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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันน้ี บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร คือการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  การควบคุมให้ประชาชนปฏิบติัตามกรอบระเบียบให้ถูกตอ้งเพื่อท าให้
สังคมน่าอยูม่ากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจจราจรก็มิสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กบัประชาชนไดม้ากเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัจเจกบุคคลและทศันคติท่ีมีนั้นแตกต่างกนั
ออกไป จึงท าให้เกิดกระแสวิพากษว์ิจารณ์มากมายท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจจราจร
ไทย 
 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
ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อองคก์ร เพราะกระแสวิพากษว์ิจารณ์ก็เปรียบเสมือน ( word of mouth ) ท่ี
พูดกนัแบบปากต่อปาก จากอีกคนไปสู่อีกคนหน่ึงนัน่คือกระแสวิพากษว์ิจารณ์ในอดีตท่ีผา่นมา แต่
ทวา่ในปัจจุบนัรูปแบบของการวิพากษว์ิจารณ์มีความหลากหลาย ช่องทางของการส่ือสารมีเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในส่ือสังคมท่ีเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
และแสดงความคิดเห็นต่างๆอีกมากมาย ซ่ึงอาจมองไดว้า่หากกระแสวิพากษว์จิารณ์เป็นในแง่ดีก็จะ
เสริมให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรนั้นดูดีไปอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกนัหากกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เป็นไปในแง่ลบก็เป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีจะเกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะส่ือ
ออนไลน์ท่ีเรียกวา่ เวบ็ไซต์เฟซบุ๊ก ท่ีเป็นแหล่งของการแชร์ขอ้มูลทั้งในรูปแบบขอ้มูล ภาพ หรือ
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คลิปวิดีโอต่างๆ ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้มาอ่านหรือเขา้มาชมคลิปวิดีโอสามารถแสดงความคิดเห็นและน าไป
แชร์ต่อไดอี้กดว้ย โดยเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กมีผูบ้ริโภคใชง้านมากท่ีสุดในประเทศไทย จากงาน Thailand 
Zocial Awards 2016 พบวา่คนไทยใช้เวบ็ไซต์เฟซบุ๊กสูงถึง 41 ลา้นคน ซ่ึงโตข้ึน 17% คิดเป็นร้อย
ละ 60% ของประชากร (it24hrs.com, 2559) 
 เม่ือส่ือเว็บไซต์เฟซบุ๊กเขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทยมากข้ึน จึงไม่แปลกท่ีคนไทย                 
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแชร์ข้อมูลทั้งในหน้าเพจของตนเองและการตั้งเพจข้ึนมาใหม่ จากการ
คน้ควา้ค าจ ากดัความบนส่ือเฟซบุ๊กค าว่า “ต ารวจจราจร”  พบว่ามีเพจท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายเพจท่ีถูก
ตั้งข้ึนเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดา้นลบของต ารวจจราจรซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการน ามา
เรียงจ านวน 3 อนัดบัคือ เพจสนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ มีผูติ้ดตามสูงถึง 349,562 คน, เพจเกลียดต ารวจ
ของไทย มีผูติ้ดตาม 250,828 คน และเพจเกลียดต ารวจจราจรของไทย มียอดผูติ้ดตาม 8,966 คน  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 1.1,1.2 และ 1.3 ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 เพจบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ “เกลียดต ารวจ"จราจร"ของไทย” 
 
ทีม่ำ:  เกลียดต ารวจ"จราจร"ของไทย (Facebook) 
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ภำพที ่1.2 เพจบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ “เกลียดต ารวจของไทย” 
 
ทีม่ำ:  เกลียดต ารวจของไทย (Facebook) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.3 เพจบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ “สนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ” 
 
ทีม่ำ: สนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ (Facebook) 
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 ข้อ มูล ท่ีก ล่ าวข้างต้นนั้ น  ย ัง มี อีกหลายกรณี ศึกษาท่ีแสดงให้ เห็น ถึงกระแส
วพิากษว์จิารณ์ในดา้นลบ ท่ีมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจจราจรไทยผา่นส่ือออนไลน์ อาทิ ข่าวท่ี
ท าให้ความน่าเช่ือถือของต ารวจสั่นคลอนไดแ้พร่กระจายออกไปยงัสังคม กรณี  “ตร.จราจร” ตบ 
“ประชาชน” ระหว่างขบัรถ” เม่ือวนัท่ี 24 มี.ค. 59 ในโลกออนไลน์ มีการแชร์คลิปท่ีระบุว่าเป็น
พฤติกรรมความไม่เหมาะสมของเจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรนายหน่ึง เผยข้ึนหลงัจากท่ีต ารวจจราจร
ดงักล่าวไดต้  าหนิผูข้บัข่ีรถยนตค์นัหน่ึง ก่อนจะใชมื้อตบหนา้คนขบัรถยนตโ์ดยไม่ทนัตั้งตวัดงัภาพ
ท่ี 1.4 (Nation TV Online.2016) 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที1่.4  Nation TV 22 ออนไลน์ เผยแพร่คลิปข่าวของต ารวจจราจรตบประชาชน 
 
ทีม่ำ:  Nation TV 22 (Facebook) 
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  จากการโพสตข์องส านกัข่าว  Nation TV 22 ออนไลน์ ผ่านส่ือเฟชบุ๊กพบวา่มีผูท่ี้เขา้มา
แสดงความคิดเห็นภายใตโ้พสตด์งักล่าวถึงทศันคติของประชาชนท่ีมองต ารวจจราจรไทยในแง่ลบ 
ดงัภาพท่ี 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.5 การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผา่นส่ือเฟซบุก๊ 
 
ทีม่ำ:  ส านกัข่าว Nation TV 22  (Facebook) 
 
  อีกกรณีหน่ึง ท่ีมีการแชร์ข่าวในแง่ลบของต ารวจจราจรไปอย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง              
เฟชบุ๊ก ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  “วิจารณ์หนกัมาก คลิปต ารวจท าผิดกฎจราจร 2 ช๊อตเด็ด ห่าง
กนัไม่ก่ีวนิาที ทั้งฝ่าไฟแดง ขบัรถยอ้นศรบนทางเทา้ ดา้นชาวเน็ตจวกยบั”  โดยเจา้ของคลิประบุวา่ 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือเวลาประมาณ 08.15 น. บริเวณแยกบางปะแกว้ พระราม 2 มุ่งหน้าสู่เส้นสุข
สวสัด์ิ ซ่ึงเหตุการณ์แรกท าเอาเหวอกนัทั้งไฟแดง จากท่ีทราบกนัดีเวลาติดไฟแดงรถมอเตอร์ไซค์ก็
จะไปออกนัหนา้สัญญาณไฟ แต่คร้ังน้ีสัญญาณไฟยงัไม่ทนัจะเขียว พี่ต  ารวจก็มุ่งหนา้ไปก่อน ส่วน

http://hilight.kapook.com/view/139414
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เหตุการณ์ท่ีสองนั้นต่อจากเหตุการณ์แรกไม่ก่ีวนิาที หลงัจากพี่ต  ารวจข่ีฝ่าไฟแดงไปแลว้ กลอ้งก็จบั
ภาพบนถนนมาเร่ือย ๆ แต่ไปเจอกบัต ารวจท่ีข่ีมอเตอร์ไซคบ์นทางเทา้ ไม่ใช่ข่ีมาธรรมดา ๆ เพราะข่ี
สวนทางมาดว้ยเหตุการณ์น้ีไดมี้ประชาชนเขา้มาแสดงความคิดเห็นในแง่ลบของต ารวจจราจรไทย
ใตโ้พสตด์งักล่าวเป็นจ านวนมากดงัภาพท่ี 1.6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.6 www.kapook.com เผยแพร่คลิปข่าวของต ารวจจราจรท าผดิกฎ 
 
ทีม่ำ:  www.kapook.com (Facebook) 
 
  จากการโพสตบ์นเพจกระปุก ผา่นส่ือเฟชบุ๊กพบวา่มีผูท่ี้เขา้มาแสดงความคิดเห็นภายใต้
โพสตด์งักล่าวถึงทศันคติของประชาชนท่ีมองต ารวจจราจรไทยในแง่ลบ ดงัภาพท่ี 1.7 

http://www.kapook.com/
http://www.kapook.com/
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ภำพที ่1.7 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
 
ทีม่ำ:  www.facebook.com/kapook 
 
 จะเห็นไดว้่าการเปิดรับขอ้มูลของประชาชนมีประสบการณ์ต่อเร่ืองต ารวจจราจรผ่าน
ส่ือออนไลน์ในแง่ลบ ดงันั้นความคิดเห็นหรือการแสดงทศันคติจึงแสดงออกมาในแง่ลบเช่นกนั 
หากประชาชนเกิดการเปิดรับขอ้มูลในดา้นบวก ทิศทางของการแสดงออกทั้งทางดา้นทศันคติและ
พฤติกรรมก็จะออกมาในมุมบวกดงัเพจท่ีมีการช่ืนชอบและสนบัสนุนต ารวจจราจร ดงัภาพท่ี 1.8 
และ 1.9  

http://www.facebook.com/
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ภำพที ่1.8 การตั้งกระทูข้องเพจต ารวจจราจรโครงการพระราชด าริ 
 
ทีม่ำ:  www.facebook.com/ต ารวจจราจรโครงการพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.9 ความคิดเห็นของประชาชน 
 
ทีม่ำ:  www.facebook.com/ต ารวจจราจรโครงการพระราชด าริ 
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 จะเห็นไดว้า่ทศันคติของประชาชนในปัจจุบนัมีทิศทางในแง่ลบและแง่บวก ซ่ึงเกิดจาก
การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ เพื่อสะทอ้น
ถึงมุมมองและความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์  
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์กับทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ    
 ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะดา้นภาพลกัษณ์ของต ารวจจราจรผ่าน
เพจบนส่ือเฟซบุ๊กท่ีมียอดการติดตามสูงท่ีสุดทั้งแง่บวกและแง่ลบอยา่งละ 3 เพจ ซ่ึงแง่บวกได้แก่ 
เพจ “ข่าวจราจร สวพ. FM91” จ านวนผูติ้ดตาม 543,893 คน เพจ “กฎหมายท่ีต ารวจจราจรควรรู้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี จ  านวนผูติ้ดตาม   20,690 คน และเพจ “ต ารวจจราจรโครงการพระราชด าริ”  
จ านวนผูติ้ดตาม 5,007 คนส่วนทางดา้นแง่ลบไดแ้ก่  เพจ “สนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ” จ านวนผูติ้ดตาม 
362,713 คน เพจ “เกลียดต ารวจของไทย”  จ านวนผูติ้ดตาม 250,601 คน และเพจ “เกลียดต ารวจ
จราจรของไทย”  จ านวนผูติ้ดตาม 9,006 คน  
 1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากร โดยผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะประชาชนเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล ซ่ึงมีสัดส่วนประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัมีความหลากหลาย
ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมาอยูร่วมกนัอีกดว้ย 
 1.3.3  ขอบเขตด้าน เวลา โดยผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษาระหว่างว ัน ท่ี  1 ตุลาคม 2559 – 31 
พฤษภาคม 2560 
 

1.4   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1.4.1 ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
 1.4.2  ทราบถึงทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 
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 1.4.3  ทราบถึงเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 
  

1.5 นิยำมศัพท์  
 1.5.1  ส่ือเฟซบุ๊ก หมายถึง เว็บไซตผ์า่นเครือข่ายสังคมท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล  กลุ่ม
บุคคล เพื่อร่วมการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นผา่นการการตั้งกระทู ้การน าไปแชร์ต่อ และ
การแสดงความคิดเห็นใตก้ล่องขอ้ความ    
 1.5.2  ทศันคติต่อต ารวจจราจร หมายถึง การรับรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์
ร่วมท่ีก่อให้เกิดทศันคติต่อเร่ืองนั้นใน 2 ลกัษณะทั้งในเชิงบวกและลบ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ   
กบัไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (Newcomb , 1854 : 128) คือ 
  1.5.2.1  ดา้นความรู้ คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคลและการรับรู้ต่อเร่ืองนั้นๆ  
  1.5.2.2  ด้านความรู้สึก คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ แตกต่างตาม บุคลิกภาพและ
ค่านิยมของแต่ละบุคคล 
  1.5.2.3  ดา้นพฤติกรรม  คือ การแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง 
 1.5.3 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ ทั้ง
ในรูปแบบการอ่าน การฟัง การรับชม ขอ้มูลเก่ียวกบัต ารวจจราจร  
 

1.6 สมมุติฐำนกำรวจัิย  
      1.6.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ 
ต ารวจจราจร สัมพนัธ์กนั 
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1.7 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำร 
ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

 
- การเปิดรับ 
- การเลือกใหค้วามสนใจ 
- การเลือกรับรู้และ     
  ตีความหมาย 
- การเลือกจดจ า 

ทศันคตขิอง
ประชำชน ทีม่ต่ีอ
ต ำรวจจรำจร

ผ่ำนส่ือออนไลน์ 
 

 

ดา้นความรู้ /  การรับรู้ 

ดา้นความรู้สึก 

ดา้นพฤติกรรม 



 

 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 จากการจดัท าวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับ
ข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์”  เพื่อให้การศึกษามีความน่าเช่ือถือเพิ่มยิ่งข้ึน ผู ้วิจ ัยได้
ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมในการน ามาศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดทศันคติ 
 2.2 แนวคิดต ารวจจราจร 
 2.3   ทฤษฎีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
 2.4  วจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดทศันคติ 
 ทัศนคติ คือ แนวความคิดท่ีส าคัญมากแนวหน่ึงด้าน จิตวิทยาสังคม และ ด้านการ
ส่ือสาร ไดใ้ช ้ค  าน้ีกนัอยา่งมากมาย ค าวา่ ทศันคติ มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวไวด้งัน้ี 
 โรเจอร์ (Roger , 1978, p. 208 – 209 อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533, p. 122) 
อธิบายไวว้า่ เม่ือคนเรารับรู้ต่อส่ิงใดก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาทางพฤติกรรมในส่ิงนั้น 
 โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960, p. 1) กล่าววา่ เป็นการจูง
ใจต่อแนวโนม้ในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 คาร์เตอร์ วี . กูด  (Carter V. Good , 1959 , p. 48) ก ล่าวว่า ทัศนคติหมายถึง การ
แสดงออกท่ีเป็นพฤต กรรมการต่อตา้นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 นิวคอมบ์ (Newcomb , 1854, p.128) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า ทศันคติ ซ่ึงมีอยู่ในเฉพาะ
คนนั้น ข้ึนกบั ส่ิงแวดลอ้ม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าให้ผูอ่ื้นเกิด ความรักใคร่ อยากใกล้ชิดส่ิงนั้น ๆ หรืออีก ลักษณะหน่ึง 
แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้นจากความหมายของ ทศันคติ ดงักล่าว 
ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ ,2531, น. 
49) สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ดงัน้ี 
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 องค์ประกอบด้านความรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ
บุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะ
มี ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมี ทศันคติ ท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
 องค์ประกอบด้านความรู้สึก ( The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ี
เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 
 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก 
 จะเห็นไดว้า่ การท่ีบุคคลมี ทศันคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจาก บุคคลมีความ
เขา้ใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกนันั้นเอง 
 ดังนั้ น ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น
ส่วนประกอบ พื้นฐานของทศันคติและส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคล 
อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ประสบการณ์และการ
เรียนรู้บุคคลสามารถแสดง ทศันคติ ออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 
 1. ทศันคติ ทางเชิงบวกเป็นทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึกหรืออารมณ์ 
จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง 
 2. ทัศนคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทัศนคติ ท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย 
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือ ไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง 
 3. ประเภทท่ีสาม ซ่ึงเป็นประเภทสุดทา้ย คือ ทศันคติ ท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล 
 สรุปได้ว่า ทศันคติคือมุมมองความคิดท่ีสามารถมองได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดย 
บุคคล องคก์ร หรือสังคม จะเป็นผูต้ดัสินเองตามพื้นองคค์วามรู้ของบุคคล องคก์ร หรือสังคมนั้นๆ  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจะน าไปศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัจากเปิดรับ
ขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุก๊วา่มีการรับรู้ ความรู้สึก และมีพฤติกรรมเป็นเช่นไรเม่ือรับ
ข่าวสารไปแลว้ 
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2.2  แนวคิดต ารวจจราจร 
 (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2557) เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรนั้น มีภารกิจและหน้าท่ีหลาย
ประการ นอกเหนือจากหน้าท่ีในด้านการอ านวยการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายแล้ว 
เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรยงัถือเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูมี้หนา้ท่ีในดา้นของการป้องกนัปราบปราม และ
ดา้นของความมัน่คงอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
 2.2.1 นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติในยุคการปฏิรูปและการพฒันาระบบราชการไทย ประกอบ
กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาวการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับตวัในการก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยยดึถือประสิทธิภาพและความส าเร็จของานเป็นหลกั เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยการปฏิบัติทั้ งปวงจะต้อง
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
 จากอ านาจหน้าท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นส่ิงท่ีข้าราชการต ารวจทุกนายจะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานทั้งปวง เพื่อเทิดทูนไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และการธ ารงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตลอดจนสนับสนุนและน าแนวทางตามพระกระแสพระราชด ารัสและโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลตามพระราชประสงค์อย่างจริงจงั นอกจากนั้นจะต้อง
ปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาและด าเนินการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเร่ืองการก่อความ
ไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชัน่ การกวาดลา้งผูมี้อิทธิพล การ
จดัระเบียบสังคม แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย การลกัลอบคา้มนุษย ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพ และการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ข้าราชการต ารวจทุกนายถือ
ปฏิบติัโดยเคร่งครัดรวม 4 ประการ ดงัน้ี 
 1.  การปรับปรุงองคก์รและการบริหาร 
  1.1  ปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาระบบการบริหารงานทุกระดบัใหมี้ความทนัสมยั 
และเป็นสากลเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้มีความเช่ือมโยงในการบูรณาการ
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ระหว่างต ารวจทอ้งท่ี (Area) กบัหน่วยงานเฉพาะหน้าท่ี (Function) และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดย
ให้มีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้น (Fiat Organzation) รวมทั้งการให้ความส าคญักบัสายงานอ านวยการ 
เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะตอ้งรับผดิชอบตามโครงการใหม่ 
  1.2  บริหารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) โดยกระจายอ านาจทางการบริหารทรัพยากรและการตดัสินใจสู่หน่วยปฏิบติัให้มาก
ท่ีสุด และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกบัหน่วยงานต ารวจทุกระดบัเพื่อสร้าง
ความเช่ือศรัทธาใหก้บัองคก์รมากยิง่ข้ึน 
  1.3  พฒันางานการศึกษาและฝึกอบรมให้กวา้งขวางและเข็มขน้เป็นรากฐานของ
วิชาชีพของต ารวจอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการสร้างขา้ราชการต ารวจ มืออาชีพ 
และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวบทั้งปรับทศันคติและวฒันธรรมในการท างานให้เป็นต ารวจ
ท่ีดี มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
  1.4  ให้มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อการผนึกก าลงัในการแกไ้ขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ 
 2. การท าสงครามกบัคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ  
  2.1  ก าจดับุคลากรท่ีเส่ือม แอบแฝง แสวงหาผลประโยชน์จากองคก์รและการปฏิบติั
หน้าท่ีพร้อมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของข้าราชการต ารวจในการต่อต้านและร่วมมือกัน
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 
  2.2  ปรับปรุงระบบงานและพฒันาบุคลากรให้พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบ
ในดา้นความเท่ียงธรรมและโปร่งใสจากทุกหน่วยงาน 
  2.3  ด าเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามอ านาจ
หนา้ท่ีและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในภาพรวม โดยยดึหลกักฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั
อยา่งเคร่งครัด 
  2.4  จดัหาสวสัดิการและค่าตอบแทนให้กบัขา้ราชการต ารวจอย่างเหมาะสมและ
ทัว่ถึง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีพให้อยู่ในความพอดีตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความเรียบง่าย ประหยดั ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ 
  2.5  ปลูกฝังให้ข้าราชการต ารวจด ารงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในคราวสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี  อนัไดแ้ก่ การรักษาความสัจ การรู้จกัข่มใจตนเอง การอดทน อดกลั้น และ
รู้จักละวางความชั่ว โดยผู ้บังคับทุกระดับจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ เป็นแบบอย่างท่ี ดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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 3.  การท าใหต้ ารวจเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
  3.1  ให้บริการประชาชนตามโครงการพฒันาสถานีต ารวจเพื่อประชาชนอยา่งจริงจงั  
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  โดยปรับปรุงการบริการให้เป็นในลกัษณะมืออาชีพ  ยึดถือประชาชน
เป็นศูนยก์ลางหรือลูกคา้คนส าคญั จดัให้มีการบริการเสร็จส้ิน ณ จุดให้บริการ (OneStop/Contact 
Sevice) และสร้างจิตส านึกขา้ราชการต ารวจให้มีการบริการดว้ยความเต็มใจ (Sevice Mind) ยิม้แยม้
แจ่มใส รวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  3.2  เพื่ อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้
ยุทธศาสตร์การป้องกนัน าการปราบปราม ดว้ยการพฒันางานการข่าว งานชุมชนและงานมวลชน
สัมพนัธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมกบัการ
ปฏิบติังานของต ารวจในทุกพื้นท่ีและเน้นให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานดา้น
การป้องกันหรือประเมินผลในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผสักับ
ประชาชนมากท่ีสุด จะตอ้งไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติัเป็นประจ าทุกเดือน 
  3.3  ด าเนินการท าสงครามยาเสพติดภายในอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดย
ด าเนินการในเชิงรุกเพื่อ “สร้างพลงัแผน่ดิน” ทั้งการป้องกนั ปราบปราม บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟู ตาม
นโยบายของรัฐบาลให้บงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมในระดบัปฏิบติั เน้นการแสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองคก์รเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างกระแสต่อตา้นยาเสพติด 
  3.4   ด าเนินการปราบปรามผูมี้อิทธิพลรวมถึงเครือข่ายและผูส้นบัสนุนการกระท า
ความผิดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ตลอดจนเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งอย่างเฉียบ
ขาดเพื่อให้ประชาชนไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั และเกิดความสงบสุขของ
สังคม 
  3.5  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยน้อม
น าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการสร้างความเขา้ใจปัญหาและเขา้ถึงประชาชนให้ได้รับ
ความเป็นธรรม เพื่อใหปั้ญหาในภาพรวมยติุโยเร็วท่ีสุดและสร้างการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขภายใต้
กฎหมายและบนเอกลกัษณ์เฉพาะของศาสนาและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่
ในแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ โดยใชห้ลกันิติศาสตร์ควบคู่กบัหลกัรัฐศาสตร์อยา่งบูรณาการ 
เพื่อความสงบเรียบร้อยและผาสุกของประชาชนชาวไทย 
  3.6  สนบัสนุนนโยบายจดัระเบียบสังคมของรัฐบาล โดยกวดขนั ปราบปรามสถาน
บริการและสถานประกอบการท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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 4. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาค 
  4.1  ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพพนกังานสอบสวนให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ
ความเป็นวิชาชีพการสอบสวน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอยา่งสม ่าเสมอภาคและเป็นธรรม 
  4.2  ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริการงานสืบสวน สอบสวน งานเทคโนโลยแีละ
นิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความเช่ียวชาญ ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้มีการยกระดบัความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรม 
  4.3  ปลูกจิตส านึกให้ขา้ราชการต ารวจ ได้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ไม่
ปล่อยปละละเลย หรือเลือกปฏิบติัเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือช่วงเวลา เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
และส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้การสร้างวนิยัอยา่งย ัง่ยืนต่อไป การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของ
ต ารวจทุกนาย ให้ยึดถือนโยบายน้ีเป็นกรอบในการก าหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบติั เพื่อให้
บงัเกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากงานปกติประจ า ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งก ากบั 
ดูแล ควบคุม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุกระดบัอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะตอ้งติดตามผลการปฏิบติัและ
ปรับแนวทางใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
มีประสิทธิภาพและคุม้ค่าต่อไป 
 2.2.2 หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่ ารวจจราจรโดยทัว่ไป อาจแบ่งหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบได้ดังนี้ 
 1. เขา้รับการอบรม กวดขนัความประพฤติระเบียบวินัย และประชุมช้ีแจงมอบหมาย
ภารกิจต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบติัอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาของสภาพการจราจรในพื้นท่ีรับผดิชอบใน
ถนนสายต่าง ๆ เป็นประจ าทุกคร้ังก่อนออกปฏิบติัหนา้ท่ี 
 2. อ านวยความสะดวกการจราจรออกปฏิบติัหน้าท่ีประจ าจุดต่าง ๆ ทางร่วม ทางแยก 
ในชัว่โมงเร่งด่วน และบริเวณท่ีมีอุบติัเหตุบ่อยคร้ังของแต่ละช่วงเวลา หรือในช่วงเทศกาลส าคญั
ต่าง ๆ ประจ าปี อีกทั้งอ านวยความสะดวกและถวายความปลอดภยัแก่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศา
นุวงศท่ี์เสด็จผา่นในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 3. อ านวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชัว่โมงเร่งด่วนและภาวะปกติ 
หรือในกรณีมีอุบติัเกิดข้ึน พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบงัคบัใชก้ฎหมาย
จราจรกับผูข้บัข่ียานพาหนะ หรือผูใ้ช้รถใช้ถนนเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ตาม 
พ.ร.บ. จราจรทางบก 
 4. บงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีใชร้ถใชถ้นน หรือกระท าความผิดเก่ียวกบั
กฎหมายจราจรเพื่อให้ปฏิบติัตาม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของ พ.ร.บ.จราจรฯท่ีทาง
ราชการก าหนดไว ้เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจดัระเบียบจราจรท่ีทางราชการ ไดท้  าการรณรงคใ์ห้
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ทราบ และมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะในถนนสายต่าง ๆ ในแต่ละวนั หรือการตั้งจุดตรวจคน้ใน
ช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกนัและปราบปรามการขบัข่ีแข่งรถในทางสาธารณะ หรือขบัข่ีรถส่งเสียง
ดงัก่อความเดือนร้อนร าคาญ 
 5. กรณีมีการจราจรคบัคัง่ในชั่งโมงเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทางฝ่ายปฏิบติัการ
จราจรได้เปิดการจราจรช่องทางพิเศษข้ึนเพื่อเร่งระบายรถท่ีคบัคัง่ให้เล่ือนไหลไปได้สะดวกใน
ชัว่โมงดงักล่าวฯ 
 6. ด า เนินการจัดโครงการอบรมฯ ประชาสัมพัน ธ์  และให้ ความ รู้แก่ผู ้ข ับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์รับจา้ง ผูใ้ห้บริการรถรับจา้ง และผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการขบัข่ีและการให้บริการท่ีควรทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของทางราชการเก่ียวกบัโครงการจดัระเบียบจราจร 
 7. อบรมบรรยาย ให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบักฎจราจร ระเบียบ ขอ้บงัคบั สัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ แก่นกัเรียนใน
สถานศึกษานั้น ๆ 
 8. ประจ าสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าท่ีประสานกบัครูอาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษาส ารวจขอ้มูลและคดั
กรองนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพติด 
 9. อ านวยความสะดวกการจราจร กรณีไดรั้บการร้องขอจากทางภาครัฐ และเอกชน ท่ี
ขอความร่วมมือในการสนบัสนุนการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
 10. ประสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานเขต 
กองวิศวกรรมจราจร เพื่อขอความร่วมมือในการปรับปรุงแกไ้ข กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และ
กรณีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ช ารุด เสียหาย เลอะเลียน หรือ
ใชก้ารไม่ได ้เช่นการตีเส้นสัญญาณจราจรต่าง ๆ ป้ายสัญญาณจราจร หรือติดตั้งราวเหล็กเกาะกลาง
ถนน 
 11. ฝ่ายปฏิบติัการจราจรไดมี้การส ารวจตรวจสอบ และจดัท าขอ้มูล ประวติั ผูใ้หบ้ริการ
และผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งของวนิรถจกัรยานยนตต่์าง ๆ ท่ีใหบ้ริการในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
และอาจมีหนา้ท่ีเพิ่มเติมดงัน้ี 
  11.1  ถวายความปลอดภยั ตามแผนอ านวยความสะดวก การจดัระเบียบการจราจร 
  11.2  จดัการจราจรหนา้สถานศึกษา เชา้ เยน็ 
  11.3  ตั้งจุดตรวจ ทุกวนั และกวาดลา้งอาชญากรรม 
  11.4  กวดขนัวนิยัจราจร/บงัคบัใชก้ฎหมายจราจร 
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  11.5  รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้กฎหมายจราจร 
  11.6  ตรวจธนาคาร ร้านทอง เสริมสายตรวจรถยนต ์จกัรยานยนต์ 
  11.7  ป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยัจราจร 
  11.8  แผนเผชิญเหตุ 
  11.9  บริการพิเศษอ่ืน ๆ 
 2.2.3 เจ้าหน้าทีต่ ารวจจราจรน้ันมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี้ 
 ดา้นการป้องกนัปราบปราม 
 1.  สถาบนัพระมหากษตัริย ์การถวายความปลอดภยั และรักษาพระเกียรติยศ ดว้ยความ
จงรักภกัดีมิให้บุคลหน่ึงบุคคลใดล่วงละเมิดไดเ้ด็ดขาด  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั , สมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทุ์กพระองค ์
 2. ด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอาชญากรรมท่ีสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างกวา้งขวางในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และกวดขนัปราบปรามการ
กระท าผดิกฎหมายท่ีเป็นเง่ือนไข หรือปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 
 ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสายตรวจ ให้มีขีดความสามารถในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเหมาะสมกบัสภาพอาชญากรรม สภาพพื้นท่ี และสภาพเศรษฐกิจ
ตกต ่ าในปัจจุบัน ทั้ งน้ีการบริหารงานสายตรวจ จะต้องจัดการอย่างเป็นระบบทั้ งในด้านการ
เตรียมการ การควบคุมการปฏิบติังานและการประเมินผลงาน 
 2. ก าหนดรูปแบบและแผนการตรวจให้เหมาะสมกบัสถานภาพอาชญากรรม ผา่นการ
กระจายก าลังสายตรวจเข้าไปตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรมให้
ครอบคลุมพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง 
 3. เน้นการจัดสายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตราตามย่านชุมชนหนาแน่นย่านธุรกิจ 
ศูนย์การค้า และสถานท่ีล่อแหลมต่อการประกอบอาชญากรรม เพื่อตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความอบอุ่นใจใหแ้ก่ประชาชนมากท่ีสุด 
 4. จดัเจา้หน้าท่ีต ารวจตามทางแยก หรือจุดส าคญัท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวน
มาก เพื่อเป็นจุดให้บริการรับแจ้งและให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน อันเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 5. การป้องกนัอาชญากรรมท่ีกระท าต่อ ธนาคาร ร้านคา้ทอง สถานบนัการเงิน ร้านคา้ 
และสถานบริการน ้ ามนัท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะการประทุษร้ายต่อทรัพย ์โดยจดัสายตรวจ
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และสมุดตรวจประจ าจุดให้ตรวจ สายตรวจจราจร และสายสืบผลดัเปล่ียนหมุดเวียนไปลงช่ือตรวจ 
ประสานให้มีสัญญาณเตือนภยั ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ า
จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมเหล่าน้ี 
 6. จดัเจ้าหน้าท่ีสายตรวจก าหนดมาตรการร่วมกับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมความประพฤติของเด็กและเยาวชน มิให้เบ่ียงเบนไป
ในทางท่ีผิดกฎหมายมั่วสุมเก่ียวข้องกับยาเสพติด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ก่อความเดือนร้อนใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้เด็กและเยาวชน ประพฤติและปฏิบติัตนเสียหาย 
อนัเป็นผลต่ออนาคตของตนเองและครอบครัว 
 7. จดัเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งต ารวจกบัประชาชน โดยเนน้
โครงการสมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม เยาวชนสัมพนัธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจ
บางส่วนของต ารวจ ซ่ึงอยูใ่นวสิัยท่ีเด็กและเยาวชนจะปฏิบติัได ้
 8. ควบคุม ตรวจสอบ และก ากบัดูแล สถานบริการ ให้ปฏิบติัภายในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานบริการท่ีปล่อยปละละเลย 
ใหว้ยัรุ่นเขา้ไปมัว่สุมเสพยาเสพติด 
 9. กวดขนัปราบปรามจบักุม แหล่งอบายมุขท่ีผดิกฎหมายทุกประเภทอยา่งเด็ดขาด และ
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตูม้า้ไฟฟ้า ตูเ้กมส์ หวยปิงปอง จบัยี่กี ฯลฯ และสถานบริการท่ี   
ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งโชวล์ามกอนาจาร 
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ความมัน่คงของชาตินั้น อาจแบ่งได้เป็น (แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 2559 ของกองบงัคบัการต ารวจจราจร) 
 1.  ถวายความปลอดภยัองคพ์ระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ ์โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อให้ประเทศชาติมีความมัน่คงและปลอดภยั เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาต่อนานาอารยประเทศ โดยมี
ลกัษณะการปฏิบติั คือ 
  1.1  มีแนวทางท่ีชดัเจนในการถวายความปลอดภยั โดยถือเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญั
สูงสุด 
  1.2  มีมาตรการในการถวายความปลอดภยัอยา่งรัดกุม และมีประสิทธิภาพ 
  1.3  มีความพร้อมทางดา้นบุคลากร ยานพาหนะ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ 
  1.4  น าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชใ้นการถวายความปลอดภยั 
 2.  อารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล โดยมีตัวช้ีวดัคือ ข่าวกรองท่ีดี ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ โดยมีลกัษณะการปฏิบติัคือ 
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  2.1  มีแนวทางท่ีชดัเจนในการอารักขาและรักษาความปลอดภยับุคคล 
  2.2 มีความพร้อมดา้นบุคลากร และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ  
 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรในการรักษาความปลอดภยัพื้นท่ีรับผดิชอบนั้น  อาจมี
แนวทางการปฏิบัติดัง น้ี  (ค  าสั่ งป ฏิบัติการท่ี  2/50  เร่ือง แผนรักษาความปลอดภัยพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครของกองบงัคบัการต ารวจ (มกรา 50) ) 
 1. ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และความเคล่ือนไหวต่างๆ อนัอาจน าไปสู่การก่อ
ความไม่สงบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนจดัการจราจรได้อย่างสอดประสานกนั ทั้งใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ หรือมีการชุมนุม และบริเวณโดยรอบ 
 2. จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจร่วมปฏิบัติในการจัดการจราจร เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนน้อยท่ีสุด รวมทั้ งประสานอาสาจราจร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้
เพียงพอ 
 3. ในการตั้งด่านกวดขนัวนิยัจราจร ใหเ้นน้การปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงดว้ย 
 4. จดัเตรียมยานพาหนะ รถยก วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง ป้ายหา้มจอด
แบบตั้ง ใหมี้ความพร้อมอยูต่ลอดเวลา เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี 
 โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรอาจมีแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมดงัเช่น (ค าสั่งปฏิบติัการท่ี 2/50 
เร่ือง แผนรักษาความปลอดภยัพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ของกองบงัคบัการต ารวจ (มกรา 50) ) 
 1. การปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีต้องมีความนุ่มนวล หลีกเล่ียงความรุนแรง โดยใช้ความ
อดทนอดกลั้นอย่างถึงท่ีสุด และหากจ าเป็นต้องใช้ก าลังเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้
ด าเนินการในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 2.  การแกไ้ขปัญหาการก่อความไม่สงบ หรือเหตุระเบิด จะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามอ านาจ
หนา้ท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 3.  กรณีเกิดเหตุการณ์ชุมนุมท่ีมีการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การปิดถนน การท าลาย
ทรัพยสิ์น หรือส่ิงของสาธารณะ อนัอาจกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทัว่ไป ให้
ด าเนินการตามยุทธวิธีของต ารวจตามกฎหมายแลว้ จะตอ้งบนัทึกภาพเหตุการณ์ สถานท่ีเกิดเหตุ 
และการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีไวทุ้กขั้นตอน ทั้งท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพวีดิทศัน์ ตลอดจนการบนัทึก 
การกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ของผูเ้ก่ียวข้องไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีต่อผูก้ระท าผดิ หลงัจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบกลบัคืนสู่สภาวะปกติ 
 กล่าวโดยสรุปแนวคิดต ารวจจราจร ผูว้จิยัจะน าขอบเขตของการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ
จราจรไปศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงน าไปสู่การแชร์ขอ้มูลผา่นส่ือเฟซบุก๊ 
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2.3  ทฤษฎกีารเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  
         การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละ
บุคคลว่าความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 
 พฤติกรรมการเปิดรับ (Exposure)  คือการท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับเอาส่ิงเร้าเขา้มาโดย
ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ ง 5 ซ่ึงเป็นการเลือกรับส่ิงเร้าบางตวัเท่านั้ น เห็นได้ว่าพฤติกรรมการ
เปิดรับเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู้ (Perception) เม่ือผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือแลว้ ก็จะท าการสนใจในตวัสาร และต่อมาจึงท าการตีความหมายสารท่ีไดรั้บ  
 ผูรั้บสารจะใช้ส่ืออะไรก็ตาม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผูรั้บสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรร
ข่าวสาร (Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง 
(filters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (ชานนัต ์รัตนโชติ, 2552, น.11) 
 1 . ก าร เลือก เปิ ด รับห รือ เลื อกสนใจ  (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนั
หลายแหล่ง ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ีไดมี้การศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง และพบวา่ การ
เลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ อาทิเช่น ทศันคติเดิมของ
ผูรั้บสาร คือ บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ี
ขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการได้รับข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือไม่
สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมี
ความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ “cognitive dissonance”  ดงันั้น การท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าว
ไดก้็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์
ยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจในเร่ืองหน่ึงท่ีมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั บุคคลยอ่มมี
แนวโนม้ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบั
ส่ิงท่ีกระท าลงไป 
 นอกจากทศันคติดั้ งเดิมท่ีเป็นตวัก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารแล้ว ยงัมีปัจจยั
ทางด้านสังคม จิตใจ และลักษณะส่วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ได้แก่ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม (เช่น ระดบัการศึกษา วยั อาชีพ รายได้ ฯลฯ) ความเช่ือ อุดมการณ์ ลทัธินิยม 
ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ ท่ีมีส่วนในการก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสารอีก
ดว้ย 
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 2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองในขั้นตอนต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้แต่ละ
คนอาจจะตีความหมายตามความเขา้ใจของตัวเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นตน้ 
 3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selection Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ ดงันั้นการส่ือสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย แมว้า่ผูรั้บสารจะไดรั้บสารนั้นครบถว้น แต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจ าส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ใหรู้้ใหจ้ดจ าก็เป็นไดเ้สมอ 
             อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน  มี
วตัถุประสงค์ในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั และมีความตอ้งการในพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนันั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะท าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอยู ่ 3 
ลกัษณะ (ดวงฤทยั พงศไ์พฑูรย,์ 2544) คือ 
             1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชน
วา่ การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการ 
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยา่งไดโ้ดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนยอ่มมี
วตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป 
                2.  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผูท่ี้น า
ข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ี จะ มีปฏิ กิ ริยาโต้ตอบระหว่างกันโรเจอร์สและชู เมกเกอร์ (Rogers and 
Shoemaker ) กล่าวว่าในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใช้การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ี
ผูส่้งสารหวงัผลให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารไดอ้ยา่งมัน่ใจยิ่งข้ึน ซ่ึง
การส่ือสารระหวา่งบุคคลน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
  2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความ 
เขา้ใจหรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 
  2.2  ก ารติด ต่อโดยก ลุ่ม  (Group Contact of Community Public) โดยก ลุ่มจะ มี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได ้  เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 
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 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูก
ผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู ้รับสารเฉพาะกลุ่ม             
ตวัอยา่งของ ส่ือเฉพาะกิจเช่น  จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพากิจน้ี ผูรั้บสารจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง  
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารน้ี จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญั ในการน ามา
ประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด
บุคคลยอ่มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จ  ากดัวา่จะท าการเปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด 
ไม่วา่จะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้ นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าท่ี ผูรั้บสารจะรับไว้
ทั้งหมดได ้จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อยา่งไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดลอ้มในสังคมนั้น ๆ และ
วตัถุประสงค์หรือความต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล  
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2559) จดัท าวจิยัเร่ือง ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงิน
โดยท าการส ารวจประชาชนท่ีขบัข่ียานพาหนะ ทัว่ประเทศ ทุกภูมิภาค จ านวน 1,253 หน่วยตวัอยา่ง 
กระจายทุกระดบัการศึกษาและอาชีพ เก่ียวกบักรณีท่ีมีต ารวจจราจรตรวจจบัผูข้บัข่ีรถบนทอ้งถนน
และมีการ รีดไถประชาชน พบว่า หากมองในแง่ดีนั้ น ผู ้ข ับข่ีพาหนะถึงร้อยละ 66 ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกต ารวจจราจรรีดไถเงิน แต่ถ้ามองกลบักนั มีผูข้บัข่ีพาหนะอีกร้อยละ 30                   
ท่ีเคยถูกรีดไถเงินจากต ารวจจราจรซ่ึงเป็นสถิติท่ีน่ากงัวลมาก  และส าหรับสาเหตุท่ีต ารวจจราจร
บางคนชอบรีดไถเงินนั้น ผูข้บัข่ียานพาหนะเช่ือว่าเป็นเพราะนิสัยส่วนตวัของต ารวจบางคนนั่น
แสดงว่าไม่ใช่วฒันธรรมองค์กรของต ารวจจราจร และสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้ในขณะเดียวกนัเม่ือ
พิจารณาถึงตวัเลข พบวา่ ร้อยละ 17.30 ของผูข้บัข่ียานพาหนะเป็นผูเ้สนอเงินให้เอง จึงถึงเวลาแลว้ท่ี
ผูข้บัข่ีตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น  ไม่ท าผิดกฎจราจร และเม่ือกระท าผิดกฎจาจรก็ไม่ควรเสนอ
เงินใตโ้ต๊ะให้กบัต ารวจจราจรแต่ยอมถูกปรับตามกฎหมาย  ทั้ งน้ีเม่ือถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
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ดงักล่าว พบวา่ มีผูข้บัข่ียานพาหนะ ร้อยละ 12.53 ท่ีเสนอแนะวา่ควรโอนงานจราจรให้กบัทอ้งถ่ิน 
เช่น กทม. อบจ. อบต. ด าเนินการ ถึงแมว้า่จะเป็นตวัเลขท่ีไม่มา แต่ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีต ารวจตอ้ง
ลดภาระแลว้โอนงานใหท้อ้งถ่ินเพื่อใหต้  ารวจจะไดมี้เวลาในการปราบปรามอาชญากรรมอยา่งเตม็ท่ี 
 อธิวฒัน์ ไตรกลัยาพชัร์ (2557) จดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าท่ีต ารวจ
ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัปัจจยั
ภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจังหวดั
ฉะเชิงเทรา และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชุด
ปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึงศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภาพลกัษณ์กบัภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 246 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
พบวา่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยา
เสพติดต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราในภาพรวมมีภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัดี ทางดา้นประชากรพบวา่ 
ประชาชนท่ี เพศ  อายุ  การศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนปัจจยัด้านการรับรู้  การกระท า และความรู้สึกมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดั
ฉะเชิงเทราพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สุนิสา อาจคงหาญ และจรัญญา ปานเจริญ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจด่านตรวจคนเขาเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อศึกษา ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ของขา้ราชการต ารวจตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของระชาชนต่อภาพลกัษณ์ของขา้ราชการต ารวจตรวจคนเขา้เมือง
ด่านตรวจคนเขา้เมืองท าอากาศยานกมเทพฯ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและความถ่ีในการใช้
บริการจากต ารวจตรวจคนเขา้เมืองซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) พบวา่ ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของต ารวจด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบุคลิกภาพและดา้นจริยธรรมคุณธรรมอยูใ่น
ระดบัดีในขณะท่ีดา้นบริการประชาชนและสังคมและดา้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบักลาง ส่วนผล
การทดสอบสมมติฐานท่ี1 พบว่าประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ของต ารวจตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯไม่แตกต่างกนั และผลการทดสอบ
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สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการจากต ารวจตรวจคนเขา้เมืองแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของต ารวจตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกนั 
  นางสาวสุมาลี บุตรเสือ (2556) ท าการศึกษาเร่ืองงทัศนคติของประชาชนชาวจังหวดั
ปทุมธานีท่ีมีต่อการบริหารงานของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี: ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.
2556 เพื่อศึกษา ทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ปทุมธานี  และ ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติของ
ประชาชนชาวจงัหวดั ปทุมธานีท่ีมีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามท าการศึกษาจากประชากรชาวจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีอายุ
ตั้งแต่18 ปีข้ึนไป  พบวา่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 
ปี การศึกษา ระดบัอนุปริญญา/ปวส. รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั ทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีต่อการบริหารงาน
ขององค์การ บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2556ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
เรียงล าดบัได้ ดงัน้ี ดา้นการบริหาร การปกครอง การเมือง ดา้นคุณภาพชีวิต/ส่ิงแวดลอ้มดา้นการ
ท่องเท่ียวและ ด้านสาธารณสุข ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานของ อบจ.ปทุมธานีโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ส่วน ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานของ อบจ.ปทุมธานีโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  อิสมาแอล โตงนุแย (2556) ท าการศึกษาเร่ืองทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามนั  เพื่อศึกษาทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
กาลออ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ 1. ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลาพบว่า โดย
ภาพรวมระดบัการบริหารจดัการตาม หลกัธรรมาภิบาลมีการบริหารจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การ บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลทุกดา้นไดแ้ก่ดา้นหลกันิติ
ธรรมดา้นหลกัความรับผิดชอบดา้น หลกัการมีส่วนร่วมดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส 
และดา้นหลกัความคุม้ค่า มีการ บริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 2.รายได ้ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนมีทัศนคติเก่ียวกับการบริหารจดัการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศและ อายุท่ีแตกต่างกน ัมีทศันคติเก่ียวกบั
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การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 จากการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่ การศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
ต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ จากท่ีผูว้จิยัคน้ควา้นั้น มีหลาย
มิติทั้ งด้านทศันติในเร่ืองต่างๆ อีกทั้งทางด้านสถานท่ีการปฏิบติังาน และพฤติกรรมของต ารวจ
จราจร แต่กลบัไม่พบการศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ดงันั้นวิจยัเล่มน้ีจะเป็นอีกแง่มุมหน่ึงทางสังคมท่ีสะทอ้นถึงทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 

 
 
 



 

 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
  การจดัท าวิจยัเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลังการเปิดรับ
ขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์” เป็นวิจยัเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์  และศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงต่อไปน้ีผูว้ิจยัจะน าไปสู่ขั้นตอนของระเบียบวิธี
การศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  ประชากร 
 3.2  วธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
 3.3  วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากร 
 3.1.1 กลุ่มประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมรับชมและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือประชาชนท่ีมีพฤติกรรมรับชมและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจ
จราจรผา่นส่ือออนไลน์จ านวน 399 คน  
  เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนแน่ชดัของประชากร ดงันั้นขนาด 
ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่า 
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 
74) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  
 
      สูตร  n = P(1 -P)Z2 
       E 
  

2 

2 
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เม่ือ  n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
  P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม =  0.50 
  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ95 (ระดบั .05) 
  E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
  แทนค่า  n = (.05)(1 - .5)(1.96) 
      (.05) 
       = 384.16 
  ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 399 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ี 
เง่ือนไขก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 
 
 3.2  วธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 
  ผูว้ิจยัใช้วิธีแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้
ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยัคือประชาชนเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ท่ีมีพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ดงันั้นจึงไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือก
ไดจ้ากเพจบนส่ือเฟซบุก๊ท่ีมีจ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดจ านวน 6 ล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.  เพจ “ข่าวจราจร สวพ. FM91”    จ านวนผูติ้ดตาม 543,893 คน 
  2.  เพจ “สนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ”      จ านวนผูติ้ดตาม 362,713 คน 
  3.  เพจ “เกลียดต ารวจของไทย”    จ านวนผูติ้ดตาม 250,601 คน 
  4.  เพจ “กฎหมายท่ีต ารวจจราจรควรรู้ 
    ในการปฏิบติัหนา้ท่ี    จ านวนผูติ้ดตาม   20,690 คน 
  5.  เพจ “เกลียดต ารวจจราจรของไทย”     จ านวนผูติ้ดตาม     9,006 คน 
  6.  เพจ “ต ารวจจราจรโครงการพระราชด าริ”    จ านวนผูติ้ดตาม     5,007 คน 
         รวมทั้งส้ิน      1,191,910 คน 
  เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคล่ือนและความเอียงเอนของผลการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้ค  านวณ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลซ่ึงแต่ละเพจบนส่ือเฟซบุ๊กมีจานวนท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีการ

2 
2 
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ค านวณจากจ านวนผูติ้ดตามของเพจบนส่ือเฟซบุก๊คูณกบัจานวนแบบสอบถามทั้งหมดและหารดว้ย
จ านวนรวมทั้งส้ินทั้ง 6 เพจ จึงไดจ้  านวนแบบสอบถามของแต่ละเพจบนส่ือเฟซบุก๊ดงัน้ี 
  1.  เพจ “ข่าวจราจร สวพ. FM91”   จ านวนแบบสอบถาม  182 คน 
  2.  เพจ “สนบัสนุนปฏิรูปต ารวจ”   จ านวนแบบสอบถาม  122 คน 
  3.  เพจ “เกลียดต ารวจของไทย”   จ านวนแบบสอบถาม    84 คน 
  4.  เพจ “กฎหมายท่ีต ารวจจราจรควรรู้ 
   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี    จ านวนแบบสอบถาม     7 คน 
  5.  เพจ “เกลียดต ารวจจราจรของไทย”   จ านวนแบบสอบถาม     3 คน 
  6.  เพจ “ต ารวจจราจรโครงการพระราชดาริ”  จ านวนแบบสอบถาม     1 คน 
         รวมทั้งส้ิน  399 คน 
 
3.3  วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
 3.3.1  ศึกษางานวจิยั และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2  ในการสร้างแบบสอบถาม ผูศึ้กษาได้ขอแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามให้ถูกตอ้งตามแนวทางของการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงในเชิง
เน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ปรับปรุงแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง 
 3.3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ (pre-test) โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปทดสอบประชาชนจ านวน 30 คน เพื่อ
พิจารณาความยากง่าย ความเหมาะสมของภาษาและข้อเสนอแนะ และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้นน าแบบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 น าไปค านวณหา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient of Alpha) (บุญเรียง ขจรศิลป์ 2548) เม่ือแก้ไขความสมบูรณ์เสร็จแล้ว จึงน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตั้งไว ้ตามวธีิการประมาณค่าของ likert scale 5 ระดบั โดยน าค่าท่ี
ไดม้าหาค่าคะแนนเฉล่ีย แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนแต่ละระดบัท่ีก าหนดความส าคญัของ
ปัจจยั ดงัน้ี 
  ช่วงระดบัคะแนนเฉล่ีย  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
          จ  านวนชั้น 
      =  5 - 1  =0.8 
             5 



31 

 

  ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว จะไดค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
                  ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 
                  ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
                  ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  นอ้ย 
                  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด          
 
3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงมีทั้งค  าถามปลายปิดและปลายเปิดทั้งหมด 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ค าถามปลายปิด “ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม” เป็นค าถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวั เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ตรงในการติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร และบุคคลในครอบครัวหรือใกลชิ้ดท่ีรับราชการเป็นต ารวจจราจร  
  ส่วนท่ี 2 ค าถามปลายปิด เป็นค าถามเก่ียวกบั “การเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือ
ออนไลน์” โดยในแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกระดบัพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ในแต่ละขอ้เพียง 1 ค าตอบเท่านั้น ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
   ระดบั 4 หมายถึง มาก 
   ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายปิด เป็นค าถามเก่ียวกับ “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจ
จราจรผา่นส่ือออนไลน์” โดยในแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกระดบัความคิดเห็น
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ในแต่ละขอ้เพียง 1 ค าตอบเท่านั้ น ซ่ึงลักษณะ
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
   ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
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   ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ไดอ้ยา่งสาธารณะ 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูศึ้กษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าหนงัสือขออนุมติัเก็บขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อน 
 2.  เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 399 ชุด ถึงกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองผา่นส่ือเฟซบุ๊ก 
โดยผูว้ิจยัจะช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผูถู้กวิจยัได้ซักถามขอ้สงสัยอย่าง
ละเอียดก่อนการเขา้ร่วมการวจิยั  
 
3.6  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดม้าวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ โดยขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และค านวณหาค่าร้อยละของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
  3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  3.6.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า T-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis) และหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation(r) ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ต่าง ๆ   
   
    
   



 

 

 

 

บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ แบบวดัผลคร้ังเดียว มีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เฟซบุ๊กในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาจ านวน 
399 ตวัอย่าง แล้วจึงน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ผลการวิจยั
น าเสนอดงัน้ี 

 4.1  ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 

 4.2  ส่วนท่ี 2 ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ 

 4.3  ส่วนท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์กบัทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร  

 
4.1  ส่วนที ่1 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจร
ผา่นส่ือเฟซบุก๊ รายขอ้ 

การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือเฟซบุ๊ก 

ค่าเฉลีย่ 
( x ) 

ระดบัพฤตกิรรม 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.เขา้ชมเฟซบุ๊กต่างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
การท างานของต ารวจจราจร 

3.61 
มาก 

104 
(26.1) 

133 
(33.3) 

98 
(24.5) 

31 
(7.8) 

33 
(8.3) 

2.อ่านความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจร 

3.88 
มาก 

150 
(37.6) 

121 
(30.3) 

82 
(20.6) 

23 
(5.8) 

23 
(5.8) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือเฟซบุ๊ก 

ค่าเฉลีย่ 
( x ) 

ระดบัพฤตกิรรม 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

3.ไดแ้สดงความคิดเห็นตามกระทูต่้างๆ  
ท่ีมีการพูดถึงต ารวจจราจร 

2.85 
ปานกลาง 

57 
(14.3) 

60 
(15.0) 

138 
(34.6) 

58 
(14.5) 

86 
(21.6) 

4.ยามวา่ง มกัใชเ้วลาในการเขา้ส่ือเฟ
ซบุ๊ก 

เพ่ือเขา้ดูกระทูต่้างๆเก่ียวกบัการท างาน 
ของต ารวจจราจร 

3.13 
ปานกลาง 

42 
(10.5) 

124 
(31.1) 

141 
(35.3) 

28 
(7.0) 

64 
(16.0) 

5.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้น
ลบ เพราะอยากใหค้นอ่ืนๆไดรั้บรู้ความ

จริง 

3.18 
ปานกลาง 

100 
(25.1) 

66 
(16.5) 

105 
(26.3) 

63 
(15.8) 

65 
(16.3) 

6.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้น
บวกเพราะอยากใหส้งัคมใหก้ าลงัใจ
ต ารวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างดี 

3.35 
ปานกลาง 

86 
(21.5) 

84 
(21.1) 

108 
(27.0) 

62 
(15.5) 

59 
(14.8) 

7.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรแทบ
ทุกเร่ือง  เพราะเห็นวา่สงัคมควรรับรู้ 

ความจริงในทุกมิติ 

2.93 
ปานกลาง 

58 
(14.5) 

97 
(24.3) 

91 
(22.8) 

69 
(17.3) 

84 
(21.1) 

8.กดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจ
จราจรดา้นลบ 

3.21 
ปานกลาง 

91 
(22.8) 

104 
(26.1) 

87 
(21.8) 

34 
(8.5) 

83 
(20.8) 

9.กดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจ
จราจรดา้นบวก 

2.96 
ปานกลาง 

44 
(11.0) 

88 
(22.1) 

146 
(36.6) 

53 
(13.3) 

68 
(17.0) 

10.พบเห็นขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบ
ผา่นส่ือเฟซบุ๊คในระยะ 3 เดือนท่ีผา่นมา 

4.24 
มากท่ีสุด 

213 
(53.4) 

111 
(27.8) 

45 
(11.3) 

20 
(5.0) 

10 
(2.5) 

11.เห็นขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นบวกผา่น
ส่ือเฟซบุ๊กในระยะ 3 เดือนท่ีผา่นมา 

2.83 
ปานกลาง 

57 
(14.3) 

53 
(13.3) 

126 
(31.6) 

92 
(23.1) 

71 
(17.8) 

12.เวลาเห็นเพจในเฟซบุ๊กเก่ียวกบัต ารวจ
จราจร มกัจะขา้มไม่เขา้ชม* 

2.95 
ปานกลาง 

55 
(13.8) 

87 
(21.8) 

139 
(34.8) 

55 
(13.8) 

63 
(15.8) 

( x   รวม =  3.28  ปานกลาง)   *ขอ้ความเชิงลบ ปรับค่าคะแนนแลว้ 
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 ตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจ
จราจรผ่านส่ือเฟชบุ๊คในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.28)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่  

 1. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยการเขา้ชมเฟซบุ๊กต่างๆท่ีมีเน้ือหา เก่ียวกบัการท างาน

ของต ารวจจราจรในระดบัมาก จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือมากท่ีสุด จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 

  2. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยไดอ่้านความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัต ารวจจราจรในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาคือระดบัมาก 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ30.3 

  3. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยแสดงความคิดเห็นตามกระทูต่้างๆเก่ียวกบัการท างาน
ของต ารวจจราจรในระดบัปานกลาง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือระดบัน้อย
ท่ีสุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 

  4. กลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับโดยใช้เวลาว่างในการเข้าเฟซบุ๊กเพื่อเข้าดูกระทู้ต่างๆ 
เก่ียวกบัต ารวจจราจรในระดบัปานกลาง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือระดบัมาก 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 

  5. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยกดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นลบ เพราะอยากให้
คนอ่ืนๆรับรู้ความจริงในระดบัปานกลาง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือระดบั
มากท่ีสุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 

  6. กลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับโดยกดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นบวก เพราะอยาก
ให้สังคมให้ก าลงัใจต ารวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีในระดบัปานกลาง จ านวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 

  7. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยมกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรแทบทุกเร่ือง เพราะ
เห็นว่าควรให้สังคมรับรู้ความจริงในทุกมิติ ในระดับมาก จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
รองลงมาคือระดบัปานกลางจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 

  8. กลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับโดยมกักดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นลบ
ในระดบัมาก จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.8 
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  9. กลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับโดยมกักดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นบวก
ในระดบัปานกลาง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.1 

  10. กลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับโดยพบเห็นขอ้มูลของต ารวจจราจรด้านลบผ่านส่ือเฟ
ซบุ๊กในระยะ 3 เดือนท่ีผา่นมา ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาคือ
ระดบัมาก จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 

  11. กลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับโดยพบเห็นขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นบวกผ่านส่ือเฟ
ซบุ๊กในระยะ 3 เดือนท่ีผา่นมา ในระดบัปานกลาง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ
ระดบันอ้ย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 

  12. กลุ่มตวัอย่าง เลือกไม่เปิดรับหรือเข้าชมเวลาเห็นเพจในเฟซบุ๊กเก่ียวกับต ารวจ
จราจร ในระดบัปานกลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 

 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุ๊ก
ภาพรวมในระดบัปานกลาง แต่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ไดพ้บเห็นหรือเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจร
ด้านลบในระดบัมากท่ีสุด  และยงัเลือกเปิดรับดว้ยการอ่านความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจรมากท่ีสุด และยงัมีเลือกกดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้น
ลบ มากกวา่ดา้นบวก     

 ส าหรับประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์นอ้ยกวา่
ประเด็นอ่ืนๆคือ การแสดงความคิดเห็นตามกระทูต่้างๆ ท่ีมีการพูดถึงต ารวจจราจร  และการเขา้ชม 
มูลต ารวจจราจรดา้นบวกผา่นส่ือเฟซบุก๊ในระยะ 3 เดือนท่ีผา่นมา  

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

288 

111 

72.2 

27.8 

รวม 399 100 
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 ตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 288 คน มากกว่าเพศหญิงท่ีมี
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และร้อยละ 27.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 - 25 ปี 

26 – 35 ปี 

36 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

51 ปีข้ึนไป 

91 

142 

80 

64 

22 

22.8 

35.6 

20.1 

16.0 

5.5 

รวม 399 100 

 
 ตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปี จ  านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.6 
รองลงมาคือกลุ่มท่ีอาย ุ18-25 ปี 36-40 ปี และ 41 – 50 ปี จ  านวน 91 คน 80 คน  และ 64 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 22.8  ร้อยละ 20.1 และร้อยละ 16.0 ตามล าดบั  ขณะท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไปนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 22 คน อีกร้อยละ 5.5  

 

ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 

บริษทัเอกชน /รัฐวสิาหกิจ 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

รับจา้งทัว่ไป 

นกัศึกษา/นกัเรียน 

อ่ืนๆ/อาชีพอิสระ 

85 

146 

84 

47 

32 

5 

21.3 

36.6 

21.1 

11.8 

8.0 

1.3 

รวม 399 100.0 
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 ตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาได้แก่ กลุ่มท่ีมีอาชีพ รับราชการ และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั
ใกลเ้คียงกนั  จ  านวน 85 คน และ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และร้อยละ 21.1  ตามดว้ยกลุ่มท่ีมี
อาชีพรับจา้งทัว่ไป นักเรียนนักศึกษา จ านวน 48 คนและ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ ร้อยละ 
8.0 ตามล าดบั ขณะท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ/อาชีพอิสระนอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.3  
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้

 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 35,000 บาท 

35,001 บาทข้ึนไป 

109 

138 

92 

60 

27.3 

34.6 

23.1 

15.0 

รวม 399 100.0 

 
 ตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 138 
คน  คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท และระหวา่ง 25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 109 และจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และร้อยละ 23.1 ตามล าดบั ขณะท่ี
มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้35,001 บาทข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด จ านวน 60 คน อีกร้อยละ 15.0 
 

ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปวช./หรือต ่ากวา่ 

ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

93 

67 

196 

43 

23.3 

16.8 

49.1 

10.8 

รวม 399 100.0 
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 ตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ  านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปวช.หรือต ่ากวา่ และ
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ  านวน 93 คนและ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ ร้อยละ 16.8 
ตามล าดบั ขณะท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาและสูงกวา่ปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการมีบุคคลใกล้ชิดรับราชการ
ต ารวจ 

 

การมีบุคคลใกล้ชิดรับราชการต ารวจ จ านวน ร้อยละ 

มี 

ไม่มี 

145 

254 

36.3 

63.7 

รวม 399 100.0 

 
 ตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลในครอบครัวหรือใกล้ชิดรับราชการ
ต ารวจ จ านวน 254 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.7 ขณะท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีบุคคลใกล้ชิดรับราชการ
ต ารวจ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3  

 
4.2  ส่วนที ่2 ทศันคติของประชาชนทีม่ีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 

 ในการวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูลผ่าน
ส่ือออนไลน์ ประกอบดว้ยองค์ประกอบดา้นความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม วดัดว้ยขอ้ความทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ หลงัปรับค่าคะแนนแลว้ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัค่าเฉล่ีย เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ยมาก 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีทศันคติในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41– 4.20 หมายถึง  มีทศันคติในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21– 5.00 หมายถึง  มีทศันคติในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามทศันคติต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือ
ออนไลน์รายขอ้ 

 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 

ผ่านส่ือออนไลน์   

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 

เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ดา้นความรู้/การรับรู้ ( x = 
2.55 ปานกลาง) 

1.เช่ือวา่ต ารวจจราจร 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเกียรติ 
ศกัด์ิศรีและความยติุธรรม 

 

2.22 

นอ้ย 

17 

(4.3) 

20 

(5.0) 

128 

(32.1) 

103 

(25.8) 

131 

(32.8) 

2.มกัช่ืนชมในการ
ปฏิบติังานของต ารวจ 

จราจร 

2.43 

นอ้ย 

13 

(3.3) 

40 

(10.0) 

152 

(38.0) 

96 

(24.1) 

98 

(24.5) 

3.เช่ือวา่การท างานของ
ต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ี
จบัผดิคน เพราะทุกการ
ท างานยอ่มมีขอ้ผิดพลาด 

2.94 

ปาน
กลาง 

57 

(14.3) 

90 

(22.6) 

109 

(27.3) 

62 

(15.5) 

81 

(20.3) 

4.คลิปท่ีถูกแชร์ผา่นส่ือ
เก่ียวกบัการประพฤติ 

ตนของต ารวจท่ีไม่
เหมาะสม คิดวา่เป็นส่วน 

นอ้ย เม่ือเทียบกบั
เหตุการณ์จริงๆในสังคม  

2.79 

ปาน
กลาง 

76 

(19.0) 

72 

(18.0) 

66 

(16.5) 

66 

(16.5) 

119 

(29.8) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 

ผ่านส่ือออนไลน์   

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 

เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

5.ไม่คิดวา่ต ารวจจราจรจะ
เป็นท่ีพึ่งของประชาชนได*้ 

2.84 

ปานกลาง 

82 

(20.6) 

109 

(27.3) 

69 

(16.5) 

74 

(18.5) 

68 

(17.0) 

6.เช่ือวา่ทุกคลิปท่ีแชร์ผา่น
ส่ือเก่ียวกบัการประพฤติ
ตนของต ารวจจราจรท่ีไม่
เหมาะสม เป็นเร่ืองจริง

ทั้งนั้น* 

2.10 

นอ้ย 

124 

(31.1) 

179 

(44.9) 

43 

(10.8) 

37 

(9.3) 

16 

(4.0) 

ดา้นความรู้สึก ( x = 2.54 
ปานกลาง) 

7.รู้สึกวา่ต ารวจจราจร
ปฏิบติังานโดยใชดุ้ลพินิจ
วจิารณญาณท่ีเหมาะสม ใน
การอ านวยความสะดวกแก่

ผูใ้ชถ้นน 

 

2.30 

นอ้ย 

 

17 

(4.3) 

54 

(13.5) 

120 

(30.1) 

52 

(13.0) 

156 

(39.1) 

8.รู้สึกช่ืนชมการท างาน
ต ารวจจราจร 

2.46 

นอ้ย 

20 

(5.0) 

57 

(14.3) 

119 

(29.8) 

96 

(24.0) 

107 

(26.8) 

9.รู้สึกวา่ต ารวจจราจร
พึ่งพาได ้เช่นการอ านวย
ความสะดวกเม่ือเกิด

อุบติัเหตุ 

2.59 

นอ้ย 

35 

(8.8) 

56 

(14.0) 

131 

(32.8) 

67 

(16.8) 

110 

(27.6) 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 

ผ่านส่ือออนไลน์   

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 

เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

10.การตั้งด่านของต ารวจ
จราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มา
แลว้ขบั ท าใหรู้้สึก

ปลอดภยัจากอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน 

2.92 

นอ้ย 

81 

(20.3) 

75 

(18.8) 

72 

(18.0) 

74 

(18.5) 

97 

(24.3) 

11.ถา้ต ารวจจราจรกวดขนั
วนิยัการจราจร 

มากกวา่น้ี ช่วยลดปัญหา
การจราจรติดขดัได ้

3.09 

ปาน
กลาง 

79 

(19.8) 

59 

(14.8) 

99 

(24.8) 

70 

(17.5) 

92 

(23.1) 

12.เวลาผา่นพบเห็นการตั้ง
ด่านของต ารวจจราจร มกั
สงสัยวา่ เป็นด่านถูกตอ้ง

หรือไม่ 

4.10 

มาก 

201 

(50.4) 

97 

(24.3) 

54 

(13.5) 

37 

(9.3) 

10 

(2.5) 

ดา้นพฤติกรรม ( x = 2.76 
ปานกลาง) 

13.ท่านมกัแสดงความรู้สึก
ต่างๆเวลามีผูน้ าขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของต ารวจ
จราจรมาแชร์ในเฟซบุก๊ 

 

2.95 

ปาน
กลาง 

 

49 

(12.3) 

 

82 

(20.6) 

 

146 

(36.6) 

 

47 

(11.8) 

 

75 

(18.8) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 

ผ่านส่ือออนไลน์   

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 

เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

14.มกัร่วมวงสนทนา เม่ือมี
คนพูดคุย ช่ืนชมเก่ียวกบั
การท างานของต ารวจ

จราจร 
 

2.58 

นอ้ย 

28 

(7.0) 

72 

(18.0) 

117 

(29.3) 

70 

(17.5) 

112 

(28.1) 

15.เม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้น
บวกของต ารวจจราจร ท่าน
มกัน าขอ้มูลไปแชร์ต่อ 

2.85 

ปาน
กลาง 

32 

(8.0) 

108 

(27.1) 

128 

(32.1) 

33 

(8.3) 

98 

(24.6) 

16.ถา้เจอใครท่ีแสดงความ
คิดเห็นหรือเขา้ใจการ

ท างานของต ารวจจราจรไม่
ถูกตอ้ง จะเขา้ช้ีแจงท า
ความเขา้ใจทนัที 

2.70 

ปาน
กลาง 

37 

(9.3) 

70 

(17.5) 

140 

(35.1) 

44 

(11.0) 

108 

(27.1) 

17.เลือกชมคลิป ข่าวสาร
การท างานของ 

ต ารวจจราจรในแง่บวก
มากกวา่ดา้นลบเพราะเช่ือ
วา่ต ารวจจราจรปฏิบติั

หนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 

2.31 

นอ้ย 

19 

(4.8) 

64 

(16.0) 

96 

(24.1) 

66 

(16.5) 

154 

(38.6) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 

ผ่านส่ือออนไลน์   

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 

เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 

จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

18.มกัจะร่วมวงสนทนา 
เม่ือมีคนพูดคุย วจิารณ์ใน
ความไม่ถูกตอ้งการท างาน

ของต ารวจจราจร 

3.07 

ปาน
กลาง 

46 

(11.5) 

91 

(22.8) 

117 

(29.3) 

76 

(19.0) 

69 

(17.3) 

19.มกักดไลคเ์วลามีผูน้ า
ข่าวสารดา้นลบ เก่ียวกบั
การปฏิบติังานของต ารวจ

จราจร 

2.70 

ปาน
กลาง 

90 

(22.6) 

97 

(24.3) 

116 

(29.1) 

34 

(8.5) 

62 

(15.5) 

20.เม่ือมีผูแ้ชร์ข่าวสารดา้น
ลบ เก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของต ารวจจราจร ท่านมกั
น าขอ้มูลนั้นไปแชร์ต่อ 

2.92 

ปาน
กลาง 

50 

(12.5) 

115 

(28.8) 

118 

(29.6) 

47 

(11.8) 

69 

(17.3) 

( x   รวม =  2.64  ปานกลาง) 
*ขอ้ความเชิงลบปรับค่าคะแนนแลว้  

 
 ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจร
ภาพรวม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.64)  และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการแสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัต ารวจจราจรมากกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
2.76) รองลงมาคือองค์ประกอบด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.55)  และด้านความรู้สึก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.54)ใกลเ้คียงกนั รายละเอียดดงัน้ี 
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 4.2.1 ด้านความรู้/ การรับรู้  พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อต ารวจจราจรใน
องคป์ระกอบดา้นการรับรู้และความรู้เก่ียวกบับทบาทและการด าเนินงานของต ารวจจราจรในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.55) กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของต ารวจจราจร
ในลกัษณะท่ีเห็นดว้ย หรือช่ืนชมการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะห์รายขอ้ ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่ง เช่ือวา่ต ารวจจราจรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรี และ  

ความยุติธรรม ในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือระดบัปานกลาง
หรือไม่แน่ใจ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

      2. กลุ่มตวัอย่าง มกัช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจรในระดบัปานกลางหรือไม่
แน่ใจ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.6 

      3. กลุ่มตวัอย่าง เช่ือว่าการท างานของต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ีจบัผิดคน เพราะทุก
การท างานยอ่มมีขอ้ผิดพลาด ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 

      4. กลุ่มตวัอย่าง เช่ือว่าคลิปท่ีถูกแชร์ผ่านส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนไม่เหมาะสม
ของต ารวจจราจรท่ีไม่เหมาะสมเป็นเพียงส่วนน้อยเม่ือเทียบกบัเหตุการณ์จริงๆในสังคม ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 

      5. กลุ่มตวัอย่าง ไม่คิดว่าต ารวจจราจรจะเป็นท่ีพึ่ งของประชาชนได้ ในระดบัมาก 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 

      6. กลุ่มตวัอย่าง เช่ือว่าคลิปท่ีถูกแชร์ผ่านส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนของ ต ารวจ
จราจรท่ีไม่เหมาะสม เป็นเร่ืองจริง ในระดบัมาก จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาคือ
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 
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ตารางที ่4.9 ค าถามเชิงบวก ดา้นความรู้ 
 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ท่านเช่ือวา่ต ารวจจราจร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรี และความ

ยติุธรรม 
นอ้ย 

2. ท่านมกัจะช่ืนชมในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร นอ้ย 
3. ท่านเช่ือวา่การท างานของต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ีมีการจบัผิดคน เพราะ

ทุกการท างานก็ยอ่มมีขอ้ผดิพลาด 
ปานกลาง 

4. คลิปท่ีถูกแชร์ผ่านส่ือ เก่ียวกับการประพฤติตนของต ารวจจราจรท่ีไม่
เหมาะสม ท่านวา่เป็นแค่ส่วนนอ้ย เม่ือเทียบกบัเหตุการณ์จริงๆ ในสังคม 

ปานกลาง 

ค าถามเชิงลบ ด้านความรู้ 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ท่านไม่คิดวา่ต ารวจจราจร จะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได ้ ปานกลาง 
2. ท่านเช่ือวา่ทุกคลิปท่ีแชร์ผา่นส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนของต ารวจ

จราจรท่ีไม่เหมาะสม เป็นเร่ืองจริงทั้งนั้น 
นอ้ย 

  

  4.2.2  ด้านความรู้สึก พบว่า ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อต ารวจจราจรในองค์ประกอบ
ดา้นความรู้สึกในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.54) กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างมีความรู้สึกต่อการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจรในลกัษณะท่ีเห็นดว้ย หรือช่ืนชมการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ผล
การวเิคราะห์รายขอ้ ดงัน้ี 

7.กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกวา่ต ารวจจราจรปฏิบติังานโดยใชดุ้ลพินิจวจิารณญาณท่ี 

เหมาะสมในการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน  ในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 

     8.กลุ่มตวัอย่าง รู้สึกช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่
แน่ใจ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ29.8 รองลงมาคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.8 

     9.กลุ่มตวัอย่าง รู้สึกว่าต ารวจจราจรพึ่ งพาได้ ในการอ านวยความสะดวกเม่ือเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ในระดับปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
รองลงมาคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
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     10.กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกวา่การตั้งด่านของต ารวจจราจร เพื่อตรวจจบัผูเ้มาแลว้ขบั ท าให้
ตนรู้สึกปลอดภยั ในระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองลงมาคือ ระดบัมาก
ท่ีสุด จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 

          11.กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกวา่ถา้ต ารวจจราจรมีการกวดขนัวนิยัการจราจรท าใหช่้วยลด
ปัญหาการจราจรติดขดัได ้ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
รองลงมาคือระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 
           12.กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกวา่ เวลาพบเห็นการตั้งด่านของต ารวจจราจรมกัจะสงสัยวา่เป็น
ด่านท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือระดบัมาก 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
   

ตารางที ่4.10  ค าถามเชิงบวก ดา้นความรู้สึก 

 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ท่านรู้สึกวา่ ต ารวจจราจรปฏิบติังานโดยใชดุ้ลพินิจ วจิารณญาณท่ี

เหมาะสม และมีอ านวยความสะดวกกบัผูใ้ชถ้นน 
นอ้ย 

2. ท่านรู้สึกช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจรท่ีท่านพบเห็น นอ้ย 
3. ท่านมีความรู้สึกว่าต ารวจจราจรสามารถพึ่ งพาได้ เช่น อ านวยความ

สะดวกเม่ือยามเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
นอ้ย 

4. การตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบั ผูเ้มาแล้วขบั ท าให้ท่านรู้สึก
ปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

นอ้ย 

ค าถามเชิงลบ ด้านความรู้สึก 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ถา้ต ารวจจราจรกวดขนัวนิยัจราจรมากกวา่น้ีจะช่วยลดปัญหาการจราจร

ติดขดัได ้
ปานกลาง 

2. เวลาผา่นไปพบเห็นการตั้งด่านของต ารวจจราจร ท่านมกัสงสัยวา่ ด่าน
ถูกตอ้งหรือไม่ 

มาก 

 
 ด้านพฤติกรรม พบวา่ ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรในองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.76) กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมท่ี
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แสดงออกในลักษณะพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร อยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
วเิคราะห์รายขอ้ ดงัน้ี 

          13.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการแสดงความรู้สึกต่างๆเวลามีผูน้ าขอ้มูล
ข่าวสารของต ารวจจราจรมาแชร์ในเฟซบุก๊ ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 146 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 
          14.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการเขา้ร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุยช่ืนชม
เก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 รองลงมาคือระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
          15.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการน าขอ้มูลไปแชร์ต่อเม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้น
บวกเก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.1 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
          16.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการเขา้ช้ีแจงท าความเขา้ใจ เม่ือพบผูแ้สดงความ
คิดเห็น เก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจรท่ีไม่ถูกตอ้ง ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาคือระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
          17. กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการเลือกชมคลิปข่าวสารการท างาน ของต ารวจ
จราจรในแง่บวกมากกวา่แง่ลบ เพราะเช่ือวา่ต ารวจจราจรปฏิบติัหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.1 
          18.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการเขา้ร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุย วจิารณ์
เก่ียวกบัความไม่ถูกตอ้งในการท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 
          19.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการกดไลคเ์วลามีผูน้ าข่าวสารดา้นลบ เก่ียวกบั
การท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
          20.กลุ่มตวัอยา่ง แสดงพฤติกรรมดว้ยการกดแชร์ขอ้มูลข่าวสารดา้นลบ เก่ียวกบัการ
ท างานของต ารวจจราจร ในระดบัปานกลางหรือไม่แน่ใจ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 
รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
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ตารางที ่4.11 ค าถามเชิงบวก ดา้นพฤติกรรม 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ท่านมกัแสดงความรู้สึกต่างๆ เวลามีผูน้ าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานของต ารวจจราจรมาแชร์ในส่ือเฟซบุก๊ 
ปานกลาง 

2. ท่านมกัจะร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุย ช่ืนชมเก่ียวกบัการท างานของ
ต ารวจจราจร 

นอ้ย 

3. เม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้นบวกของต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุ๊ก ท่านมกัจะน า
ขอ้มูลนั้นไปแชร์ต่อ 

ปานกลาง 

4. ถา้ท่านพบเจอใครท่ีแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ใจการท างานของต ารวจ
จราจรไม่ถูกตอ้ง  ท่านมกัจะเขา้ช้ีแจง ท าความเขา้ใจทนัที 

ปานกลาง 

5. ท่านเลือกชมคลิปวีดีโด ข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานของต ารวจจราจร
ในแง่บวกมากกว่าดา้นลบ เพราะเช่ือว่าต ารวจจราจรตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งดีอยูแ่ลว้ 

นอ้ย 

ค าถามเชิงลบ ด้านพฤติกรรม 
ล าดบั หวัขอ้ ระดบั 
1. ท่านมกัจะร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุย วจิารณ์ในเร่ืองความไม่ถูกตอ้ง 

เก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจร 
ปานกลาง 

2. ท่านเขา้กดไลค ์เวลามีผูน้ าขอ้มูล ข่าวสารดา้นลบเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของ ต ารวจจราจร 

ปานกลาง 

3. เม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้นลบของต ารวจจราจรผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ท่านมกัจะน า
ขอ้มูลนั้นไปแชร์ต่อ 

ปานกลาง 

 
 
4.3  ส่วนที ่3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชนที่มี
ต่อต ารวจจราจร 

 ในส่วนน้ีผูว้จิยัท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ คือการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือ
ออนไลน์ กบัตวัแปรตามคือ ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร ดว้ยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีเกณฑด์งัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ 0.50 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ 0.30 – 0.49 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
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 ค่าสัมประสิทธ์ 0.10 – 0.29 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิ เป็น บวก หรือ ลบ จะแสดงทิศทางของความสัมพนัธ์ 
  
ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์กบัความทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร 

 
ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ 
กบั ทศันคติของประชาชนที่มีต่อต ารวจจราจร 

ค่า r ระดับความสัมพนัธ์ 

ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร -0.023 - 

ทศันคติในดา้นความรู้ / การรับรู้ 0.078 - 

ทศันคติในดา้นความรู้สึก -0.020 - 

ทศันคติในดา้นพฤติกรรม 0.240* ระดบัต ่า 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 ตารางท่ี 4.12  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์กบัทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรดว้ยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  พบวา่ 
ในภาพรวม การเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
ต ารวจจราจร  และเม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ แสดงให้เห็นวา่ การเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียวตาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
ท่ี 0.240 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในระดับต ่า  ขณะท่ีการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ก็ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ และดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อต ารวจจราจรดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ แบบวดัผลคร้ังเดียว มีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เฟซบุ๊กในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาจ านวน 
399 ตวัอยา่ง แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean)  การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA 
Analysis)  และหาค่าความสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)
ผลการวจิยัสรุปผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 
5.1  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 
 5.1.1 การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์  
       จากการวจิยัท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 ในเร่ืองของการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่น
ส่ือออนไลน์ ผูว้จิยัไดส้รุปโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1 การเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจร ผา่นส่ือออนไลน์ 

 
 

การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 
 

1.พบเห็นขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบผา่นส่ือเฟซบุก๊ในระยะ 3 เดือนท่ี
ผา่นมา 

4.24 มากท่ีสุด 

2.อ่านความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจ
จราจร 

3.88 มาก 

3.เขา้ชมเฟซบุก๊ต่างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจร 3.61 มาก 



52 

 

ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 
     กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุก๊ภาพรวมในระดบัปานกลาง
แต่จากผลวเิคราะห์ส่วนใหญ่มีทิศทางไปในแง่ลบ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา ไดพ้บเห็น
หรือเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นลบมากท่ีสุด ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยงัเลือกเปิดรับดว้ยการอ่าน
ความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจจราจรมาก ในขณะช่วง 3 เดือนท่ีผา่น
มาไดพ้บเห็นขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือเฟซบุก๊ดา้นบวกนอ้ยท่ีสุด 
  โดยการเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง มี
ดงัน้ี 
 5.1.2 ข้อมูลทัว่ไป 
 ผลการวิจยั ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 288 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 72.2) ส่วนเพศหญิง จ านวน 111 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.8) 

การเปิดรับข้อมูลต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 
 

4.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นบวกเพราะอยากใหส้ังคมให้
ก าลงัใจต ารวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดี 

3.35 ปานกลาง 

5.กดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นลบ 3.21 ปานกลาง 
6.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นลบ เพราะอยากใหค้นอ่ืนๆได้
รับรู้ความจริง 

3.18 ปานกลาง 

7.ยามวา่ง มกัใชเ้วลาในการเขา้ส่ือเฟซบุก๊เพื่อเขา้ดูกระทูต้่างๆเก่ียวกบั
การท างาของ ต ารวจจราจร 

3.13 ปานกลาง 

8.กดติดตามเพจท่ีมีขอ้มูลของต ารวจจราจรดา้นบวก 2.96 ปานกลาง 
9.เวลาเห็นเพจในเฟซบุก๊เก่ียวกบัต ารวจจราจร มกัจะขา้มไม่เขา้ชม 2.95 ปานกลาง 
10.มกักดแชร์ขอ้มูลของต ารวจจราจรแทบทุกเร่ือง  เพราะเห็นวา่สังคม
ควรรับรู้ความจริงในทุกมิติ 

2.93 ปานกลาง 

11.ไดแ้สดงความคิดเห็นตามกระทูต่้างๆ ท่ีมีการพูดถึงต ารวจจราจร 2.85 ปานกลาง 
12.เห็นขอ้มูลต ารวจจราจรดา้นบวกผา่นส่ือเฟซบุก๊ในระยะ 3 เดือนท่ี
ผา่นมา 

2.83 ปานกลาง 
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 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ  านวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.6) 
รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุระหวา่ง 18-25 ปี จ  านวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.8) ถดัมาอายุระหวา่ง 36-40 
ปี จ  านวน 80 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.1) อายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.0) 
และ อาย ุ51 ปี ข้ึนไป จ านวน  22 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.5) 
        กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 146 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 36.6) รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพรับราชการ จ านวน 85 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.3) ถดัมาอาชีพ
คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 84 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.1) อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 47 คน (คิด
เป็นร้อยละ 11.8)  อาชีพนกัศึกษา / นกัเรียน จ านวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.0) และ อาชีพอ่ืนๆ / 
อิสระ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.3) 
       โดยส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 138 คน (คิดเป็นร้อยละ 
34.6) รองลงมา มีรายได ้ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 109 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.3) ถดัมามีรายได ้
25,001- 35,000 บาท จ านวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.1) และ รายได ้35,000  บาท มีจ านวน 60 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 15.0) 
  ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ  านวน 196 คน (คิดเป็นร้อยละ
49.1)  รองลงมามีระดบัการศึกษา ปวช./หรือต ่ากว่า จ  านวน 93 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.3) ถดัมามี
ระดบัการศึกษา ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ  านวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.8) และนอ้ยท่ีสุด
มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 43 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.8) 
 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลใกล้ชิดรับราชการต ารวจ จ านวน 254 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 63.7) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบุคคลใกลชิ้ดรับราชการต ารวจมี 145 คน (คิดเป็นร้อยละ 
36.3) 
  

5.2  ทศันคติของประชาชนทีม่ีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ 
       จากท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 ในเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร
ผา่นส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย โดยแบ่งตาม
องคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.2  ทศันคติต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ดา้นการรับรู้ /ความรู้ 
 

       
  5.2.1 ด้านความรู้  
       พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรเก่ียวกบับทบาทและการด าเนินงานของต ารวจ
จราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่การท างานของต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ี
จบัผดิคน เพราะทุกการท างานยอ่มมีขอ้ผิดพลาด โดยยงัไม่เช่ืออีกวา่ต ารวจจราจรจะเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได ้ ยงัไม่เช่ือวา่ต ารวจจราจรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรี และความยติุธรรม โดยมี
ความเช่ืออีกวา่คลิปท่ีแชร์ในดา้นลบน่าจะเป็นเร่ืองจริง อีกทั้งยงัไม่เช่ืออีกวา่ต ารวจจราจรจะเป็นท่ี
พึ่งของประชาชนได ้ 
 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

1.เช่ือวา่การท างานของต ารวจจราจร อาจมีบา้งท่ีจบัผดิคน เพราะทุก
การท างานยอ่มมีขอ้ผดิพลาด 

2.94 ปานกลาง 

2.ไม่คิดวา่ต ารวจจราจรจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 2.84 ปานกลาง 
3.คลิปท่ีถูกแชร์ผา่นส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนของต ารวจท่ีไม่
เหมาะสม คิดวา่เป็นส่วนนอ้ย เม่ือเทียบกบัเหตุการณ์จริงๆในสังคม 

2.79 ปานกลาง 

4.มกัช่ืนชมในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 2.43 นอ้ย 
5.เช่ือวา่ต ารวจจราจร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรีและความ
ยติุธรรม 

2.22 นอ้ย 

6.เช่ือวา่ทุกคลิปท่ีแชร์ผา่นส่ือเก่ียวกบัการประพฤติตนของต ารวจ
จราจรท่ีไม่เหมาะสม เป็นเร่ืองจริงทั้งนั้น 

2.10 นอ้ย 
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ตารางที ่5.3 ทศันคติต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ดา้นความรู้สึก 
 

 

    5.2.2  ด้านความรู้สึก 
         พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดับปานกลาง  แต่กลุ่ม
ตวัอย่างยงัรู้สึกสงสัยในการท างานของต ารวจจราจรในเร่ืองของความโปร่งใสของการตั้งด่าน 
ตลอดจนการใชดุ้ลยพินิจหรือวิจารณญาณท่ีเหมาะสมในการตดัสิน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัรู้สึกวา่การ
ตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มาแลว้ขบั ท าให้รู้สึกปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
และรู้สึกช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจร 
 

ตารางที ่5.4  ทศันคติต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ดา้นพฤติกรรม 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

1.เวลาผา่นพบเห็นการตั้งด่านของต ารวจจราจร มกัสงสัยวา่ เป็นด่าน
ถูกตอ้งหรือไม่ 

4.10 มาก 

2.ถา้ต ารวจจราจรกวดขนัวนิยัการจราจรมากกวา่น้ี ช่วยลดปัญหา
การจราจรติดขดัได ้

3.09 ปานกลาง 

3.การตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มาแลว้ขบั ท าใหรู้้สึก
ปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

2.92 ปานกลาง 

4.รู้สึกวา่ต ารวจจราจรพึ่งพาได ้เช่นการอ านวยความสะดวกเม่ือเกิด
อุบติัเหตุ 

2.59 นอ้ย 

5.รู้สึกช่ืนชมการท างานของต ารวจจราจร 2.46 นอ้ย 
6.รู้สึกวา่ต ารวจจราจรปฏิบติังานโดยใชดุ้ลพินิจวจิารณญาณท่ีเหมาะสม 
ในการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชถ้นน 

2.30 นอ้ย 

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

1.มกัจะร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุย วจิารณ์ในความไม่ถูกตอ้งการ
ท างานของต ารวจจราจร 

3.07 ปานกลาง 

2.ท่านมกัแสดงความรู้สึกต่างๆเวลามีผูน้ าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจรมาแชร์ในเฟซบุก๊ 

2.95 ปานกลาง 
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 

 
       5.2.3 ด้านพฤติกรรม 
       พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมในระดบัปานกลาง เพราะเลือก
กดไลค ์กดแชร์ขอ้มูลต่อ เม่ือมีผูน้ าข่าวสารดา้นลบเก่ียวกบัการท างานของต ารวจจราจรข้ึนมาโพสต ์
โดยกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมกัจะเขา้ร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุยวจิารณ์ถึงความไม่ถูกตอ้งในการ
ท างานของต ารวจจราจร ทั้งน้ี ถา้เจอใครท่ีแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ใจการท างานของต ารวจจราจร
ไม่ถูกตอ้ง จะเขา้ช้ีแจงท าความเขา้ใจทนัที และเม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้นบวกของต ารวจจราจร ท่านมกั
น าขอ้มูลไปแชร์ต่อ 
 
5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์กับทศันคติของประชาชนทีม่ีต่อต ารวจ
จราจร 
  ในภาพรวม การเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจร  และเม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ แสดงให้เห็นวา่ การเปิดรับขอ้มูล
ผ่านส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวตาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ทศันคติต่อต ารวจจราจร 
ผ่านส่ือออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

3.เม่ือมีผูแ้ชร์ข่าวสารดา้นลบ เก่ียวกบัการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
ท่านมกัน าขอ้มูลนั้นไปแชร์ต่อ 

2.92 ปานกลาง 

4.เม่ือมีผูแ้ชร์ขอ้มูลดา้นบวกของต ารวจจราจร ท่านมกัน าขอ้มูลไปแชร์
ต่อ 

2.85 ปานกลาง 

5.ถา้เจอใครท่ีแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ใจการท างานของต ารวจ
จราจรไม่ถูกตอ้ง จะเขา้ช้ีแจงท าความเขา้ใจทนัที 

2.70 ปานกลาง 

6.มกักดไลคเ์วลามีผูน้ าข่าวสารดา้นลบ เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
ต ารวจจราจร 

2.70 ปานกลาง 

7.มกัร่วมวงสนทนา เม่ือมีคนพูดคุย ช่ืนชมเก่ียวกบัการท างานของ
ต ารวจจราจร 

2.58 นอ้ย 

8.เลือกชมคลิป ข่าวสารการท างานของต ารวจจราจรในแง่บวกมากกวา่
ดา้นลบเพราะเช่ือวา่ต ารวจจราจรปฏิบติัหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 

2.31 นอ้ย 
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สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ท่ี 0.240 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า  ขณะท่ีการเปิดรับขอ้มูลผา่น
ส่ือออนไลน์ก็ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ และดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อต ารวจจราจรดว้ย 
 
5.4 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนท่ี
เปิดรับขอ้มูล และทศันคติของประชาชน ท่ีมีต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงในล าดบัต่อไปน้ี 
ผูว้จิยัจะน าไปสู่การอภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข้อมูลเก่ียวกับต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงพบวา่ ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เลือกเปิดรับในประเด็นเก่ียวกบัขอ้มูล
ต ารวจจราจรดา้นลบและเลือกอ่านความคิดเห็นของคนท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต ารวจ
จราจรก่อนวา่จะตรวจสอบวา่เน้ือหาท่ีส่งมาถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไรซ่ึงสอดคลอ้งกบั โจเซฟ ที แคลป
เปอร์ (Klapper, J.T., 1960 อา้งถึงใน ชานนัต ์รัตนโชติ, 2552: 11) ไดก้ล่าวไวว้่ากระบวนการเลือก
รับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงตรงกบั
องคป์ระกอบในส่วนของการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้
ท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ
สนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติเดิม
ท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่
สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance)  
      ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า องค์ประกอบด้าน
ความรู้ ของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปานกลาง  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 
Interpretation) ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการรับรู้ข่าวสารของมนุษย ์(ชานนัต ์รัตนโชติ, 2552: 11) กล่าวว่า 
เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้แต่ละคนอาจจะตีความหมายตามความเขา้ใจ
ของตวัเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะ
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ร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขอ้มูลนั้นๆ  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือเฉพาะกิจ (ดวงฤทยั พงศ์ไพฑูรย ,์ 2544) โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมี
เน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผูรั้บสารเฉพาะกลุ่มรับสารและข้อมูล
เฉพาะท่ีน ามาเสนอ เพื่อให้เกิดทศันคติตามท่ีส่ือน าเสนอ ดงัเช่นส่ือเฟซบุ๊กท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษา เป็น
ส่ือท่ีมีการสร้างเพจเฉพาะเจาะจงในเร่ืองของต ารวจจราจร โดยมีการให้ขอ้มูลต ารวจจราจรเพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น 
       องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรภาพรวมใน
ระดบัปานกลาง เพราะกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความรู้สึกวา่การตั้งด่านของต ารวจจราจรเพื่อตรวจจบัผูเ้มา
แลว้ขบัท าให้รู้สึกปลอดภยัจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน แต่ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งยงัมีความรู้สึกวา่
การปฏิบติัของต ารวจจราจรมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในเร่ืองของการตั้งด่าน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจหรือวิจารณญาณท่ีเหมาะสมในการตดัสิน ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่า 
ความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่ง เกิดจากการรับรู้หรือความรู้ท่ีเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลของต ารวจจราจร  
ท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้สึกไปในทิศทางเช่นนั้น โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดทศัคติ (Zimbardo 
and Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ ,2531 : 49)  กล่าวว่าเม่ือมีพื้นฐานดา้นความคิด 
หรือ ความรู้และความเขา้ใจ จึงนบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก
ของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน  ทั้ งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับ 
ประสบการณ์และความรู้ท่ีไดรั้บของบุคคลนั้นๆ  
      องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต 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 : 49)  กล่าวในองค์ประกอบ
ทางทศันคติว่าองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก ถูกผลกัดนั
ออกมาในเชิงพฤติกรรม 
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 ทั้งน้ี ผลการวิจยัจากองค์ประกอบดา้นความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมของประชาชนใน
การเปิดรับขอ้มูลต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์โดยรวมออกมาอยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัได้มี
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 ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ประชาชนก็จะมองในแง่ดี  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
ต ารวจจราจรปรากฎวา่ มีความสัมพนัธ์กบัดา้นพฤติกรรมเพียงดา้นเดียว  เพราะลกัษณะพฤติกรรมท่ี
แสดงออกด้วยการกดไลค์ กดแชร์ ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมท่ีมีความรวดเร็ว ซ่ึงเกิดทันทีเพื่อ
สนองตอบต่อเร่ืองราวท่ีพบเห็น แต่มกัไม่เกิดจากกระบวนการคิดหรือการไตร่ตรองของสาร เพราะ
การรับรู้และความรู้สึกจะตอ้งใช้เวลานานในการศึกษา สั่งสมแลว้จึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัความหมายของโรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อา้งถึง
ใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 
1960 : 1) และ คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good , 1959 : 48) ท่ีกล่าวไวว้่า เม่ือคนเรารับรู้ต่อส่ิงใดก็
จะรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการตอบสนองออกมาทางพฤติกรรมกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทิศทาง
เดียวกนั  
  ทั้งน้ี ความขดัแยง้กบัทฤษฎีดงักล่าว น่าจะมีผลมาจากบริบทของการเปิดรับสารในสังคม
ปัจจุบนัมีความแตกต่างไปจากในอดีต เพราะส่ือออนไลน์ท่ีใช้ มีลกัษณะการใช้งานง่าย ทั้งการ
กดไลคแ์ละการกดแชร์ ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมกดไลคแ์ละกดแชร์ต่อเม่ือพบเห็นขอ้ความนั้น
ทนัทีโดยท่ีไม่มีกระบวนการศึกษาและไตร่ตรองขอ้มูลเหล่านั้นใหถ่ี้ถว้น 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1  ข้อเสนอแนะส าหรับต ารวจจราจร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ภาพรวมในระดบัปานกลางแสดง
วา่ ควรเอาจุดแขง็น้ี ไปต่อยอดในการวางแผนการส่ือสารกบัประชาชน โดยปรับจุดต่างๆ ตามน้ี 
  กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อต ารวจจราจรในองค์ประกอบดา้นการรับรู้เก่ียวกบับทบาท
และการด าเนินงานของต ารวจจราจรในระดบัปานกลาง  ตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีประชาชนกังขาผ่านส่ือเฟซบุ๊ก เพราะผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าต ารวจจราจรเป็นท่ีพึ่ งของ
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 ารวจจราจรนัน่เอง ตามท่ี วรัิช ลภิรัตนกุล (2540:81-83) ไดอ้ธิบายในแนวคิดภาพลกัษณ์ไว้
วา่ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร(Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ร
หรือหน่วยงาน หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ของบริษทัแห่งนั้น
ดว้ย  
 5.5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยช้ินต่อไป  
  1) การศึกษาถึงผลทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผ่านส่ือออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ท าเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น จึง เห็นควรท่ีจะท าการศึกษาไปถึงจงัหวดัอ่ืนๆ อาจจะไดค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั เพราะจะมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 2)  การศึกษาถึงผลทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อต ารวจจราจรภายหลงัการเปิดรับขอ้มูล
ต ารวจจราจรผา่นส่ือออนไลน์ ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าผา่นส่ือออนไลน์เฉพาะเฟซบุ๊ก เท่านั้น จึงเห็นควร
ว่าหากท าผ่านส่ือออนไลน์อ่ืนๆ อาทิ อินสตราแกรม หรือเว็บไซต์ ก็อาจจะได้ความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั 
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