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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล

ต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ แบบวดัผลคร้ังเดียว มีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เฟซบุ๊ก แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุ๊กภาพรวม
ในระดบัปานกลางแต่จากผลวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีทิศทางไปในแง่ลบ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนท่ี
ผา่นมา ไดพ้บเห็นหรือเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบมากท่ีสุด 

ทศันคติของประชาชนด้านการรับรู้/ความรู้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อต ารวจ
จราจรเก่ียวกบับทบาทและการด าเนินงานของต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเช่ือว่าการท างานของต ารวจจราจร อาจมีบ้างท่ีจบัผิดคน เพราะทุกการท างานย่อมมี
ขอ้ผิดพลาด ส่วนดา้นความรู้สึกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปาน
กลาง แต่กลุ่มตวัอย่างยงัรู้สึกสงสัยในการท างานของต ารวจจราจรในเร่ืองของความโปร่งใสของ
การตั้งด่าน ตลอดจนการใชดุ้ลยพินิจหรือวิจารณญาณท่ีเหมาะสมในการตดัสิน และดา้นพฤติกรรม
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง เพราะเลือกกดไลค์ กด
แชร์ขอ้มูลต่อ เม่ือมีผูน้ าข่าวสารดา้นลบเก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจรข้ึนมาโพสต ์

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมี
ต่อต ารวจจราจรพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในองค์ประกอบด้านการรับรู้/ความรู้ และ
ความรู้สึก เน่ืองจากค่า sig.t มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญคือ .05 แต่ในขณะท่ีองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมนั้นพบวา่การเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ  
 

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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1.  บทน า 
บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ การควบคุมให้ประชาชนปฏิบติัตามกรอบระเบียบให้ถูกตอ้งเพื่อท าให้สังคมน่าอยู่
มากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจจราจรก็มิสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัประชาชนไดม้ากเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัจเจกบุคคลและทศันคติท่ีมีนั้นแตกต่างกนัออกไป จึง
ท าใหเ้กิดกระแสวพิากษว์จิารณ์มากมายท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจจราจรไทย 

ความแตกต่างระหวา่งต ารวจจราจรกบัต ารวจทัว่ไปจะเห็นไดช้ดัทั้งในเร่ืองอ านาจและ
หน้าท่ี โดยต ารวจจราจรจะเน้นในภาคปฏิบติัท่ีตอ้งออกมาสอดส่องความผิดปกติบนท้องถนน 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใหเ้กิดความเป็นระบบและระเบียบในการใชร้ถใชถ้นน
มากยิ่งข้ึน แต่เม่ือเกิดอ านาจในการควบคุมทั้งการจบักุมรถท่ีวิ่งดว้ยความเร็วเกิน ไม่มีป้าย พรบ. 
ตกแต่งรถเกินขอบเขตท่ีก าหนดไว ้หรือวิ่งไม่ตรงกบัเส้นจราจรท่ีก าหนด ท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีตอ้งชดใช้
ดว้ยค่าปรับต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร  

ในขณะท่ีการด าเนินงานของต ารวจจราจรเป็นไปอย่างปกติ แต่เร่ืองของเงินคือตวัแปร
ส าคญัท่ีเขา้มาบดบงัความถูกตอ้งในอ านาจของต ารวจจราจร ประกอบกบัในปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยี
เพิ่มมากข้ึน ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการอดัคลิปวิดีโอและน ามาแชร์บนส่ือสังคมต่างๆ ท า
ให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อองคก์ร เพราะกระแสวิพากษว์ิจารณ์ก็เปรียบเสมือน (word of mouth) ท่ี
พูดกนัแบบปากต่อปาก จากอีกคนไปสู่อีกคนหน่ึงนัน่คือกระแสวิพากษว์ิจารณ์ในอดีตท่ีผา่นมา แต่
ทวา่ในปัจจุบนัรูปแบบของการวิพากษว์ิจารณ์มีความหลากหลาย ช่องทางของการส่ือสารมีเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในส่ือสังคมท่ีเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
และแสดงความคิดเห็นต่างๆอีกมากมาย ซ่ึงอาจมองไดว้า่หากกระแสวิพากษว์จิารณ์เป็นในแง่ดีก็จะ
เสริมให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรนั้นดูดีไปอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกนัหากกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เป็นไปในแง่ลบก็เป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีจะเกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะส่ือ
ออนไลน์ท่ีเรียกวา่ เวบ็ไซต์เฟซบุ๊ก ท่ีเป็นแหล่งของการแชร์ขอ้มูลทั้งในรูปแบบขอ้มูล ภาพ หรือ
คลิปวิดีโอต่างๆ ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้มาอ่านหรือเขา้มาชมคลิปวิดีโอสามารถแสดงความคิดเห็นและน าไป
แชร์ต่อไดอี้กดว้ย โดยเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กมีผูบ้ริโภคใชง้านมากท่ีสุดในประเทศไทย จากงาน Thailand 
Zocial Awards 2016 พบวา่คนไทยใช้เวบ็ไซต์เฟซบุ๊กสูงถึง 41 ลา้นคน ซ่ึงโตข้ึน 17% คิดเป็นร้อย
ละ 60% ของประชากร (it24hrs.com, 2559) 

เม่ือส่ือเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กเขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทยมากข้ึน จึงไม่แปลกท่ีคนไทย ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการแชร์ขอ้มูลทั้งในหนา้เพจของตนเองและการตั้งเพจข้ึนมาใหม่ทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบ ซ่ึงเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา
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ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 
เพื่อสะทอ้นถึงมุมมองและความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
 2.2  เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
 2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 
 

3. สมมุติฐานการวจิัย  
 3.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชน

ท่ีมีต่อต ารวจจราจรสัมพนัธ์กนั 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะดา้นภาพลกัษณ์ของต ารวจจราจร
ผ่านเพจบนส่ือเฟซบุ๊กท่ีมียอดการติดตามสูงท่ีสุดทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างละ 3 เพจ ซ่ึงแง่บวก
ไดแ้ก่ เพจ “ข่าวจราจร สวพ. FM91” จ านวนผูติ้ดตาม 543,893 คน เพจ “กฎหมายท่ีต ารวจจราจร
ควรรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี  จ  านวนผู ้ติดตาม  20,690 คน และเพจ “ต ารวจจราจรโครงการ
พระราชด าริ” จ านวนผูติ้ดตาม 5,007 คนส่วนทางดา้นแง่ลบไดแ้ก่ เพจ “สนับสนุนปฏิรูปต ารวจ” 
จ านวนผูติ้ดตาม 362,713 คน เพจ “เกลียดต ารวจของไทย” จ านวนผูติ้ดตาม 250,601 คน และเพจ 
“เกลียดต ารวจจราจรของไทย” จ านวนผูติ้ดตาม 9,006 คน  
 4.2 ขอบเขตดา้นประชากร โดยผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะประชาชนเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล ซ่ึงมีสัดส่วนประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัมีความหลากหลาย
ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมาอยูร่วมกนัอีกดว้ย 
 4.3 ขอบเขตด้านเวลา โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 
พฤษภาคม 2560 
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5. การทบทวนวรรณกรรม 
  จากการจดัท าวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับ
ข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์” เพื่อให้การศึกษามีความน่าเช่ือถือเพิ่มยิ่งข้ึน ผู ้วิจ ัยได้
ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมในการน ามาศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
5.1  แนวคิดทศันคติ 
  ทศันคติ คือ แนวความคิดท่ีส าคญัมากแนวหน่ึงดา้นจิตวิทยาสังคมและดา้นการส่ือสาร
ไดใ้ชค้  าน้ีกนัอยา่งมากมาย ค าวา่ ทศันคติ มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวไวด้งัน้ี 
  โรเจอร์ (Roger , 1978 , น. 208 – 209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533 , น. 122) 
อธิบายไวว้า่ เม่ือคนเรารับรู้ต่อส่ิงใดก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาทางพฤติกรรมในส่ิงนั้น 
  โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด ์(Rosenberg and Hovland , 1960 , น. 1) กล่าววา่ เป็นการจูง
ใจต่อแนวโนม้ในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
  นิวคอมบ์ (Newcomb , 1854 , น. 128) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะ
คนนั้น ข้ึนกบั ส่ิงแวดลอ้ม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าให้ผูอ่ื้นเกิด ความรักใคร่ อยากใกล้ชิดส่ิงนั้ นๆ หรืออีก ลักษณะหน่ึง 
แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้นจากความหมายของ ทศันคติ ดงักล่าว 
ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ ,2531 , น. 
49) สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ดงัน้ี 
  องค์ประกอบด้านความรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ
บุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะ
มี ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมี ทศันคติ ท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
  องค์ประกอบด้านความรู้สึก ( The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ี
เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 
  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก 
  ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจะน าไปศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลังจาก
เปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุ๊กวา่มีการรับรู้ ความรู้สึก และมีพฤติกรรมเป็นเช่นไรเม่ือรับ
ข่าวสารไปแลว้ 
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5.2 แนวคิดต ารวจจราจร 
  (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2557) เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรนั้น มีภารกิจและหน้าท่ีหลาย
ประการ หน่ึงในนั้นคือหนา้ท่ีของต ารวจจราจรซ่ึงแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไดด้งัน้ี 
  ดา้นการป้องกนัปราบปราม 
  1. สถาบนัพระมหากษตัริย ์การถวายความปลอดภยั และรักษาพระเกียรติยศ ดว้ยความ
จงรักภกัดีมิให้บุคลหน่ึงบุคคลใดล่วงละเมิดไดเ้ด็ดขาด ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทุ์กพระองค ์
  2. ด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  
  ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสายตรวจ ให้มีขีดความสามารถในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเหมาะสมกบัสภาพอาชญากรรม สภาพพื้นท่ี และสภาพเศรษฐกิจ
ตกต ่าในปัจจุบนั 
  2. ก าหนดรูปแบบและแผนการตรวจใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพอาชญากรรม 
  3. เน้นการจัดสายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตราตามย่านชุมชนหนาแน่นย่านธุรกิจ 
ศูนยก์ารคา้ และสถานท่ีล่อแหลมต่อการประกอบอาชญากรรม 
  4. จดัเจา้หน้าท่ีต ารวจตามทางแยก หรือจุดส าคัญท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวน
มาก เพื่อเป็นจุดใหบ้ริการรับแจง้และใหบ้ริการต่างๆ แก่ประชาชน 
  5. การป้องกนัอาชญากรรมท่ีกระท าต่อ ธนาคาร ร้านคา้ทอง สถานบนัการเงิน ร้านคา้ 
และสถานบริการน ้ามนัท่ีเปิดลอด 24 ชัว่โมง 
  6. จดัเจ้าหน้าท่ีสายตรวจก าหนดมาตรการร่วมกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมความประพฤติของเด็กและเยาวชน มิให้เบ่ียงเบนไป
ในทางท่ีผิดกฎหมายมั่วสุมเก่ียวข้องกับยาเสพติด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ก่อความเดือนร้อนใน
รูปแบบต่างๆ ต่อสังคม 
  7. จดัเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งต ารวจกบัประชาชน โดยเนน้
โครงการสมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม เยาวชนสัมพนัธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจ
บางส่วนของต ารวจ ซ่ึงอยูใ่นวสิัยท่ีเด็กและเยาวชนจะปฏิบติัได ้
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  8. ควบคุม ตรวจสอบ และก ากบัดูแล สถานบริการ ให้ปฏิบติัภายในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานบริการท่ีปล่อยปละละเลย 
ใหว้ยัรุ่นเขา้ไปมัว่สุมเสพยาเสพติด 
  9. กวดขนัปราบปรามจบักุม แหล่งอบายมุขท่ีผดิกฎหมายทุกประเภทอยา่งเด็ดขาด และ
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะบ่อนการพนนั ตูม้า้ไฟฟ้า ตูเ้กมส์ หวยปิงปอง จบัยี่กี ฯลฯ และสถานบริการท่ี ฝ่า
ฝืนกฎหมาย รวมทั้งโชวล์ามกอนาจาร 
  กล่าวโดยสรุปแนวคิดต ารวจจราจร ผูว้จิยัจะน าขอบเขตของการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ
จราจรไปศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงน าไปสู่การแชร์ขอ้มูลผา่นส่ือเฟซบุก๊ 
5.3 ทฤษฎกีารเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละ
บุคคลว่าความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนัดังน้ี (ชานันต์ รัตนโชติ, 
2552, น. 11) 
  1 . ก าร เลือก เปิ ด รับห รือ เลื อกสนใจ  (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนั
หลายแหล่ง 
  2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองในขั้นตอนต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้แต่ละ
คนอาจจะตีความหมายตามความเขา้ใจของตวัเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นตน้ 
  3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selection Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล  
5.4 วจัิยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2559 จดัท าวิจยัเร่ือง ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงิน
โดยท าการส ารวจประชาชนท่ีขบัข่ียานพาหนะ ทัว่ประเทศ ทุกภูมิภาค จ านวน 1,253 หน่วยตวัอยา่ง 
กระจายทุกระดบัการศึกษาและอาชีพ เก่ียวกบักรณีท่ีมีต ารวจจราจรตรวจจบัผูข้บัข่ีรถบนทอ้งถนน
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และมีการ รีดไถประชาชน พบว่า หากมองในแง่ดีนั้ น ผู ้ข ับข่ีพาหนะถึงร้อยละ 66 ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกต ารวจจราจรรีดไถเงิน แต่ถา้มองกลบักนั มีผูข้บัข่ีพาหนะอีกร้อยละ 30 ท่ี
เคยถูกรีดไถเงินจากต ารวจจราจรซ่ึงเป็นสถิติท่ีน่ากงัวลมาก และส าหรับสาเหตุท่ีต ารวจจราจรบาง
คนชอบรีดไถเงินนั้น ผูข้บัข่ียานพาหนะเช่ือวา่เป็นเพราะนิสัยส่วนตวัของต ารวจบางคนนัน่แสดงวา่
ไม่ใช่วฒันธรรมองคก์รของต ารวจจราจร และสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้
  สุนิสา อาจคงหาญ และจรัญญา ปานเจริญ , 2557 ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจด่านตรวจคนเขาเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจด่านตรวจคน
เข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
บุคลิกภาพและดา้นจริยธรรมคุณธรรมอยูใ่นระดบัดีในขณะท่ีดา้นบริการประชาชนและสังคมและ
ดา้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบักลาง 
  จากการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่ การศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
ต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ จากท่ีผูว้จิยัคน้ควา้นั้น มีหลาย
มิติทั้ งด้านทศันติในเร่ืองต่างๆ อีกทั้งทางด้านสถานท่ีการปฏิบติังาน และพฤติกรรมของต ารวจ
จราจร แต่กลบัไม่พบการศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ดงันั้นวิจยัเล่มน้ีจะเป็นอีกแง่มุมหน่ึงทางสังคมท่ีสะทอ้นถึงทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 
 

6. วธิีการด าเนินการวจิัย 
  กลุ่มประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมรับชมและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
จ านวน 399 คน โดยใช้วิธีแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้
ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยัคือประชาชนเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ท่ีมีพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ดงันั้นจึงไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือก
ไดจ้ากเพจบนส่ือเฟซบุ๊กท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดจ านวน 6 ล าดบั โดยมีทั้งขอ้มูลดา้นบวกและ
ดา้นลบจ านวนอยา่งละ 3 เพจ ภายใตเ้คร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถาม จากนั้นน ามาวิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ โป รแกรม  SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็ น
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี และค านวณหาค่าร้อยละของแบบสอบถาม 
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7. ผลการวจิัยพบว่า 
7.1  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 
   กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุ๊กภาพรวมในระดบัปานกลาง
แต่จากผลวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีทิศทางไปในแง่ลบ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ไดพ้บเห็น
หรือเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบมากท่ีสุด ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยงัเลือกเปิดรับดว้ยการอ่าน
ความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจรมาก ในขณะช่วง 3 เดือนท่ีผา่น
มาไดพ้บเห็นขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุก๊ดา้นบวกนอ้ยท่ีสุด    
7.2  ทศันคติของประชาชนทีม่ีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 
     จากท่ีผูว้ิจยัได้น าเสนอในบทท่ี 4 ในเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร
ผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัได้สรุปผลโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยแบ่งตาม
องคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นการรับรู้ /ความรู้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรเก่ียวกบับทบาทและ
การด าเนินงานของต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่การท างานของ
ต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ีจบัผดิคน เพราะทุกการท างานยอ่มมีขอ้ผดิพลาด โดยยงัไม่เช่ืออีกวา่ต ารวจ
จราจรจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้ ยงัไม่เช่ือวา่ต ารวจจราจรปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรี และ
ความยุติธรรม โดยมีความเช่ืออีกว่าคลิปท่ีแชร์ในดา้นลบน่าจะเป็นเร่ืองจริง อีกทั้งยงัไม่เช่ืออีกว่า
ต ารวจจราจรจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได ้  
  ดา้นความรู้สึกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง 
แต่กลุ่มตวัอย่างยงัรู้สึกสงสัยในการท างานของต ารวจจราจรในเร่ืองของความโปร่งใสของการตั้ง
ด่าน ตลอดจนการใชดุ้ลยพินิจหรือวจิารณญาณท่ีเหมาะสมในการตดัสิน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัรู้สึกวา่
การตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มาแลว้ขบั ท าใหรู้้สึกปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
และรู้สึกช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจร 
  ดา้นพฤติกรรมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง 
เพราะเลือกกดไลค ์กดแชร์ขอ้มูลต่อ เม่ือมีผูน้ าข่าวสารดา้นลบเก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจร
ข้ึนมาโพสต์ โดยกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมกัจะเขา้ร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุยวิจารณ์ถึงความไม่
ถูกตอ้งในการท างานของต ารวจจราจร ทั้งน้ี ถา้เจอใครท่ีแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ใจการท างาน
ของต ารวจจราจรไม่ถูกตอ้ง จะเขา้ช้ีแจงท าความเขา้ใจทนัที และเม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลด้านบวกของ
ต ารวจจราจร ท่านมกัน าขอ้มูลไปแชร์ต่อ 
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7.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์กับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ต ารวจจราจร 
  ในภาพรวม การเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร และเม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ แสดงให้เห็นวา่ การเปิดรับขอ้มูล
ผ่านส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวตาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ท่ี 0.240 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า ขณะท่ีการเปิดรับขอ้มูลผา่น
ส่ือออนไลน์ก็ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ และดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อต ารวจจราจรดว้ย 
 

8.  อภิปรายผล 
  จากการสรุปผลขา้งตน้แสดงให้เห็นแล้วว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มูล
เก่ียวกบัต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงพบว่า ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ส่วน
ใหญ่เลือกเปิดรับในประเด็นเก่ียวกบัขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบและเลือกอ่านความคิดเห็นของคนท่ี
เขา้มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจรก่อนว่าจะตรวจสอบวา่เน้ือหาท่ีส่งมาถูกตอ้งหรือไม่
อย่างไรซ่ึงสอดคล้องกบั โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960 อา้งถึงใน ชานนัต์ รัตนโชติ, 
2552, น. 11) ไดก้ล่าวไวว้่ากระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ือง
กรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงตรงกบัองค์ประกอบในส่วนของการเลือกให้ความสนใจ 
(Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดย
มกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่
สอดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจ หรือทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่
สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive 
Dissonance)  
  ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า องค์ประกอบด้าน
ความรู้ ของกลุ่มตวัอย่างมีระดบัปานกลาง ทั้งในเร่ืองของบทบาทและการด าเนินงานของต ารวจ
จราจร ต ารวจจราจรไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรี และไม่มีความยุติธรรม ทั้งน้ียงัมองอีกว่า
คลิปท่ีแชร์ในดา้นลบน่าจะเป็นเร่ืองจริง โดยไม่เช่ือว่าต ารวจจราจรจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได ้
ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าขอ้มูลดา้นความรู้ท่ีเป็นลบนั้น เกิดจากการเปิดรับขอ้มูลในแง่ลบ เพราะ
ช่องทางท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูล เป็นช่องทางเฉพาะเจาะจง ดงักลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาศึกษา
คือเพจบนส่ือเฟซบุ๊ก และมีการน าเสนอข่าวสารต ารวจจราจรเป็นประจ า ท าให้เกิดการตอกย  ้าให้
ประชาชนเกิดการตีความและเกิดความเช่ือในส่ิงนั้น ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีสอดคล้องกบัทฤษฎีการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของการเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective 
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Interpretation) ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการรับรู้ข่าวสารของมนุษย ์(ชานนัต์ รัตนโชติ, 2552, น. 11) กล่าว
ว่า เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแล้วแต่ละคนอาจจะตีความหมายตามความ
เขา้ใจของตวัเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ 
สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในข้อมูลนั้นๆ อีกทั้งยงัสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ (ดวงฤทยั พงศ์ไพฑูรย ,์ 2544) โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิต
ข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่มรับสารและ
ขอ้มูลเฉพาะท่ีน ามาเสนอ เพื่อใหเ้กิดทศันคติตามท่ีส่ือน าเสนอ ดงัเช่นส่ือเฟซบุก๊ท่ีผูว้จิยัน ามาศึกษา 
เป็นส่ือท่ีมีการสร้างเพจเฉพาะเจาะจงในเร่ืองของต ารวจจราจร โดยมีการให้ขอ้มูลต ารวจจราจร
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
  องค์ประกอบดา้นความรู้สึก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมใน
ระดบัปานกลาง เพราะกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความรู้สึกวา่การตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มา
แลว้ขบัท าให้รู้สึกปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน แต่ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งยงัมีความรู้สึกวา่
การปฏิบติัของต ารวจจราจรมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในเร่ืองของการตั้งด่าน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจหรือวิจารณญาณท่ีเหมาะสมในการตดัสิน ผู ้วิจยัจึงมีความคิดเห็นว่า 
ความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่ง เกิดจากการรับรู้หรือความรู้ท่ีเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลของต ารวจจราจร 
ท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้สึกไปในทิศทางเช่นนั้น โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดทศัคติ (Zimbardo 
and Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ ,2531 , น. 49) กล่าววา่เม่ือมีพื้นฐานดา้นความคิด 
หรือ ความรู้และความเขา้ใจ จึงนบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก
ของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน  ทั้ งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับ 
ประสบการณ์และความรู้ท่ีไดรั้บของบุคคลนั้นๆ  
  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมใน
ระดบัปานกลาง โดยเม่ือมีคนน าข่าวดา้นบวกของต ารวจจราจรมาแชร์ กลุ่มตวัอยา่งก็มกักดแชร์ต่อ 
อีกทั้ง ถา้กลุ่มตวัอยา่งเจอใครท่ีแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ใจการท างานของต ารวจจราจรไม่ถูกตอ้ง
ก็จะเขา้ช้ีแจงให้ทนัที โดยขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างยงัมกั เขา้ร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุยวิจารณ์ถึง
ความไม่ถูกตอ้งในการท างานของต ารวจจราจร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นอีกว่า การท่ีกลุ่มตวัอย่าง
แสดงพฤติกรรมออกมาแบบน้ีนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบของความรู้และความรู้สึก ถูกส่งผล
ออกมาในเชิงพฤติกรรม ดงันั้นเม่ือไดรั้บขอ้มูลแบบใด และเกิดความรู้แบบนั้น ก็จะมีความรู้สึกใน
นั้นดว้ย จากนั้นพฤติกรรมก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเช่นกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั แนวคิดทศัคติของ 
(Zimbardo and Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ ,2531 , น. 49) กล่าวในองคป์ระกอบ
ทางทศันคติว่าองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
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บุคคลต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก ถูกผลกัดนั
ออกมาในเชิงพฤติกรรม 
 ทั้งน้ี ผลการวิจยัจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมของประชาชน
ในการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์โดยรวมออกมาอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัไดมี้
ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีได้น ามาศึกษา เร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ภาพลักษณ์ของต ารวจด่านตรวจคนเขาเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ” ของ สุนิสา อาจคงหาญ 
และจรัญญา ปานเจริญ, 2557 กลบัพบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีโดยเฉพาะในดา้นบุคลิกภาพ
และดา้นจริยธรรมคุณธรรม อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ของ อธิวฒัน์ ไตรกลัยาพชัร์, 2557 ยงัพบ
อีกว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและภาพลกัษณ์ของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราในภาพรวมมีภาพลกัษณ์อยู่
ในระดบัดีเช่นกนั ผูว้จิยัจึงมีความคิดเห็นวา่จากผลการวจิยัในการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือ
ออนไลน์ท่ีผลออกมาเป็นระดบัปานกลาง นัน่คือทศันคติต่อต ารวจจราจรเท่านั้น แต่หากเป็นต ารวจ
ด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดประชาชนก็จะมองในแง่ดี   
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมี
ต่อต ารวจจราจรปรากฎว่า มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมเพียงด้านเดียว เพราะลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกดว้ยการกดไลค์ กดแชร์ ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมท่ีมีความรวดเร็ว ซ่ึงเกิด
ทนัทีเพื่อสนองตอบต่อเร่ืองราวท่ีพบเห็น แต่มกัไม่เกิดจากกระบวนการคิดหรือการไตร่ตรองของ
สาร เพราะการรับรู้และความรู้สึกจะตอ้งใช้เวลานานในการศึกษา สั่งสมแลว้จึงแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัความหมายของโรเจอร์ (Roger , 1978 , น. 208 – 
209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533 , น. 122) โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and 
Hovland , 1960 , น. 1) และ คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good , 1959 , น. 48) ท่ีกล่าวไว้ว่า เม่ือ
คนเรารับรู้ต่อส่ิงใดก็จะรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการตอบสนองออกมาทางพฤติกรรมกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในทิศทางเดียวกนั  
  ทั้งน้ี ความขดัแยง้กับทฤษฎีดังกล่าว น่าจะมีผลมาจากบริบทของการเปิดรับสารใน
สังคมปัจจุบนัมีความแตกต่างไปจากในอดีต เพราะส่ือออนไลน์ท่ีใช้ มีลกัษณะการใช้งานง่าย ทั้ง
การกดไลคแ์ละการกดแชร์ ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมกดไลคแ์ละกดแชร์ต่อเม่ือพบเห็นขอ้ความ
นั้นทนัทีโดยท่ีไม่มีกระบวนการศึกษาและไตร่ตรองขอ้มูลเหล่านั้นใหถ่ี้ถว้น 
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9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ข้อเสนอแนะส าหรับต ารวจจราจร 
  กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ภาพรวมในระดบัปานกลาง
แสดงวา่ ควรเอาจุดแข็งน้ี ไปต่อยอดในการวางแผนการส่ือสารกบัประชาชน โดยปรับจุดต่างๆ ตาม
น้ี 
   9.1.1 กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อต ารวจจราจรในองค์ประกอบด้านการรับรู้เก่ียวกับ
บทบาทและการด าเนินงานของต ารวจจราจรในระดบัปานกลาง ตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจ โดยเฉพาะ
ในประเด็นท่ีประชาชนกงัขาผ่านส่ือเฟซบุ๊ก เพราะผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าต ารวจจราจรเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได ้ขณะท่ีเห็นวา่คลิปท่ีถูกแชร์ผา่นส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนของต ารวจท่ีไม่เหมาะสม 
เป็นเพียงส่วนน้อย และยงัคงมีกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยท่ีเห็นว่าทุกคลิปท่ีแชร์ผ่านส่ือเก่ียวกับการ
ประพฤติตนของต ารวจจราจรเป็นเร่ืองจริง เพราะฉะนั้น ต ารวจตอ้งลงโทษอย่างจริงจงั และมิให้
การช่วยเหลือต ารวจจราจรท่ีกระท าผดิ เพื่อคงไวซ่ึ้งความศรัทธาของประชาชน  
  เม่ือต ารวจจราจรมีการปรับปรุงในส่ิงท่ีผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้จะท าให้ส่ิงต่างๆ ถูก
สะทอ้นออกมาเป็นภาพให้ประชาชนได้รับรู้และไดเ้ห็นในส่ิงท่ีต ารวจจราจรปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง 
และส่ิงเหล่าน้ีจะถูกน าออกมาแชร์ต่อยงัส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะส่ือเฟซบุ๊กท่ีมีกระแสนิยมใช้
เป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และผูว้จิยัเช่ือวา่ภาพสะทอ้นท่ีดีของต ารวจจราจร ก็คือภาพลกัษณ์
ท่ีดีของต ารวจจราจรนั่นเอง ตามท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, น.81-83) ได้อธิบายในแนวคิด
ภาพลกัษณ์ไวว้า่ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร(Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน
ท่ีมีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ของ
บริษทัแห่งนั้นดว้ย  
9.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยช้ินต่อไป  
  9.2.1 การศึกษาถึงผลทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลังการเปิดรับ
ขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัไดท้  าเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น จึง เห็นควรท่ีจะท าการศึกษาไปถึงจงัหวดัอ่ืนๆ อาจจะไดค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั เพราะจะมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
  9.2.2 การศึกษาถึงผลทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลังการเปิดรับ
ขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าผ่านส่ือออนไลน์เฉพาะเฟซบุ๊ก เท่านั้น จึง
เห็นควรวา่หากท าผา่นส่ือออนไลน์อ่ืนๆ อาทิ อินสตราแกรม หรือเวบ็ไซต ์ก็อาจจะไดค้วามคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกนั 
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