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ภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อตำ�รวจในเขตพื้นที่ บก.น.9
Public‘s Stereotype toward Metropolitan Police District 9
รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ*
เจตน์จันทร์ เกิดสุข**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาพฝังใจ (Stereotype) โดยร่วมมือกับ กองบัญชาการ
ตำ�รวจนครบาล เขต9 หรือบก.น.9 เพื่อศึกษาภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และนำ�ผลการศึกษาดัง
กล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและลบล้างภาพฝังใจที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ และทดสอบข้อสมมติฐานจึงได้ผลสรุปว่าภาพฝังใจของตำ�รวจนั้น
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.
บทนำ�
ภาพฝังใจ(Stereotype) เป็นภาพที่สังคมกำ�หนดให้กับเฉพาะกลุ่มบุคคล เป็นได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดีและถ้า
เกิดขึ้นจะลบล้างได้ยากมากกว่าภาพลักษณ์(Image) (Gudykunst, 1992)(Tolson, 1996)(Pickering, 2001) โดย
เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไทยเป็นหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ทำ�ให้การกระจายข่าวมีความรวดเร็วเกินกว่าที่จะควบคุมได้ จึงทำ�ให้ภาพและคลิปวิดีโอต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่
กระทำ�ไม่เหมาะสมมีการกระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และประชาชนในสังคมออนไลน์ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก ถึงกับแสดงความคิดเห็นและเล่าถึงประสบการณ์ในแง่ลบของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ จนทำ�ให้ภาพ
ฝังใจต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเป็นภาพในแง่ลบ ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้ในสื่อสังคม เช่น “เราย้อน(ศร)ผิดกฎหมาย ตำ�รวจ
ย้อน ถูกกฎหมายครับ เพราะกฎหมายอยู่ในมือมัน มันก้อเที่ยวทำ�ผิด ข่มขู่ ไถเงิน ยัดเยียดข้อหา พวกมาก้อช่วยกัน
อุ้ม นี่หละตำ�รวจไทย ไถเขาแดก ไปวันๆให้ชาวบ้านเขาแช่ง... ตำ�รวจไทยเลวไม่แพ้ ชาติใดในโลก....55555” (เกลียด
ตำ�รวจของไทย, 2011) จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้เพื่อสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพฝังใจของตำ�รวจ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจทราบถึงภาพฝังใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจอยู่ในระดับใดและ
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ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ นำ � ไปปรั บ ปรุ ง การประชาสั ม พั น ธ์
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบของกองบัญ ชาการ
ตำ�รวจนครบาล เขต9 (บก.น.9) ซึ่งมี10 เขตพื้นที่
ดังต่อไปนี้ บางบอน หลักสอง ท่าข้าม บางขุนเทียน
เพชรเกษม หนองแขม เทียนทะเล ภาษีเจริญ แสมดำ�
และหนองค้างพล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในหน้ า กระทู้ เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ หรื อ ในสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น Facebookมีกลุ่ม
ที่คอยเปิดโปงหรือนำ�เรื่องราวในด้านลบของเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจมาแฉ เช่นหน้า“เกลียดตำ�รวจของไทย” ซึ่งมีทั้ง
รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอพร้อมทั้งคำ�อธิบาย และการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ก็เป็นไปทางแง่ลบเช่นเดียวกัน ส่วน
ใหญ่คนจะพูดถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เหมาะ
สมอย่างเช่น ขับรถผิดกฎจราจร นำ�รถข้าราชการมา
ใช้ส่วนตัว ข่มขู่ประชาชน การตั้งด่านที่ไม่เหมาะสม
หรือการเรียกเก็บอังเปาในวันตรุษจีน เป็นต้นฯ (เกลียด
ตำ�รวจของไทย, 2011)
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจที่ ไ ม่
เหมาะสมเหล่ า นี้ จ ะเป็ น การทำ � ลายชื่ อ เสี ย งและเกิ ด
ตราประทั บ (Labeling) ผลที่ ต ามมาคื อ รอยมลทิ น
(Stigmatizing)
Goffman (1963) ได้กล่าวไว้ว่า stigmatizing หรือ
รอยมลทิ น เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเป็ น
ที่ไม่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางหรือการทำ�ลาย
ความหน้าเชื่อถือทางสังคมซึ่งส่งผลให้ความเป็นตัวตน
(identity) ในสังคมถูกทำ�ลาย (Goffman, 1963)
Becker (1963) ได้กล่าวถึง Labeling หรือ
ตราประทั บ ไว้ ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ ก ระทำ � ในสิ่ ง ที่ ชั ด แย้ ง ต่ อ กฎ
สังคม จะถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนนอกคอก (deviant*) หรือคนนอก (Outsider) (Becker, 1963) หรือ
เป็นที่ไม่ยอมรับต่อสังคมจากตัวอย่างงานศึกษาวิจัยของ
ศุลีมาน นฤมล (2537) เรื่อง “นางงามตูกระจก”การ
ศึกษากระบวนการกลายเปนหมอนวดไทย” ได้อธิบาย
ถึงผู้หญิงที่ทำ�งานในอาบอบนวด
แล้วได้ถูกสังคมตี
ตราว่ า เป็ น ผู้ ห ญิ ง ไม่ ดี เ พราะอาชี พ อาบอบนวดเป็ น
อาชีพที่สังคมรังเกียจ ถึงแม้จะอ้างว่าทำ�เพื่อดูแลคํ้าจุน
ครอบครัว ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นๆ รวมทั้ง
พ่อแม่ได้มีความสุข อันเป็นเทคนิคในการ ลบล้างความ
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ผิดที่ถูกกล่าวหาจากสังคม แต่ในสายตาของสังคม เธอ
คือโสเภณี (ศุลีมาน นฤมล, 2537) จะเห็นได้ว่าจากงาน
ศึกษาวิจัยของศุลีมาน นฤมล การที่ผู้หญิงทำ�อาชีพอาบ
อบนวดถูกตีตรา จากสังคมว่าเป็นอาชีพที่น่ารับเกียจ
และเป็นข้อกล่าวหาที่ลบล้างได้ยาก เพราะการตีตรานั้น
กลายมาเป็นภาพฝังใจซึ่งจะลบล้างได้ยาก ไม่ว่าผู้หญิง
คนนั้นจะทำ�เพื่อครอบครัวหรือบุพการีก็ตาม Lippman
(1936) ได้ให้คำ�จำ�กัดความภาพฝังใจ (Stereotype) ไว้
ว่า ภาพฝังใจคือ “ภาพในหัวของพวกเรา” (picture in
our head) (Gudykunst, 1992)
Vassiliou et al. (1972) ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์
ภาพฝังใจไว้ว่า เป็นองค์ความเข้าใจ ที่เป็นบรรทัดฐาน
ต่ อ กลุ่ ม คนนั้ น ๆ ตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษา
สื่ อ สารมวลชนและเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น มาแล้ ว อ้ า ง
ใน(Gudykunst, 1992) การปฏิบัติหน้าที่ของตำ�รวจ
ไทยเช่นเดียวกัน กำ�ลังถูกสังคมมองไปในทางแง่ลบ และ
ตีตราว่า  ตำ�รวจไทยไม่ได้เป็นผู้รักษากฎหมายแต่เป็น
ผู้ทำ�ลายกฎหมายนั้นเสียเอง ดังนั้นตำ�รวจไม่สามารถ
ออกมาพูดได้ด้วยตนเองว่าการกระทำ �ของเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นผู้รักษากฎหมาย แต่
สังคมจะทำ�หน้าที่เป็นผู้ตัดสินเองว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เพราะ
ฉะนั้นตำ�รวจจะต้องกระทำ�ในสิ่งที่สังคมยอมรับซึ่งเป็น
ไปตามกฎสังคม เพื่อที่จะให้ประชาชน ในสังคมยอมรับ
และเชื่อถือได้จากวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจโดยทั่วไป และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจ จากวัตถุประสงค์ข้างต้นที่ได้
กล่าวมานั้นได้นำ�มาตั้งเป็นข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้
ข้อสมมติฐาน
ความแตกต่างของเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่อาศัย
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสถานีตำ�รวจ
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ บก.น.9 ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่งผลให้ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อตำ�รวจและ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจในแต่ ล ะเรื่ อ ง
ได้แก่ ความโปร่งใสในการทำ�งาน พันธะรับผิดชอบใน
การทำ�งาน และความเป็นผู้ที่มีเกียรติเพราะทำ�ในสิ่งที่
ถูกต้องมีความแตกต่างกัน

ภาพฝังใจ (Stereotype) ของประชาชนที่มีต่อตำ�รวจในเขตพื้นที่ บก.น.9

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพฝังใจ (Stereotype)
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ” เป็นการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือก
ตัวอย่างตามจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงจำ�นวน 424 คน
การเก็บข้อมูลโดยจัดทำ�แบบสอบถามแล้วให้นักศึกษา
ในชั้นเรียนการวิจัยเบื้องต้น นำ�แบบสอบถามที่ได้จัดทำ�
ขึ้นออกไปเก็บข้อมูลตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ
ของ บก.น.9 หลังจากที่นักศึกษาได้ข้อมูลมาเรียบร้อย
แล้ว นำ�ข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และนำ�ผลการวิเคราะห์มาจัด
ทำ�รายงานการวิจัย
ผลการวิจัย
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 424 คน แต่นำ�
มาใช้ได้ 388 แบบสอบถาม ที่เหลือ 36 แบบสอบถาม
ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ บก.น.9 ในพื้นที่ที่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในเขตเพชรเกษม คิด
เป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือเขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อย
ละ 15 ต่อมามีสามเขตที่ได้จำ�นวนที่ใกล้เคียงกันได้แก่
หนองแขม บางบอน และบางขุนเทียน คิดเป็นร้อยละ
10 ในแต่ละเขต เขตแสมดำ�และเขตหนองคำ�พลู คิดเป็น
ร้อยละ 6 ในแต่ละเขต ต่อมาเขตหลักสอง คิดเป็นร้อย
ละ 5 และเขตที่มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 4 ในแต่ละเขต คือเขตท่าข้าม และเขตเทียน
ทะเล

ในพื้ น ที่ ที่ มี ผู้ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด
อยู่ในเขตเพชรเกษม คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือ
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เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อมามีสามเขตที่ได้
จำ�นวนที่ใกล้เคียงกันได้แก่ หนองแขม บางบอน และ
บางขุนเทียน คิดเป็นร้อยละ 10 ในแต่ละเขต เขต
แสมดำ�และเขตหนองคำ�พลู คิดเป็นร้อยละ 6 ในแต่ละ
เขต ต่อมาเขตหลักสอง คิดเป็นร้อยละ 5 และเขตที่มีผู้
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4 ในแต่ละ
เขต คือเขตท่าข้าม และเขตเทียนทะเล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศ
ชายร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46ช่วงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือช่วงอายุ 20 – 35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 65 รองลงมาคือช่วงอายุ 36 – 56 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19 ต่อมาคืออายุไม่เกิน 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 11
และช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 5 คือช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป
เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจปรากฏว่า ประชาชนบอกว่า เฉยๆ เป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ไม่ค่อยจะดี
นัก คิดเป็นร้อยละ 24 ต่อมาคือไม่ดีเอาเลย คิดเป็นร้อย
ละ 14 ส่วนที่ตอบว่า ดี คิดเป็นร้อยละ 12 และตอบ
น้อยที่สุดคือดีมาก คิดเป็นร้อยละ 1
ความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปคิดว่าเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจเป็นอย่างไร ได้ทำ�การจัดเป็น กลุ่มๆ และ
เรียงมา 5 อันดับ ปรากฏว่าอันดับแรก “ไม่ดี เห็นแก่ตัว
น่ารำ�คาญ” คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งมากที่สุด รองลงมา
คือ “ไม่โปร่งใส รีดไถประชาชน รับเงินใต้โต๊ะ” คิดเป็น
ร้อยละ 17 ต่อมาอันดับสามและอันดับสี่คือ “เป็นคน
ดี และเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้าง” และ “จับผู้ร้าย จับพนัน
ทำ�ตามหน้าที่ ดูแลบ้านเมือง” คิดเป็นร้อยละ 15 ใน
แต่ละเหตุผล และอันดับสุดท้าย “เบ่ง โอ้อวด เก๊ก บ้า
อำ�นาจ” คิดเป็นร้อยละ 4
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร แบ่งเป็น 3
เรื่องได้แก่ ความโปร่งใสในการทำ�งาน พันธะรับผิด
ชอบในการทำ�งาน และมีเกียรติเพราะรักษาความถูก
ต้อง ซึ่งทั้ง 3เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ของประชาชนในประเด็นแรกเรื่อง
ความโปร่งใสในการทำ�งาน ประชาชนให้ความคิดเห็นที่
ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
คือที่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับน้อยมากร้อย
ละ 11 ซึ่งถ้ารวมทั้งสามคำ�ตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ
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81 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น
ที่ภาพฝังใจของตำ�รวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร แบ่งเป็น 3 เรื่อง
ได้แก่ ความโปร่งใสในการทำ�งาน พันธะรับผิดชอบใน
การทำ�งาน และมีเกียรติเพราะรักษาความถูกต้อง
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ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของความไว้
เนื้อเชื่อใจ (trust) ของประชาชนในประเด็นแรกเรื่อง
ความโปร่งใสในการทำ�งาน ประชาชนให้ความคิดเห็นที่
ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
คือที่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับน้อยมากร้อย
ละ 11 ซึ่งถ้ารวมทั้งสามคำ�ตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ
81 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่
ภาพฝังใจของตำ�รวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
เรื่องต่อมาคือพันธะรับผิดชอบในการทำ�งาน
ประชาชนให้ความคิดเห็นที่ระดับปานกลางมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับน้อยคิดเป็นร้อย
ละ 20 ต่อมาในระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่ง
ถ้ารวมทั้งสามคำ�ตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 79 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้นที่ภาพ
ฝังใจของตำ�รวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
หัวข้อสุดท้ายของความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในพื้นที่คือ เป็น
ผู้มีเกียรติเพราะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ประชาชนให้ความ
คิดเห็นที่ระดับปานกลางมากที่สุดเช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 48 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 21 ต่อ
มาในระดับน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งถ้ารวมทั้ง
สามคำ�ตอบด้วยแล้ว เท่ากับร้อยละ 81 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ภาพฝังใจของ
ตำ�รวจอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
บริการที่ประชาชนคาดหวังจะได้รับจากเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความ
คิดเห็นและจัดลำ�ดับมา 5 ลำ�ดับแรก ปรากฏว่าลำ�ดับ
ที่หนึ่ง ประชาชนต้องการให้ตำ�รวจ “ดูแลบ้านเรือน
ประชาชน และเฝ้า(ระวังภัย)” คิดเป็นร้อยละ 17 รอง
ลงมาคือ “การจัดการจราจร” คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อมา
คือ “การปราบปรามยาเสพติด การพนัน มิจฉาชีพ” คิด
เป็นร้อยละ 12 อันดับที่สี่ ประชาชนต้องการให้ตำ�รวจ
“พูดจาดี มารยาทดี บริการดี” คิดเป็นร้อยละ 10 และ
อันดับที่ห้าคือให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ “ทำ�งานอย่างโปร่งใส
ไม่โกง ไม่รีดไถ” คิดเป็นร้อยละ 10
ลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจตามความ
ต้องการของประชาชนมีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความ
คิดเห็นและจัดลำ�ดับมา 5 ลำ�ดับแรก ลำ�ดับที่หนึ่ง
ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำ �รวจมีความ “ซื่อสัตย์
โปร่งใส” คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ “มีวินัย ไม่
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เอาเปรียบประชาชน” คิดเป็นร้อยละ 19 อันดับสาม
“สุภาพเรียบร้อย” คิดเป็นร้อยละ 7 อันดับสาม “ดูแล
ช่วยเหลือประชาชน” คิดเป็นร้อยละ 7 และสุดท้าย
ประชาชนต้องการตำ�รวจที่ “เข้มแข็ง รวดเร็ว” คิดเป็น
ร้อยละ 4 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้สถานีตำ�รวจใน
พื้นที่พัฒนามีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นและ
จัดลำ�ดับมา 5 ลำ�ดับแรก ลำ�ดับแรกคือ “ความสะอาด
ของสถานี” คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาคือ “การ
บริการของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ” คิดเป็นร้อยละ 9 อันดับ
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สาม “รวดเร็ว” คิดเป็นร้อยละ 6 อันดับสี่ต้องการการ
“อำ�นวยความสะดวก” คิดเป็นร้อยละ 5 และอันดับที่
ห้า “ระบบการให้บริการ” คิดเป็นร้อยละ 5 เช่นกัน
สรุ ป ได้ ว่ า จากตั ว เลขที่ ไ ด้ ม าแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ
ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และ
ประชาชนที่ให้ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีน้อยมาก เหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ
ความซื่ อ สั ต ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจและเรื่ อ งเงิ น ที่ ไ ด้
รับมาโดยมิชอบ รองลงมาเป็นเรื่องของการใช้อำ�นาจ
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
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labeling ของ Becker (1963) และ stigmatizing ของ
Goffman (1963) ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่กำ�หนดกฎสังคม
และไม่ยอมรับการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคม ถึงแม่ว่า
จะมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดก็ตาม และข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ เกี่ยว
กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจยัง
มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็นการนำ�ไปสู่การเป็น
ภาพฝังใจ (stereotype) ของตำ�รวจที่เกิดขึ้นในหัวของ
ประชาชนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ภ าพฝั ง ใจของ
Lippman (1936) และ Vassiliou et al. (1972) การ
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มองตัวเลขร้อยละเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อ
การสรุปผลของการวิจัย เราจึงนำ�ผลสำ�รวจมาคำ�นวณ
ด้วยโปรแกรมเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จากข้อมูลที่ได้นำ�มาคำ�นวณเป็นค่าสถิติเพื่อทดสอบข้อ
สมมติฐานโดยการใช้ค่าสถิติ Chi-Square
คำ�นวณที่ระดับนัยความสำ�คัญ(Significant).
05เพื่อหาความสัมพันธ์ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เขตความ
รับผิดชอบของแต่ละสถานี เพศ และช่วงอายุ กับตัวแปร
ตามคือ ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำ � รวจในทุ ก ๆเรื่ อ งได้ แ ก่ ค วามโปร่ ง ใสในการทำ � งาน
พั น ธะรั บ ผิ ด ชอบในการทำ � งาน และเป็ น ผู้ ที่ มี เ กี ย รติ
เพราะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนตัวแปรที่เป็นทั้งตัวแปร
เหตุ แ ละตั ว แปรตามคื อ ความรู้ สึ ก ของประชาชนที่ มี
ต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจผลการทดสอบข้อสมมติฐานแต่ละ
เรื่องมีทั้งที่มีระดับนัยสำ�คัญ และไม่มีระดับนัยสำ�คัญดัง
กล่าว
ข้อสมมติฐานมีอยู่ว่าความแตกต่างของเพศ
ช่วงอายุ และเขตความรับผิดชอบของแต่ละ สถานี ส่ง
ผลให้ ค วามรู้ สึ ก ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของตำ � รวจในแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะใช้
เครื่องมือวัดสถิติ Chi-squareเป็นตัววัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การคำ�นวณทำ�ได้
โดยการเปรียบเทียบระดับนัยสำ�คัญ (Significant) ที่
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คำ�นวณออกมาจาก โปรแกรมกับระดับนัยสำ�คัญที่ .05
ที่กำ�หนดอยู่แล้วในตาราง chi-square
ho = ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
h1 = ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านปรากฏว่ า
สมมติฐานที่มี่นัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05 ดังกล่าวได้แก่่
เพศแบ่ ง แยกตามความรู้ สึ ก ของประชาชนที่ มี ต่ อ เจ้ า
หน้าที่ตำ�รวจอายุแบ่งแยกตามความรู้สึกของท่านที่มี
ต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ อายุแบ่งแยกตามความโปร่งใสใน
การทำ � งานความรู้ สึ ก ของประชาชนที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ตำ�รวจแบ่งแยกตามความโปร่งใสในการทำ�งานความ
รู้ สึ ก ของท่ า นที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจแบ่ ง แยกตาม
พันธะรับผิดชอบในการทำ�งานและความรู้สึกของท่าน
ที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจแบ่ ง แยกตามความเป็ น ผู้ ที่ มี
เกียรติเพราะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องและหลังจากที่ได้ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยยังนำ�มาพิสูจน์ด้วยค่าสถิติ
correlation อีกด้วย และพบว่าเหลือตัวแปรที่มีระดับ
นัยสำ�คัญที่ .01ได้แก่ ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจแบ่งแยกตามความโปร่งใสในการทำ�งาน
ความรู้สึกของท่านที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจแบ่งแยกตาม
พันธะรับผิดชอบในการทำ�งานและความรู้สึกของท่าน

ตารางที่ 1: ตารางผลลัพธ์วัดค่าสถิติ Correlation
ความรู้สึกของท่านที่
มีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ความรู้สึกของท่านที่
มีต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ความโปร่งใส ในการ
ทำ�งาน
พั น ธะรั บ ผิ ด ชอบใน
การทำ�งาน
ผู้ที่มีเกียรติทำ�ในสิ่งที่
ถูกต้อง

ความโปร่งใส
ในการทำ�งาน

1

พันธะรับผิดชอบ
ในการทำ�งาน

ผู้ที่มีเกียรติ
ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

.317**

.305**

.325**

1

.791**

.738**

1

.784**
1

*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
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ที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจแบ่ ง แยกตามความเป็ น ผู้ ที่ มี
เกียรติเพราะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าข้อ
สมมติฐานนั้นเป็นจริง เฉพาะบางตัวแปรเท่านั้นเพราะ
ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถนำ�ผลลัพธ์ของค่าตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กัน ไปหาเหตุผลในเชิงลึกในเรื่อง
ของภาพฝั ง ใจของประชาชนที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ
และสามารถขยายจำ�นวนตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้น หรือขยาย
ประชากรของการวิ จั ย ให้ ค รอบคลุ ม ในระดั บ จั ง หวั ด
ระดับภาค และระดับประเทศได้

บริการสาธารณะอื่นๆ แผ่นป้ายที่มี Single Message
ติดที่สถานีตำ�รวจและตามป้อมตำ�รวจต่างๆ เพื่อให้คน
จำ�ได้และยอมรับตำ�รวจมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง
ภาพฝั ง ใจของตำ � รวจให้ ไ ปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ การบู ร ณาการการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมกิจการของตำ�รวจ บก.น. 9 ซึ่ง
ประกอบด้วยงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์ (PR) งาน
สื่อสารระหว่างบุคคลงานโฆษณา Online การเพิ่ม
ประโยชน์ให้กับประชาชน หรือหน้าที่การให้บริการสา
ธารณะอื่นๆและแผ่นป้ายที่มี Single Message ติดที่
สถานีตำ�รวจและตามป้อมตำ�รวจต่างๆ เพื่อให้คนจำ�
ได้ แ ละยอมรั บ ตำ � รวจมากขึ้ น เพื่ อ ต่ อ ยอดกั บ วิ จั ย ชิ้ น
นี้ แนะนำ�ว่าควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขภาพฝังใจของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในแต่ละพื้นที่ตรง
ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วารสารประจำ�
จัดทำ�วารสารประจำ� อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ถึงผลงานและกิจกรรมต่างๆ
ที่ ตำ � รวจได้ จั ด ขึ้ น มาเพื่ อ บริ ก ารประชาชน อย่ า งเช่ น
งานสัมมนาตัวแทนประชาชน งานอบรมเกี่ยวกับภัยยา
เสพย์ติด หรือคอลัมน์ตำ�รวจตัวอย่างเพื่อให้เป็นกำ�ลังใจ
แก่ตำ�รวจที่ปฏิบัติดี

เสนอแผนปรับปรุงภาพฝังใจ
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
ภาพฝั ง ใจของตำ � รวจให้ ไ ปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ การบู ร ณาการการ
สื่ อ สารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม กิ จ การของตำ � รวจ บก.น.
9 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงานโฆษณางานประชาสั ม พั น ธ์
(PR) งานสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลงานโฆษณา online
การเพิ่ ม ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประชาชนหรื อ หน้ า ที่ ก ารให้
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Single Message
สร้าง Single Message ไว้บนแผ่นป้ายที่จะนำ�
ไปติดไว้ในสถานีตำ�รวจทุกๆสถานีและตามป้อมต่างๆ
ของ บก.9 เพื่อสร้างภาพฝังใจที่ดี ให้ประชาชนจำ�ได้ง่าย
และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตำ�รวจด้วย

สร้าง Character
สร้าง Cartoon Character เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของตำ�รวจ และยังสามารถนำ�ไปเป็นตัวละครที่จะอยู่ใน
Animation ที่จะขึ้นบน YouTube และตัวละครการ์ตูน
ในคอลัมน์สำ�หรับวารสาร
Website
ปรับปรุงหรือทำ� Website ใหม่ เพื่อให้การบู
รณาการการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมกิจการของตำ�รวจ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และมี animation บน
YouTube เพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้ามาในเว็บไซร์ของ
ตำ�รวจ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การประพฤติ การ
ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ทำ�ตามหน้าที่ และที่ทำ�
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งจะสร้างภาพฝังใจที่ดีต่อ
ตำ�รวจได้

ภาพฝังใจ (Stereotype) ของประชาชนที่มีต่อตำ�รวจในเขตพื้นที่ บก.น.9
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