – 35 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 65 รองลงมาคือช่วงอายุ 36 – 56 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 19 ต่อมาคืออายุไม่เกิน 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 

และช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 5 คือช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป 

 เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อเจ้า

หน้าที่ตำารวจปรากฏว่า ประชาชนบอกว่า เฉยๆ เป็น

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ไม่ค่อยจะดี

นัก คิดเป็นร้อยละ 24 ต่อมาคือไม่ดีเอาเลย คิดเป็นร้อย

ละ 14 ส่วนที่ตอบว่า ดี คิดเป็นร้อยละ 12 และตอบ

น้อยที่สุดคือดีมาก คิดเป็นร้อยละ 1 

 ความคิดเห็นของประชาชนโดยท่ัวไปคิดว่าเจ้า

หน้าที่ตำารวจเป็นอย่างไร ได้ทำาการจัดเป็น กลุ่มๆ และ

เรียงมา 5 อันดับ ปรากฏว่าอันดับแรก “ไม่ดี เห็นแก่ตัว 

น่ารำาคาญ” คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งมากที่สุด รองลงมา

คือ “ไม่โปร่งใส รีดไถประชาชน รับเงินใต้โต๊ะ” คิดเป็น

ร้อยละ 17 ต่อมาอันดับสามและอันดับสี่คือ “เป็นคน

ดี และเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้าง” และ “จับผู้ร้าย จับพนัน 

ทำาตามหน้าที่ ดูแลบ้านเมือง” คิดเป็นร้อยละ 15 ใน

แต่ละเหตุผล และอันดับสุดท้าย “เบ่ง โอ้อวด เก๊ก บ้า

อำานาจ” คิดเป็นร้อยละ 4

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่ตำารวจในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร แบ่งเป็น 3 

เรื่องได้แก่ ความโปร่งใสในการทำางาน พันธะรับผิด

ชอบในการทำางาน และมีเกียรติเพราะรักษาความถูก

ต้อง ซึ่งทั้ง 3เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ของประชาชนในประเด็นแรกเรื่อง

ความโปร่งใสในการทำางาน ประชาชนให้ความคิดเห็นที่

ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา

คือที่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับน้อยมากร้อย

ละ 11 ซึ่งถ้ารวมทั้งสามคำาตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 
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81 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น

ที่ภาพฝังใจของตำารวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตำารวจในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร แบ่งเป็น 3 เรื่อง

ได้แก่ ความโปร่งใสในการทำางาน พันธะรับผิดชอบใน

การทำางาน และมีเกียรติเพราะรักษาความถูกต้อง 
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ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของความไว้

เนื้อเชื่อใจ (trust) ของประชาชนในประเด็นแรกเรื่อง

ความโปร่งใสในการทำางาน ประชาชนให้ความคิดเห็นที่

ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา

คือที่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับน้อยมากร้อย

ละ 11 ซึ่งถ้ารวมทั้งสามคำาตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 

81 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่

ภาพฝังใจของตำารวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

 เรื่องต่อมาคือพันธะรับผิดชอบในการทำางาน 

ประชาชนให้ความคิดเห็นที่ระดับปานกลางมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับน้อยคิดเป็นร้อย

ละ 20 ต่อมาในระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่ง

ถ้ารวมทั้งสามคำาตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 79 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้นที่ภาพ

ฝังใจของตำารวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

 หัวข้อสุดท้ายของความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในพื้นที่คือ เป็น

ผู้มีเกียรติเพราะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ประชาชนให้ความ

คิดเห็นที่ระดับปานกลางมากที่สุดเช่นกัน คิดเป็นร้อย

ละ 48 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 21 ต่อ

มาในระดับน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งถ้ารวมทั้ง

สามคำาตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 81 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ภาพฝังใจของ

ตำารวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

 บริการที่ประชาชนคาดหวังจะได้รับจากเจ้า

หน้าที่ตำารวจในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความ

คิดเห็นและจัดลำาดับมา 5 ลำาดับแรก ปรากฏว่าลำาดับ

ที่หนึ่ง ประชาชนต้องการให้ตำารวจ “ดูแลบ้านเรือน

ประชาชน และเฝ้า(ระวังภัย)” คิดเป็นร้อยละ 17 รอง

ลงมาคือ “การจัดการจราจร” คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อมา

คือ “การปราบปรามยาเสพติด การพนัน มิจฉาชีพ” คิด

เป็นร้อยละ 12 อันดับที่สี่ ประชาชนต้องการให้ตำารวจ 

“พูดจาดี มารยาทดี บริการดี” คิดเป็นร้อยละ 10 และ

อันดับที่ห้าคือให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ “ทำางานอย่างโปร่งใส 

ไม่โกง ไม่รีดไถ” คิดเป็นร้อยละ 10 

 ลักษณะของเจ้ าหน้าที่ ตำ ารวจตามความ

ต้องการของประชาชนมีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความ

คิดเห็นและจัดลำาดับมา 5 ลำาดับแรก ลำาดับที่หนึ่ง 

ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำารวจมีความ “ซ่ือสัตย์ 

โปร่งใส” คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ “มีวินัย ไม่

เอาเปรียบประชาชน” คิดเป็นร้อยละ 19 อันดับสาม 

“สุภาพเรียบร้อย” คิดเป็นร้อยละ 7 อันดับสาม “ดูแล

ช่วยเหลือประชาชน” คิดเป็นร้อยละ 7 และสุดท้าย 

ประชาชนต้องการตำารวจที่ “เข้มแข็ง รวดเร็ว” คิดเป็น

ร้อยละ 4 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้สถานีตำารวจใน

พื้นที่พัฒนามีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นและ

จัดลำาดับมา 5 ลำาดับแรก ลำาดับแรกคือ “ความสะอาด

ของสถานี” คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาคือ “การ

บริการของเจ้าหน้าที่ตำารวจ” คิดเป็นร้อยละ 9 อันดับ

ภาพฝังใจ (Stereotype) ของประชาชนที่มีต่อตำารวจในเขตพื้นที่ บก.น.9
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สาม “รวดเร็ว” คิดเป็นร้อยละ 6 อันดับสี่ต้องการการ 

“อำานวยความสะดวก” คิดเป็นร้อยละ 5 และอันดับที่

ห้า “ระบบการให้บริการ” คิดเป็นร้อยละ 5 เช่นกัน

 สรุปได้ว่าจากตัวเลขที่ได้มาแสดงให้เห็นถึง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และ

ประชาชนที่ให้ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดีมีน้อยมาก เหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ

ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจและเรื่องเงินที่ได้

รับมาโดยมิชอบ รองลงมาเป็นเรื่องของการใช้อำานาจ

โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี         

labeling ของ Becker (1963) และ  stigmatizing ของ 

Goffman (1963) ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่กำาหนดกฎสังคม 

และไม่ยอมรับการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคม ถึงแม่ว่า

จะมีเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดก็ตาม และข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ เกี่ยว

กับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตำารวจยัง

มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ซ่ึงอาจเป็นการนำาไปสู่การเป็น

ภาพฝังใจ (stereotype) ของตำารวจท่ีเกิดข้ึนในหัวของ  

ประชาชนซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีภาพฝั ง ใจของ 

Lippman (1936) และ Vassiliou et al. (1972) การ
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มองตัวเลขร้อยละเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อ

การสรุปผลของการวิจัย เราจึงนำาผลสำารวจมาคำานวณ

ด้วยโปรแกรมเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

จากข้อมูลที่ได้นำามาคำานวณเป็นค่าสถิติเพื่อทดสอบข้อ

สมมติฐานโดยการใช้ค่าสถิติ Chi-Square 

 คำานวณที่ระดับนัยความสำาคัญ(Significant).

05เพื่อหาความสัมพันธ์ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เขตความ

รับผิดชอบของแต่ละสถานี เพศ และช่วงอายุ กับตัวแปร

ตามคือ ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตำารวจในทุกๆเรื่องได้แก่ความโปร่งใสในการทำางาน 

พันธะรับผิดชอบในการทำางาน และเป็นผู้ท่ีมีเกียรติ

เพราะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนตัวแปรที่เป็นท้ังตัวแปร

เหตุและตัวแปรตามคือ ความรู้สึกของประชาชนที่มี

ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจผลการทดสอบข้อสมมติฐานแต่ละ

เรื่องมีทั้งที่มีระดับนัยสำาคัญ และไม่มีระดับนัยสำาคัญดัง

กล่าว

 ข้อสมมติฐานมีอยู่ว่าความแตกต่างของเพศ 

ช่วงอายุ และเขตความรับผิดชอบของแต่ละ สถานี ส่ง

ผลให้ความรู้สึกของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของตำารวจในแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน ซ่ึงจะใช้

เครื่องมือวัดสถิติ Chi-squareเป็นตัววัดความสัมพันธ์  

ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การคำานวณทำาได้

โดยการเปรียบเทียบระดับนัยสำาคัญ    (Significant)  ที่

คำานวณออกมาจาก โปรแกรมกับระดับนัยสำาคัญที่ .05 

ที่กำาหนดอยู่แล้วในตาราง chi-square

ho = ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน

h1 = ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน

 จากผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า 

สมมติฐานที่มี่นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ดังกล่าวได้แก่่ 

เพศแบ่งแยกตามความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อเจ้า

หน้าที่ตำารวจอายุแบ่งแยกตามความรู้สึกของท่านที่มี

ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ อายุแบ่งแยกตามความโปร่งใสใน

การทำางานความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจแบ่งแยกตามความโปร่งใสในการทำางานความ

รู้สึกของท่านที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจแบ่งแยกตาม

พันธะรับผิดชอบในการทำางานและความรู้สึกของท่าน

ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจแบ่งแยกตามความเป็นผู้ท่ีมี

เกียรติเพราะทำาในสิ่งที่ถูกต้องและหลังจากที่ได้ตัวแปร

ที่มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยยังนำามาพิสูจน์ด้วยค่าสถิติ            

correlation อีกด้วย และพบว่าเหลือตัวแปรที่มีระดับ

นัยสำาคัญที่ .01ได้แก่ ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อเจ้า

หน้าท่ีตำารวจแบ่งแยกตามความโปร่งใสในการทำางาน

ความรู้สึกของท่านท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจแบ่งแยกตาม

พันธะรับผิดชอบในการทำางานและความรู้สึกของท่าน

ตารางที่ 1: ตารางผลลัพธ์วัดค่าสถิติ Correlation

ความรู้สึกของท่านที่

มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ความโปร่งใส 

ในการทำางาน

พันธะรับผิดชอบ

ในการทำางาน

ผู้ที่มีเกียรติ

ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

ความรู้สึกของท่านที่

มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

1 .317** .305** .325**

ความโปร่งใส ในการ

ทำางาน

1 .791** .738**

พันธะรับผิดชอบใน

การทำางาน

1 .784**

ผู้ที่มีเกียรติทำาในสิ่งที่

ถูกต้อง

1

*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
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ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจแบ่งแยกตามความเป็นผู้ที่มี

เกียรติเพราะทำาในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าข้อ

สมมติฐานนั้นเป็นจริง เฉพาะบางตัวแปรเท่านั้นเพราะ

ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถนำาผลลัพธ์ของค่าตัว

แปรที่มีความสัมพันธ์กัน ไปหาเหตุผลในเชิงลึกในเรื่อง

ของภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

และสามารถขยายจำานวนตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้น หรือขยาย

ประชากรของการวิจัยให้ครอบคลุมในระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศได้

ข้อเสนอแนะ

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง

ภาพฝังใจของตำารวจให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการบูรณาการการ

สื่อสารเพื่อการส่งเสริมกิจการของตำารวจ บก.น. 9 ซึ่ง

ประกอบด้วยงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์ (PR) งาน

สื่อสารระหว่างบุคคลงานโฆษณา Online การเพิ่ม

ประโยชน์ให้กับประชาชน หรือหน้าที่การให้บริการสา

ธารณะอื่นๆและแผ่นป้ายที่มี Single Message ติดที่

สถานีตำารวจและตามป้อมตำารวจต่างๆ เพื่อให้คนจำา

ได้และยอมรับตำารวจมากขึ้น เพื่อต่อยอดกับวิจัยชิ้น

นี้ แนะนำาว่าควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การปรับปรุง

แก้ไขภาพฝังใจของเจ้าหน้าที่ตำารวจในแต่ละพื้นที่ตรง

ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เสนอแผนปรับปรุงภาพฝังใจ

 จุ ดประสงค์ เพื่ อ ให้มี การแก้ ไขปรับปรุ ง

ภาพฝังใจของตำารวจให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการบูรณาการการ

สื่อสารเพ่ือการส่งเสริมกิจการของตำารวจ บก.น. 

9 ซึ่งประกอบด้วยงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์ 

(PR) งานสื่อสารระหว่างบุคคลงานโฆษณา online   

การเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชนหรือหน้าที่การให้

บริการสาธารณะอื่นๆ แผ่นป้ายที่มี Single Message 

ติดที่สถานีตำารวจและตามป้อมตำารวจต่างๆ เพื่อให้คน

จำาได้และยอมรับตำารวจมากขึ้น

Single Message

 สร้าง Single Message ไว้บนแผ่นป้ายที่จะนำา

ไปติดไว้ในสถานีตำารวจทุกๆสถานีและตามป้อมต่างๆ

ของ บก.9 เพื่อสร้างภาพฝังใจที่ดี ให้ประชาชนจำาได้ง่าย 

และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตำารวจด้วย

วารสารประจำา

 จัดทำาวารสารประจำา อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง

ครั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ถึงผลงานและกิจกรรมต่างๆ

ท่ีตำารวจได้จัดข้ึนมาเพื่อบริการประชาชน อย่างเช่น

งานสัมมนาตัวแทนประชาชน งานอบรมเกี่ยวกับภัยยา

เสพย์ติด หรือคอลัมน์ตำารวจตัวอย่างเพื่อให้เป็นกำาลังใจ

แก่ตำารวจที่ปฏิบัติดี

สร้าง Character

 สร้าง Cartoon Character เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ของตำารวจ และยังสามารถนำาไปเป็นตัวละครที่จะอยู่ใน 

Animation ที่จะขึ้นบน YouTube และตัวละครการ์ตูน

ในคอลัมน์สำาหรับวารสาร

Website

 ปรับปรุงหรือทำา Website ใหม่ เพื่อให้การบู

รณาการการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมกิจการของตำารวจ 

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และมี animation บน 

YouTube เพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้ามาในเว็บไซร์ของ

ตำารวจ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การประพฤติ การ

ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ทำาตามหน้าที่ และที่ทำา

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งจะสร้างภาพฝังใจที่ดีต่อ

ตำารวจได้
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