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บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
 

การวิจัยเรื่อง “สภาพปญหาและความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่
ตํารวจจราจร” ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (สมช.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปญหาตามบริบทปจจุบันของ
การฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร (2) ศึกษาความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจร และ (3) เสนอแนะรูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ตํารวจจราจร 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการศึกษาคนควาจากเอกสาร การ
สนทนากลุม และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 78 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบดวย (1) เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจราจรทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ (2) ผูจัดหลักสูตรฝกอบรมดานการจราจรของหนวยงานตางๆ ภายใตสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจราจร เชน เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก อาสาสมัครจราจร เจาหนาที่หนวยกูภัย และ
ส่ือมวลชนที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจราจร และ (4) ประชาชนผูใชบริการจราจร ไดแก ผูขับขี่
รถสาธารณะ และประชาชนผูใชรถใชถนนทั่วไป 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง เทปเสียง แนว
การสนทนากลุมและการสัมภาษณ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญใน 4 เมืองหลักที่
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการศึกษา และมีปญหาจราจรในขั้นรุนแรง ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียง จังหวัดใหม จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิจัย พบวา (1) ปญหาเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร ไดแก 
นโยบายในการอบรมไมชัดเจน ขาดการวางแผนการอบรมที่เปนระบบ ขาดงบประมาณ ขาดแคลน
วิทยากรที่มีความรูและประสบการณ  ขาดแคลนตําราและเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ได
มาตรฐาน ขาดสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใชในการอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรมไมเหมาะสม  
เทคโนโลยีที่ใชสอนไมทันสมัยไมมีเวลาในการเขารับการอบรม  ขาดการติดตามและประเมินผล 
เปนตน (2) ความตองการในการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร แบงออกเปน 1)  ความตองการ
ขององคการ ไดแก  ตองการใหตํารวจจราจรมีความเปนมืออาชีพ มีความชํานาญเฉพาะดาน และ
การบังคับใชกฎหมายแบบไมเขมงวดมากนัก 2) ความตองการตามลักษณะงาน ไดแก  ความรู
เกี่ยวกับการจัดการจราจร การปองกันอุบัติเหตุ การบังคับใชกฎหมาย การรับเสด็จ เทคโนโลยี
สมัยใหมและเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่  การใหบริการ และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน (3) ความตองการสวนบุคคล ไดแก  ความรูภาษาตางประเทศ กฎหมายจราจร คอมพิวเตอร
เบื้องตน ความรูเกี่ยวกับยานยนต วิศวกรรมจราจรเบื้องตน จิตวิทยา  การประชาสัมพันธ เทคนคิการ



ตั้งดาน การจัดการความเครียด กริยามารยาท การชวยเหลือผูบาดเจ็บ การถายรูปและการเก็บ
หลักฐาน การวางแผนการใชจายเงิน สารอันตรายและสารเคมีตางๆ (3) รูปแบบและเนื้อหาการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร ควรมีรูปแบบ ดังตอไปนี้                                                                                              

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร ควรประกอบดวย 2 
สวน คือ องคความรูทางดานวิชาชีพ ไดแก และจริยธรรมจริยธรรม                                   

ขอเสนอแนะจากการวิจัยตอผูเกี่ยวของ มีดังตอไปนี้ 
1.  ควรสรางความตระหนักแกผูบริหารในเรื่องปญหาการจราจรและปญหาการ

ฝกอบรมของตํารวจจราจร 
2.  ควรสรางนักวิชาการดานการจราจร 
3. ควรปรับปรุงระบบการเจริญเติบโตแบบไมสายงานเปนแบบสายงานจราจร 
4. ควรพัฒนาคูมือการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรตามตัวแบบที่ไดจากผล

การศึกษา 
5. ควรจางบุคลากรเอกชนประจําหนวยฝกอบรม 
6. ควรนําเสนอผลการวิจัยนี้ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหรับทราบทิศทาง 
                                                                      

                                                                                                                                                                          



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปญหาการจราจรเปนปญหาที่มีความรุนแรงมากปญหาหนึ่งของประเทศไทย 
ปญหาเกี่ยวกับการจราจร อาจแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 1) ปญหาการจัดการจราจรที่ติดขัดในเขต
เมืองใหญ ซ่ึงสงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจปหนึ่งๆ เปนจํานวนมาก และ 2) ปญหาอุบัติเหตุ
จราจรที่เกิดขึ้นบนทองถนน ที่สงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิตปละมากกวา 12,000 คน และบาดเจ็บ
มากกวา 8 หมื่นคน คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 232,855 ลานบาทตอป (กรมทางหลวง 2550)  
มีการประเมินวาอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมีมากกวาอาชญากรรมประมาณ 4 เทา และ
รุนแรงมากกวาการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประมาณ 15 เทา ความเสียหายดังกลาวจงึ
มีความคุมคาตอการลงทุนเพื่อแกไขปญหาการจราจรใหลดความรุนแรงลง 
 

จากการศึกษาในตางประเทศพบวา การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถลดอุบัติเหตุจราจรลงไดอยางมาก (Zaal, 1994)   อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา 
การบังคับใชกฎหมายของประเทศไทยยังขาดความเปนมืออาชีพ อันเนื่องมากจากการขาดองค
ความรูและยุทธวิธีการปฏิบัติงานดานการจราจรที่เปนสากล กลาวคือ ดานการจัดการจราจร มัก
ดําเนินการโดยใชประสบการณและการลองผิดลองถูกเปนหลัก สวนดานอุบัติเหตุจราจรนั้น มักจะ
ทํางานในเชิงรับมากมากกวาการทํางานในเชิงรุกหรือขาดการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนผล
มาจากการขาดการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

การฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจรที่ผานมา ยังมีจุดออนอยู
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตรการฝกอบรมที่แยกสวนและไมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหวางระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ขาดองคความรูที่ครบถวนสมบูรณตามหลักสากล 
ระยะเวลาการฝกอบรมสั้นเกินไป และผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญไมสามารถนําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมไปแกไขปญหาการจราจรที่ประเทศไทยกําลังประสบอยูไดอยางเปนรูปธรรม  
 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร
ตามบริบทของการฝกอบรมที่เปนอยูในปจจุบัน และศึกษาความตองการในการฝกอบรมของ
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เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อจัดหลักสูตร
การฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจรซึ่งจะชวยลดปญหา
การจราจรไดในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจจราจรตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1. ศึกษาปญหาตามบริบทปจจุบันของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
2. ศึกษาความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
3. เสนอแนะรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
               การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขต ดังนี้  
               3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้ศึกษาปญหาและความตองการการฝกอบรม
ของตํารวจจราจรเทานั้น ไมรวมถึงการศึกษาปญหาและความตองการการฝกอบรมของตํารวจซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ดานอื่น โดยครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังนี้  

                   1) บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา  
                   2) สภาพปจจุบันและปญหาการฝกอบรมของตํารวจจราจร  
                   3) ความตองการการฝกอบรมของตํารวจจราจร 
                   4) รูปแบบและเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจจราจรที่เหมาะสม 

             3.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมายของการการวิจัย กลุมเปาหมายของการวิจัย คือ 
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และผูมีสวนได
เสียกับการจัดการจราจร ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ปองกันสาธารณภัย อาสาสมัคร
จราจร ผูขับขี่รถสาธารณะ ส่ือมวลชน และประชาชนผูใชบริการจราจร 
             3.3 ขอบเขตดานเวลา ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน มิถุนายนถึง
สิงหาคม 2551  
 
4. นิยามศัพท 
                การฝกอบรม  หมายถึง  การอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกตํารวจ
จราจร  ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึงจัดภายในหนวยงานและหรือจัดโดยหนวยงานอื่น
ภายใตสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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               ความตองการในการฝกอบรม หมายถึง ความตองการขององคการ  ความตองการ
ตามลักษณะงาน และความตองการสวนบุคคล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใน
องคการ 
                ตํารวจจราจร หมายถึง เจาพนักงานตํารวจ  ที่มีเลขตําแหนงเปนตํารวจจราจร  มี
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522 ที่กฎหมายกําหนดใหเปนเจาพนักงาน
เพื่อปฏิบัติงานดานการจราจร   รวมถึงเจาหนาที่ตํารวจสายปองกันปราบปรามอาชญากรรม ที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหควบรวมหนาที่เปนตํารวจจราจร และปฏิบัติงานดานการจราจรจริง  
เนื่องจากในบางพื้นที่ยังไมมีการกําหนดอัตราตํารวจจราจรมากอน 

    รอง สว.จร. หมายถึง รองสารวัตรจราจร 
     สว.จร. หมายถึง สารวัตรจราจร 
     รอง ผกก.จร. หมายถึง รองผูกํากับจราจร 
     ผกก.หมายถึง ผูกํากับการ 
     บก. หมายถึง กองบังคับการ   
     บช. หมายถึง กองบัญชาการ 
     สตช.หมายถึง สํานักงานตํารวจแหงชาติ        

 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะมีประโยชน ดังนี้ 

1. ทราบสภาพปจจุบันและปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงาน
ดานการจราจร 

2. ทราบความตองการการฝกอบรมของเจาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานดานการจราจร 
3. ไดรูปแบบและเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่เหมาะสม 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
ในบทนี้จะมุงเนนในการนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมและองคความรู

อ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจร  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปูพื้นฐานความเขาใจ  และเปนเนื้อหาที่ใชอางอิงในการศึกษาปญหา
ตามบริบทปจจุบันของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร การศึกษาความตองการในการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร และการเสนอแนะรูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่
ตํารวจจราจร  การนําเสนอจะแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
2. การประเมินความตองการในการฝกอบรม 
3. ลักษณะงานจราจร 
4. การฝกอบรมสําหรับตํารวจจราจร 
5. การวิจัยที่เกี่ยวของกับตํารวจจราจร 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 

1.1 ความหมายของการฝกอบรม 
นักวิชาการและนักการศึกษาไดนิยามความหมายของการฝกอบรมไวหลากหลาย ดังนี้ 
Leonard Nadler (1970) ใหความหมายของการฝกอบรม (Training) วาเปน

กิจกรรมตางๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใหบุคคลที่กําลังปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะไดรับ
มอบหมายงานใหทํา สามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

Kalburgi M. Srinivas (1984) นิยามการฝกอบรมวา เปนวิธีการตางๆ ซ่ึงความรู
และทักษะเฉพาะดานที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน ถูกสอนและร่ําเรียน 

Irvin L. Goldstein (1986) ใหความหมายวา การฝกอบรม เปนการไดมาซึ่งทักษะ 
กฎเกณฑ แนวคิด หรือทัศนคติอยางเปนระบบ ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

John Kenny and Margaret Reid (1986) ใหทัศนะเกี่ยวกับการฝกอบรมวา เปน
กระบวนการที่ไดวางแผนไวเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแกไขทัศนคติ ความรู หรือความชํานาญงานใหดี
ขึ้น  โดยผานประสบการณการเรียนรู เพื่อใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผลในกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายๆ กิจกรรม  
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George T. Milkovich and John W. Boudreau (1991) นิยามการฝกอบรมวา เปน
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการใหความรูที่เปนระบบ รวมถึงการจูงใจ
พนักงานที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น และมีคุณลักษณะตามที่ตองการในงาน 

Jon M. Werner and Randy L. DeSimone (2006: 673) นิยาม การฝกอบรมวา 
เกี่ยวของกับการใหความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในองคการ   

Scott Snell and George Bohlander (2007: 282) ระบุวา การฝกอบรมเปนความ
พยายามขององคการที่จะสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในองคการ ซ่ึงมุงเนนการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานระยะสั้นมากกวาการมุงเนนการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อความรับผิดชอบในอนาคต 

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler and Steve Werner (2009: 275) ระบุวา การ
ฝกอบรมมีวัตถุประสงคหลักในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะสั้นและในงาน
หนึ่งงานใดโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร  

อุทุมพร จามรมาน (พ.ศ.2533) ใหความเห็นวา การฝกอบรม คือ กิจกรรมหรือ
ความพยายามที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน เพื่อใหผูเขาอบรมเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องความรู ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2533) ใหความหมายของการ
ฝกอบรมวา เปนการถายทอดความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติ
ในทางที่ถูกที่ควร เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไตรรัตน โภคพลากรณ (2549: 4-31) ระบุวา มีผูใหความหมายของการฝกอบรมที่
ใกลเคียงกันวาการฝกอบรม หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และทัศนคติ
ที่ดีในการทํางาน โดยมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพการณทั้งในปจจุบันและอนาคต 

กลาวโดยสรุป การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมในการทํางานโดยการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานแก
บุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานและ ภาระหนาที่ตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1.2 ความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคคล และการฝกอบรม  

การศึกษา การพัฒนาบุคคล และการฝกอบรม เปนคําที่มีความหมายและมีลักษณะ
สําคัญที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม ทั้งสามคํานี้ไมไดเหมือนกันเสียทีเดียว กลาวคือ  

การศึกษา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมี
ความรู ทักษะ ทัศนคติในเรื่องทั่วๆไป อยางกวางๆ โดยมุงเนนการสรางคนใหมีความสมบูรณ 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปน
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สําคัญ ถึงแมวาการศึกษาในปจจุบันมุงเนนใหความสําคัญแกตัวผูเรียนเปนหลัก (Student-Centered) 
การศึกษาโดยทั่วไปก็ยังคงเปนการตอบสนองความตองการของบุคคลในการเตรียมพรอมหรือสราง
พื้นฐานในการเลือกอาชีพมากกวาการมุงเนนใหผูเรียนนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง
เปนการเฉพาะ และยังเปนสิ่งที่กระทําไดตลอดชีวิต (Lifelong Education) โดยไมจํากัดระยะเวลา 

ในขณะที่ การพัฒนาบุคคล นั้น มุงเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในเรื่องทั่วๆไป 
โดยหากเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดีขึ้น 
สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ยากขึ้นและมีรับผิดชอบที่สูงขึ้นไดแลว จะเรียกวาเปนการพัฒนาบุคคล
ทั้งส้ิน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากความหมายของการพัฒนาบุคคลดังกลาว จะเห็นวาการฝกอบรมเปนเพียง
วิธีการหนึ่งหรือสวนหนึ่งของการการพัฒนาบุคคล  

สําหรับ การฝกอบรม เปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูสําหรับบุคลากร เพื่อให
สามารถทํางานอยางใดอยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง เนนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู หรือจะปฏิบัติตอไป
ในระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝกอบรมอาจเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการของตัวบุคคลนั้นหรือไม
ก็ได แตจะเปนเรื่องที่มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยูหรือกําลังจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
การฝกอบรมจะตองเปนเรื่องที่จะตองมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดลงอยางแนนอน โดยมี
จุดประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งสามารถประเมินผลไดจากการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน (Performance) หลังจากไดรับการฝกอบรมแลว 

โดยสรุปแลว การศึกษา การพัฒนาบุคคล และการฝกอบรม แมวาจะมีแนวคิดที่
คลายกัน แตยังมีความแตกตางในรายละเอียด โดยสามารถสรุปความแตกตางไดดังตารางที่ 2.1 

 

 ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคคล และการฝกอบรม  

 
ท่ีมา: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2533  
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1.3 ความสําคัญของการฝกอบรม 
การฝกอบรมมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติ งานตามขั้นตอน  และวิ ธีการปฏิบัติที่

เปลี่ยนแปลงใหมได 
2. ชวยปรับปรุงความสามารถในการทํางานของบุคลากรใหสูงขึ้น ทําใหสามารถ

กาวทันตอความเจริญกาวหนา และทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได 
3. ทําใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น 
4. ชวยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของหนวยงาน เพราะผูปฏิบัติทํางานสามารถ

ทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
5. สนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ เพื่อเปนประโยชนตอบุคลากร และเปนการจูง

ใจบุคลากรใหอยูในองคการและมีความจงรักภักดีตอองคการ 
6. ชวยเสริมสรางความสัมพันธ ความสามัคคี และความรวมมืออันดีระหวาง

บุคลากรในองคการ 
7. ชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูงานของบุคลากรที่เพิ่งเขามาทํางานใหมหรือ

ไดรับมอบหมายงานที่แตกตางจากเดิม 
8. ชวยลดการบังคับบัญชา และการตรวจสอบงาน เนื่องจากผูปฏิบัติงานทํางาน

ไดถูกตองมากขึ้น 
9. ชวยสงเสริมความกาวหนาของผูเขารับการอบรม 
10. ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
11. ชวยเสริมสรางสุขภาพ ความปลอดภัย และชวยลดความเสียหายตางๆ โดย

เฉพาะงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานที่ตองการความปลอดภัย 
12. ชวยในการเปลี่ยนแปลงองคการไปในทิศทางที่ตองการได 

 
1.4 ประเภทของการฝกอบรม 

  การฝกอบรมอาจแบงออกเปนหลายประเภท ดังนี้  
1.4.1 แบงตามรูปแบบของการอบรม โดยแบงออกเปน  
1. การฝกอบรมแบบเปนทางการ (Formal Training) การฝกอบรมแบบเปน

ทางการจะมีลักษณะที่มีเวลากําหนดไวอยางแนนอน จะมีการกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน 
และการวางรูปแบบไวลวงหนา  

2. การฝกอบรมแบบไมเปนทางการ (Informal Training) การฝกอบรมแบบไมเปน
ทางการจะไมมีการกําหนดหรือวางแผนรายละเอียดการอบรมไวลวงหนา เชน การอบรมใหความรู
ขณะปฎิบัติงานโดยหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน 
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1.4.2 แบงตามสถานที่ท่ีใชในการอบรม โดยแบงออกเปน  
1) การฝกอบรมภายในหนวยงาน (Internal Training) การฝกอบรมภายในเปนให

ความรูแกบุคลากรภายในองคการ หรือเรียกวา In-House Training โดยมีวิทยากรเปนบุคลากรใน
องคการเดียวกันหรือวิทยากรจากภายนอกองคการ 

2) การฝกอบรมภายนอกหนวยงาน (External Training) เปนการฝกอบรมซึ่งจัด
โดยหนวยงานภายนอก 

1.4.3 แบงตามวัตถุประสงคของการอบรม ซ่ึงแบงการฝกอบรมออกเปน 3 
ประเภทใหญๆ คือ  

1) การฝกอบรมเพื่อแกไขปญหาที่ไดเกิดขึ้นมาแลว กลาวคือ เมื่อการดําเนินงาน
ของหนวยงานหรือองคการมีปญหาเกิดขึ้น สามารถสํารวจคนพบได หรือเปนที่ปรากฏชัดแจงวา
เปนความจําเปนที่จะตองแกปญหาดังกลาวดวยการฝกอบรมจึงไดมีการจัดการฝกอบรมขึ้น เชน เมื่อ
พบวาเจาหนาที่ไมสามารถจดรายงานการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองการแกไขปญหา
ดังกลาวดวยการจัดฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจดรายงานการประชุมขึ้น เปนตน 

2) การฝกอบรมเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความจําเปนในการ
ฝกอบรมประเภทนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีแผน หรือมีความคาดหมายวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล 
หรือวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน และบุคลากรที่มีอยูเดิมในปจจุบันยังไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานใหมนั้นได จึงจําเปนจะตองจัดการฝกอบรมเพื่อปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น เชน 
เมื่อมีแผนจะนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่ง จึงจําเปนตองรีบจัดการ
ฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรที่จะตองใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยาง
มีประสิทธิภาพเสียกอน 

3) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว หมายถึง เมื่อ
มิไดมีปญหาหรือมีแผนในการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแตอยางใด แตในระยะยาวมุงที่จะพัฒนา
งานและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุงสูความเปนเลิศขององคการโดยรวม ดังที่มักจะมีคํากลาววาการอยูนิ่ง
เฉยไมพัฒนาก็คือ การถอยหลังไปเรื่อยๆ เพราะผูอ่ืนก็จะแซงหนาขึ้นไปหมด จึงจําเปนตองมีการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้นอีก จึงไดจัดใหมีการฝกอบรมขึ้นอยางตอเนื่องและ
ทั่วถึงทั้งองคการ 

1.4.4 แบงโดยยึดชวงเวลาในการทํางานเปนหลัก โดยแบงออกเปน  
1) การฝกอบรมกอนประจําการ (Pre-Service Training) เปนการฝกอบรมซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อเตรียมบุคลากรกอนเขารับหนาที่ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะ
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของการฝกอบรมจะเนนเรื่องที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และระเบียบขอบังคับตางๆ  
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2)  การฝกอบรมระหวางประจําการ (In-Service Training) เปนการฝกอบรมซึ่งมี
วัตถุประสงคในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ แกผูเขารับการฝกอบรมใหสามารถปฏิบัติงานได
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือชวยแกปญหาในการปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากตัวผูปฏิบัติงานเอง 
หรือเพื่อเปนการเตรียมบุคลากร ใหพรอมสําหรับการเลื่อนตําแหนงหรือเปลี่ยนสายงาน 

1.4.5 แบงโดยยึดวิธีการฝกอบรมเปนหลัก โดยแบงออกเปน   
1) การฝกอบรมขณะทํางาน (On the Job Training หรือ Desk Training) เปนการ

ฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม 
ตามปกติแลวมีผูคอยกํากับดูแลใหปฏิบัติอยางถูกตอง ผูคอยกํากับอาจเปนหัวหนางานหรือครูฝกก็
ได ซ่ึงจะทําหนาที่อธิบายหรือสาธิตเพิ่มเติมจากการเรียนรู ซ่ึงผูเขาอบรมไดรับจากการฝกปฏิบัติ
ของตนเองเปนหลัก ในชวงหลังการฝกอบรมแบบนี้มักจะเปนการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ไดมีผูเขียนระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงานนั้นๆ ไวแลว  

2) การฝกอบรมนอกสถานที่ทํางาน (Off the Job Training) มีวัตถุประสงคเพื่อ
เตรียมใหผูเขาอบรมพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที หรือพรอมในการที่จะเขารับการฝกปฏิบัติงาน
ปกติในที่ทําการ (On the Job Training) หรือใชเพื่อลดคาใชจายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หาก
ใชการอบรมระหวางการปฏิบัติงานทันที  กรณีที่เปนงานที่เสี่ยงตอความเสียหายหรือเสี่ยงอันตราย 
การฝกอบรมแบบนี้มักจะมีลักษณะที่เรียกวาการฝกอบรมแบบหองเรียน (Classroom Training) คือ 
จะเนนถึงการจัดใหผูเขาอบรมไดทีละมากๆ ตั้งแต 10 - 100 คน จึงมักจะใชสถานที่ในหองประชุม
เปนหลัก  การฝกอบรมมักใช เทคนิคการบรรยาย  การอภิปรายเปนหลัก  และอาจมีการใช
โสตทัศนูปกรณ การสาธิต เทคนิคแบบกลุม เปนตน 

3) การฝกอบรมแบบผสม คือ หลักสูตรการฝกอบรมที่มีทั้งการฝกอบรมขณะ
ทํางานและการฝกอบรมนอกสถานที่ทํางานประกอบกัน 

1.4.6 แบงตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม โดยแบงออกเปน  
1) การฝกอบรมเปนรายบุคคล ตามความจําเปนในการฝกอบรมของบุคคลรายนั้น 

โดยอาจเปนการอบรมปฐมนิเทศเปนรายตัว การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดใหฝกอบรม
ทางไกล หรืออาจใชเทคนิคทางการบริหารอื่นๆ เชน การมอบหมายงานใหปฏิบัติ เปนตน  

2) การฝกอบรมเปนคณะ เปนการฝกอบรมใหกับกลุมบุคลากรซึ่งมีลักษณะความ
จําเปนในการฝกอบรมเหมือนกันทีละจํานวนมากๆ หรือที่เรียกวา Classroom Training นั่นเอง 

1.4.7 แบงตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม ในกรณีที่มีการสํารวจหา
ความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรมทั้งองคการแลวพบวา มีความจําเปนจะตองจัด
ฝกอบรมหลักสูตรในเนื้องานหลายดานดวยกัน โดยผูเขาอบรมเปนบุคลากรซึ่งดํารงตําแหนงและ
ระดับตางกัน จึงอาจมีการกําหนดหลักสูตรฝกอบรมในแตละดาน และแบงประเภทการฝกอบรม
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ออกเปนดานตางๆ ตามลักษณะของหลักสูตรฝกอบรมนั้นๆ เชน การฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การฝกอบรมดานการปฏิบัติงานธุรการ การฝกอบรมดานการบริหาร เปนตน 

1.4.8 แบงตามลักษณะของกลุมเปาหมาย โดยแบงออกเปน  
1) การฝกอบรมสําหรับบุคลากรแตละระดับตามแนวนอนในโครงสรางของ

องคการ เพื่อใหความรูทั่วๆไป ในลักษณะที่ตองการสรางกรอบแนวความคิดและแนวปฏิบัติอยาง
กวางๆ ซ่ึงบุคลากรในระดับดังกลาวควรจะทราบหรือสามารถปฏิบัติได ไดแก การฝกอบรม
ปฐมนิเทศสําหรับบุคลากรใหม การฝกอบรมเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากร
ระดับบริหาร เปนตน  

2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแนวตั้งขององคการ เปนการฝกอบรม
เพื่อใหความรูหรือสรางความสามารถเฉพาะสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงหรือสายงาน โดยใช
หลักสูตรซ่ึงกําหนดขึ้นโดยเฉพาะตามความจําเปน ในการฝกอบรมของตําแหนงนั้นๆ และมักจะ
เนนถึงแนวการปฏิบัติงานในรายละเอียด ซ่ึงผูเขาอบรมจะนําไปใชในการทํางานไดมากกวาการ
ฝกอบรมตามแนวนอน เชน การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่บุคคล การฝกอบรมเลขานุการผูบริหาร 
เปนตน นอกจากนี้ การฝกอบรมบุคลากร เฉพาะในแตละหนวยงาน เชน การฝกอบรมบุคลากร  
กองการเจาหนาที่ ก็อาจจัดเปนการฝกอบรมประเภทนี้ได เพราะผูจัดฝกอบรมสามารถกําหนด
หลักสูตรที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมเฉพาะสําหรับบุคลากรในหนวยงานนั้นไดเชนเดียวกัน 

 
1.5 การฝกอบรมกับกระบวนการเรียนรูของผูใหญ 

วัตถุประสงคของการจัดโครงการฝกอบรมในงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อพัฒนาเจาหนาที่
ตํารวจจราจร ซ่ึงเปนผูใหญ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึงลักษณะธรรมชาติใน
กระบวนการเรียนรูของผูใหญเปนพื้นฐาน จึงจะมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ 
ในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานฝกอบรมไดอยางเหมาะสม และกอใหเกิดการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขาอบรมไดตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมมากขึ้น 
โดยการเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงสามารถสรุปเปนหัวขอได ดังนี้  

1. ผูใหญตองการรูเหตุผลในการเรียนรู และ ผูใหญจะเรียนรูตอเมื่อเขาตองการจะ
เรียน เนื่องจากผูใหญนั้นเขาใจตนเอง และรูวาตนเองมีความรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจของ
ตนเองได กอนการเรียนรู ผูใหญมักตองการจะรูวา เพราะเหตุใดหรือทําไมเขาจึงจําเปนที่จะตอง
เรียนรู เขาจะไดรับประโยชนอะไรจากการเรียนรู และจะสูญเสียประโยชนอะไรบางถาไมไดเรียนรู
ส่ิงเหลานั้น ผูใหญจึงมีความพรอมที่จะเรียนรูในสิ่งที่เขาตองการเรียนรูและพึงพอใจมากกวาจะให
ผูอ่ืนมากําหนดให และมักมีแรงจูงใจในการเรียนรูจากภายในตนเองมากกวาแรงจูงใจภายนอก 

2. ลักษณะการเรียนรูของผูใหญ  ผูใหญตองการเรียนรูดวยตนเองมากกวาจะให
ผูสอนมาชี้นําหรือควบคุม ดังนั้น บทบาทของผูใหการฝกอบรมควรจะเปนการเขาไปมีสวนรวมกับ
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ผูเรียนในกระบวนการคนหาความจริง หรือที่เรียกวาผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) 
มากกวาที่จะเปนผูถายทอดความรูของตนไปยังผูเรียน นอกจากนั้น บทบาทของผูอํานวยความสะดวก
ในการ เรียนรูควรจะตองเปนผูสรางบรรยากาศในการเรียนรู ดวยการยอมรับฟงและยอมรับในการ
แสดงออก ทัศนคติและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียนของผูเรียน ชวยใหผูเรียน
ไดเขาใจถึงจุดมุงหมายในการเรียนรูของแตละคน และของกลุม ทําหนาที่จัดหาและจัดการทรัพยากร
ในการเรียนรู หรืออาจเปนแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรูที่ยืดหยุนเสียเอง 

3. บทบาทของประสบการณของผูเรียน ประสบการณชีวิตมีผลกระทบตอการ
เรียนรูของผูใหญ ขอแตกตางในการเรียนรูที่สําคัญระหวางผูใหญกับเด็ก คือ ผูใหญมีประสบการณ
มากกวา ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการเรียนรูเบื้องตนของผูใหญ คือ การวิเคราะห
และคนหาความจริงจากประสบการณ ซ่ึงนักจิตวิทยาบางคนเชื่อวา หากผูใหญรับรูวาสิ่งที่เรียนรูนั้น
มีสวนชวยรักษาหรือเสริมสรางประสบการณภายในตัว ผูใหญจะเรียนรูไดมากขึ้น แตถาหาก
กิจกรรมใดหรือประสบการณใดทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในตัว ก็มีแนวโนมที่จะ
ตอตานโดยการปฏิเสธหรือบิดเบือนกิจกรรมหรือประสบการณนั้นๆ 

นอกจากนั้น ประสบการณเปนสิ่งที่ทําใหผูใหญมีความแตกตางระหวางบุคคล 
เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ประสบการณของผูใหญก็ยิ่งจะแตกตางกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับผูใหญจึงควรจะคํานึงถึงทั้งในดานของความแตกตางระหวางบุคคล และควรจะ
อาศัยขอดีของการมีประสบการณของผูใหญ และทําใหประสบการณนั้นมีคุณคาโดยการใชเทคนิค
ฝกอบรมตางๆ ซ่ึงเนนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ (Experiential Techniques) ทําใหผูเรียนได
มีโอกาสผสมผสานความรูใหมกับประสบการณเดิมที่มีอยู สงผลทําใหการเรียนรูที่ไดรับใหมนั้นมี
ความหมายเพิ่มเติมขึ้นอีก อาทิเชน วิธีการอภิปรายกลุม กิจกรรมการแกปญหา กรณีศึกษา และ
เทคนิคการฝกอบรมโดยอาศัยกระบวนการกลุมตางๆ 

4. แนวโนมในการเรียนรูของผูใหญ โดยทั่วไปเด็กมีแนวโนมที่จะเรียนรูโดยอาศัย
เนื้อหาวิชาและมองการเรียนรูในลักษณะของการแสวงหาความรูจากเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชา
หนึ่งโดยตรง แตสําหรับผูใหญ การเรียนรูจะมุงไปที่ชีวิตประจําวัน (Life-centered) หรือเนนที่งาน
หรือการแกปญหา (Task-centered) มากกวา นั่นคือ ผูใหญจะยอมรับและสนใจกิจกรรมการเรียนรู 
หากเชื่อและเห็นวาการเรียนรูนั้นๆ จะชวยใหทํางานไดดีขึ้น หรือชวยแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
ดังนั้น การจัดหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน จึงควรอาศัยสถานการณตางๆ รอบตัว และควรเปนสิ่ง
ที่เพิ่มความรู ความเขาใจ รวมทั้งทักษะ ซ่ึงมีสวนชวยในการแกปญหาในชีวิตจริง 

5. บรรยากาศในการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญจะเรียนรูไดดีกวาในบรรยากาศที่มี
การอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งทางกายภาพ เชน การจัดแสงสวาง และอุณหภูมิของหองให
พอเหมาะ มีการจัดที่นั่งที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียน
ดวยกันไดสะดวก  และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกตางในทางความคิด และ
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ประสบการณที่แตกตางกันของแตละคน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพและการสนับสนุน
ใหมีการแสดงออก และมีความเปนกันเองมากกวาบังคับดวยระเบียบกฎเกณฑตางๆ  ในทางตรงกัน
ขาม หากผูใหญตกอยูในสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่ถูกขมขู ก็มักจะยืนหยัด ไมยอมยืดหยุน 
หรือไมยอมปรับตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมนั้น แตหากรูสึกวาอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
ผูใหญจะยอมรับและปรับตนเองใหเขากับประสบการณและสิ่งแวดลอมนั้นๆ ได 
  โดยสรุป การเรียนรูของผูใหญจะมีหลักสําคัญดังตอไปนี้ ผูใหญจะเรียนเมื่อเขา
ตองการจะเรียน จะเรียนเฉพาะสิ่งที่มีความรูสึกวามีความจําเปนจะตองเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียน
เพื่อนําไปปฏิบัติ ผูใหญเรียนรูโดยการกระทําไดดีกวาการสอน  ผูใหญจึงควรใชวิธีการหลายๆ อยาง  
รวมทั้งใหลงมือกระทําดวยผูใหญจะเรียนรูไดอยางดียิ่งในบรรยากาศแวดลอมที่เปนกันเอง และผูใหญ
ตองการการแนะแนวไมใชการสอน 
 
 1.6 กระบวนการฝกอบรม 

การฝกอบรม เปนเพียงหนึ่งในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององคการ 
โดยการฝกอบรมจะบังเกิดผลดีตอเมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการอยางมีระบบ มีความเขาใจถึง
กระบวนการฝกอบรม และวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม 

กระบวนการฝกอบรม หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยกระบวนการดังกลาว
ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การหาความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาปญหาที่
เกิดขึ้นในองคการหรือในหนวยงานวามีปญหาเรื่องใดบางที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําให
ทุเลาลงไดดวยการฝกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายามหาขอมูลดวยวากลุมบุคลากรเปาหมายที่จะตอง
เขารับการอบรมเปนกลุมใด ตําแหนงงานอะไร มีจํานวนมากนอยเพียงใด ควรจะตองจัดเปนโครงการ
ฝกอบรมให หรือเพียงสงไปเขารับการอบรมภายนอกองคการเทานั้น มีภารกิจใดบางที่ควรจะตองแกไข
ปรับปรุงดวยการฝกอบรมพฤติกรรมประเภทใดบางที่ควรจะตองเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ 
ทัศนคติ หรือประสบการณ ทั้งนี้ สภาพการณที่เปนปญหาและแสดงถึงความจําเปนในการฝกอบรม อาจ
มีทั้งที่ปรากฏชัดแจงและเปนสภาพการณที่ซับซอนจําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อคนหา
วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายวิธี เชน การสํารวจ 
การสังเกต การทดสอบ และการประชุม เปนตน  

2. การสรางหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การนําความตองการหรือความจําเปนใน
การฝกอบรมซึ่งมีอยูชัดเจนแลววา  มีปญหาใดบางที่จะสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม 
กลุมเปาหมายเปนใคร และพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงเปนดานใดนั้นมา
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วิเคราะหเพื่อกําหนดเปนหลักสูตร โดยอาจประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม หมวด
วิชา หัวขอวิชา วัตถุประสงค ของแตละหัวขอวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือ
วิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวขอวิชาที่ควรจะเปน ตลอดจนการกําหนดลักษณะของ
วิทยากรผูดําเนินการฝกอบรม ทั้งนี้ เพื่อจะทําใหผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูอยางมีขั้นตอน และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทําใหส่ิงที่เปนปญหาไดรับการแกไขลุลวงไปได หรืออาจทําใหผูเขา
รับการอบรมทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มใจยิ่งขึ้น  

3. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยางเปน
ขั้นตอนดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร เรียกวา “โครงการฝกอบรม” ซ่ึงเปนการระบุรายละเอียด
ที่เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตเหตุผลความเปนมา หรือความจําเปนในการฝกอบรม หลักสูตร หัวขอวิชา
ตางๆ วิทยากร คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการคาใชจาย 
ตลอดจนรายละเอียดดานการบริหารและธุรการตางๆ ของการฝกอบรม 

4. การบริหารโครงการฝกอบรม เปนการดําเนินการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได ซ่ึงตองประกอบดวยหลายองคประกอบ เชน 
วิทยากรที่มีความรูความสามารถ หลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสม มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการ
ฝกอบรมที่เขาใจหลักการบริหารงานฝกอบรม พอที่จะสามารถวางแผนและดําเนินงานธุรการ
ทั้งหมดในชวง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม เปนขั้นตอนที่ผูรับผิดชอบจะตอง
คํานึงวาจะดําเนินการประเมินผลดวยวิธีการใดบาง โดยใชเครื่องมืออะไร และจะดําเนินการติดตาม
ผลการฝกอบรมหรือไม เมื่อใด ทั้งนี้เพราะเมื่อการฝกอบรมเสร็จสิ้นลงแลว ผูรับผิดชอบโครงการ
ควรจะตองทําการสรุปประเมินผลการฝกอบรมและจัดทํารายงานเสนอใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณา
ถึงผลของการฝกอบรม และจะตองนําผลการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมดมาเปนขอมูล
ยอนกลับหรือ Feedback ใชพิจารณาประกอบในการจัดฝกอบรมหลักสูตรเชนเดียวกันในครั้งหรือ
รุนถัดไปในขั้นตอนของการหาความจําเปนในการฝกอบรมวาควรจะตองมีการพัฒนา หรือปรับปรงุ 
หลักสูตร หรือการดําเนินการในการบริหารงานฝกอบรมอยางไรบาง เพื่อจะทําใหการฝกอบรมเกิด
สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มขึ้น  
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ภาพที่ 2.1   กระบวนการฝกอบรม 
ท่ีมา:  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2533 
 
2. การประเมินความตองการในการฝกอบรม 

เนื่องจากวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ คือ การศึกษาความตองการในการ
ฝกอบรมของตํารวจจราจร ดังนั้น แนวคิดเรื่องการศึกษาความตองการหรือการหาความจําเปนใน
การฝกอบรมจะถูกนําเสนอในรายละเอียด ดังนี้  

2.1 ความหมายของการประเมินความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรม 
มีผูใหความหมายของการประเมินความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรม 

(Training Needs   Assessment) ไวคลายคลึงกันวา เปนกระบวนการซึ่งองคการระบุความตองการ
ขององคการในการบรรลุเปาหมายขององคการ และชองวางระหวางทักษะของบุคลากรและทักษะที่
ตองการเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในปจจุบัน
และอนาคต (Werner and DeSimone, 2006: 129) 

2.2 ประเภทของความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรม  
                     2.2.1 แบงโดยใชวิธีการคนหาเปนหลัก 

                1) ความจําเปนที่ปรากฏชัดแจง คือ ความจําเปนที่ไมจําเปนตองคนหา แตถาหาก
พบวามีสภาพการณเชนนี้ เกิดขึ้นก็ควรพิจารณาถึงการจัดฝกอบรมไดเลย เชน 

                     - เมื่อมีบุคลากรเขามาทํางานใหม 
                     - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน หรือปฏิบัติงานในหนาที่ใหม ซ่ึงอาจ

เนื่องมาจากการปรับปรุงงาน หรือการวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Planning) 
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                     - เมื่อมีความจําเปนจะตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณใหม หรือเทคโนโลยีใหม 
เชน การนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน 

                     - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน เชน จากการรื้อปรับกระบวนการ
ทํางาน (Re-engineering) ในหนวยงาน 

                     - เมื่อมีการขยายงานหรือเพิ่มผลผลิต 
อยางไรก็ตาม ความจําเปนที่ชัดแจงนี้ยังไมแสดงใหเห็นชัดวามีความจําเปนมาก

นอยแคไหน มีลักษณะอยางไร รีบดวนหรือไม ฉะนั้น จึงยังคงตองสํารวจเพื่อทราบปริมาณ และ
ลักษณะความจําเปนที่แทจริงตอไปอีก 

                2) ความจําเปนที่ตองคนหา คือ ความจําเปนที่ปรากฏผลออกมาในรูปลักษณะ
ตางๆ เราจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหจากผลเหลานั้น เพื่อนําไปสูสาเหตุวาสามารถจะแกไขไดดวย
การฝกอบรมหรือไม ส่ิงบอกเหตุ หรือลักษณะอาการของความจําเปนในการฝกอบรมที่ตองคนหา 
อาจมีดังนี้ 

                         - ผลผลิตของงานตกต่ํา หรือผลงานไมไดมาตรฐาน 
                         - งานเสร็จไมทันกําหนดเวลาบอยๆ 
                         - มีอัตราการรองทุกขหรือความไมพอใจในผลผลิต หรือผลงานสูง 
                         - งานบริการลาชา เสียเวลา และสิ้นเปลืองคาใชจาย 
                         - ตนทุนในการผลิตหรือคาใชจายในการปฏิบัติงานสูงกวาปกติ 
                         - ขาดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน 
                         - มีการลา หรือขาดงานมาก 
                         - อัตราการเขา-ออกงานของบุคลากรสูง 
              2.2.2 แบงโดยพิจารณาชวงเวลาเปนหลัก ไดแก 
            1) ความจําเปนในการฝกอบรมที่ปรากฏชัดแจงในปจจุบัน หมายถึง สภาพการณที่

เปนปญหาขอขัดของ และกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานไดอยางชัดเจน จําเปนจะตอง
ฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของเสียกอน จึงจะสามารถแกปญหานั้นได เชน พนักงานไมสามารถใช
เครื่องมือหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบได ทําใหผลผลิตของหนวยงาน
ตกต่ํา จึงจําเปนตองฝกอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณนั้นๆ เสียกอน ความจําเปนเชนนี้เรียกสั้นๆได
วา เปนความจําเปนประเภท "ขัดของ"  

            2) ความจําเปนในการฝกอบรมที่จะปรากฏในอนาคต เกิดจากปญหาที่มีเครื่องชี้
หรือสอวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน ในอนาคต ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหปญหานั้นเกิดขึ้นในอนาคต
รวมทั้งเพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงทําการฝกอบรมขึ้นในปจจุบัน เชน เมื่อบุคลากร
ไดรับการเลื่อนตําแหนงจากระดับผูปฏิบัติการเปนระดับบริหารซึ่งตองมีการบังคับบัญชาคนและ
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ควบคุมงาน บุคลากรเหลานั้นจึงควรจะตองรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานเสียกอนเพื่อ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 

              3) ความจําเปนในการฝกอบรมที่มุงปรับระดับความสามารถของบุคคลและของ
องคการทั้งในปจจุบันและอนาคต หมายถึง เมื่อไมมีปญหาหรือสภาพการณใดๆ ที่จําเปนตองแกไข
ดวยการฝกอบรม แตเปนความประสงคขององคการที่จะยกระดับเปาหมายขององคการ และความ
พึงพอใจของบุคลากรใหสูงขึ้น อันเปนการพัฒนาศักยภาพขององคการและบุคคลในระยะยาว เชน 
การจัดใหมีการบรรยายพิเศษในเรื่องตางๆ โครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับความรูความสามารถของ
บุคลากรในบางเรื่อง และโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ เปนตน 

การแบงความจําเปนในการฝกอบรมทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตนอาจเรียกไดวา แบงเปน
ประเภท "ขัดของ ปองกัน และพัฒนา” 

             2.2.3 แบงโดยพิจารณาถึงผูมีความตองการหรือมีความจําเปน ไดแก 
            1) ความจําเปนของแตละบุคคลเปนสภาพการณหรือปญหาของผูปฏิบัติงานเปน

รายบุคคลซึ่งอาจแกไขไดดวยการไปเขารับการฝกอบรม ความจําเปนระดับนี้อาจคนหาไดไมยากนัก 
            2) ความจําเปนของงาน หรือหนวยงานแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ หมายถึง

สภาพการณหรือปญหาของผูปฏิบัติงานตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ซ่ึงมักจะมีสภาพการณหรือปญหา
คลายๆ กัน เชน ผูปฏิบัติงานดานการจัดฝกอบรม อาจมีปญหาไมสามารถทําหนาที่จัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธได ซ่ึงอาจแกปญหาดวยการไปเขารับการฝกอบรม ดานการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธและ
ทดลองปฏิบัติ เปนตน ความจําเปนในระดับนี้ก็อาจคนหาไดไมยากนักเชนเดียวกัน 

        3) ความจําเปนขององคการ เปนสภาพการณหรือปญหาของบุคคลในองคการ ซ่ึง
อาจจะตองแกไขดวยการฝกอบรม เพื่อใหองคการสําเร็จจุดมุงหมาย สวนใหญความจําเปนในระดับ
นี้มักไมคอยเห็นเดนชัด จําเปนตองคนหา 

 
2.3 แหลงขอมูลในการคนหาความตองการในการฝกอบรม  

แหลงขอมูลในการคนหาความตองการในการฝกอบรม มีดังนี้ 
ตัวบุคคล ไดแก 
- ผูบริหารระดับสูงในองคการ 
- ผูที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ขององคการ หรือหนวยงาน 
- ตัวผูปฏิบัติงาน หมายถึง เจาหนาที่ปฏิบัติการในระดับตางๆ 
- ผูรับบริการ หมายถึง ผูใชผลิตผลของงาน และรวมไปถึงผูปฏิบัติงานตอเนื่อง

กระบวนการทํางานเดียวกัน   
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เอกสารหลักฐานตางๆ ในองคการ ไดแก 
- นโยบายของผูบริหารระดับสูงขององคการซึ่งไดเขียนเอาไวเปนลายลักษณอักษร 
- ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมาย ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และแผนงาน

ขององคการหรือหนวยงาน  
- ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) การวิเคราะห

งาน (Job Analysis) และรายละเอียดคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) 
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง  ๆ ซ่ึงเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานกับมาตรฐานของงาน  
- รายงานผลการดําเนินงานซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานได  
- บันทึกขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติงาน เชน อัตราการลาออก โอนยาย 

อัตราการลางาน การมาทํางานสาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
- บันทึกขอมูลสถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 
- ขอมูลจากการประเมินผลการฝกอบรมในครั้งกอนๆ ในเรื่องลักษณะเดียวกัน 
 

2.4 วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินความตองการในการฝกอบรม 
การประเมินความตองการในการฝกอบรม มีหลายวิธี ดังนี้ 
1. การสังเกต ซ่ึงตองเปนการสังเกตอยางมีระบบ คือ มีการวางแผนไวลางหนา มี

การสังเกตหลายครั้ง เพื่อใหไดขอมูลครบ และอาจตองมีการตั้งสมมติฐาน แลวสังเกตในเวลาและ
สภาพแวดลอมหรือปจจัยองคประกอบตางๆ กัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน วาสภาพการณที่สังเกตเหน็
นั้นวาเกิดจากสาเหตุใด 

2. การสํารวจ สวนใหญจะเปนการสํารวจความคิดเห็น โดยอาจทําการสํารวจได 2 
วิธี คือ  
                    - การออกแบบสอบถาม เปนวิธีที่สะดวกและนิยมใชกันอยางแพรหลาย 
แตมักจะมีปญหาในการที่จะไดรับแบบสอบถามคืน จําเปนตองวางแผนหาวิธีการติดตามเพื่อใหได
แบบสอบถามคืนใหไดจํานวนตามที่ตองการ มิฉะนั้น จะประสบความลมเหลว คือ จะไมไดรับ
ขอมูลตามที่ตองการ 
                    - การสัมภาษณ เปนวิธีที่แนใจมากกวาวาจะไดรับขอมูลตามที่ตองการ 
สวนใหญถึงแมวาขอมูลที่ไดอาจเปน ขอคิดเห็นมากกวาขอเท็จจริงก็ตาม แตจําเปนใชเวลาในการ
ดําเนินการมาก และควรจะตองจัดเตรียมการอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลที่ได อาจเปน
ขอคิดเห็นมากกวาขอเท็จจริง 

3. การทดสอบ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมเฉพาะเพื่อใชกับงานทาง
เทคนิคหรืองานที่ตองใชทักษะมีการลงมือปฏิบัติใหเปนผลงานไดชัดเจน ถาเปนงานในลักษณะอื่นๆ 
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เชน งานบริหารทั่วไป หรืองานที่ตองอาศัยการติดตอประสานงาน หรืองานบริการทั่วไป อาจใช
วิธีการนี้ไมไดผล นอกจากนั้น การทดสอบจะใชไดผลก็ตอเมื่อมีมาตรฐานสําหรับใชเปรียบเทียบวา
ผลการทดสอบที่ไดแสดงวา ระดับการปฏิบัติที่ทดสอบได แสดงถึงความจําเปนที่จะตองฝกอบรม
เพื่อปรับปรุงหรือไม  

4. การสนทนากลุม เปนการขอใหทุกคนในที่ประชุมเสนอความคิดเห็นใหมากที่สุด 
โดยไมคํานึงถึงความถูกผิด เพื่อใหไดแนวคิดอยางกวางขวางที่สุด และรวบรวมนํามาวิเคราะหโดย
ละเอียด แบงแยกประเภท และควรจะนํามาพิจารณารวมกับขอมูลที่รวบรวมไดจากวิธีการอื่นๆ ดวย 

5. การประชุมสัมมนา เพื่อขอความคิดเห็นจากผูบริหารหรือผูแทนจากหนวยงาน
ตางๆ ในองคการ โดยตองมีการแจงจุดประสงคของการประชุมใหเขาใจถึงความสําคัญในการหา
ความจําเปนของการฝกอบรม วาเพื่อใหการฝกอบรมสามารถแกปญหาขององคการไดตรงจุด โดย
อาจมีการแบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลวเสนอตอที่ประชุมใหญ และมีการสรุปผลการ
ประชุมดวย 

6. การตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหหาความตองการในการฝกอบรม หรืออาจ
เปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา เพื่อพิจารณาในดานการพัฒนาบุคลากรโดยรวม และทําหนาที่
วิเคราะหถึงความจําเปนในการฝกอบรมรวมอยูดวย โดยอาจมีกรรมการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญภายนอก
มารวมดวย เพื่อที่จะไดมีมุมมองที่แตกตางออกไป และอาจมีขอมูลเปรียบเทียบทําใหเห็นปญหาได
ชัดเจนขึ้นก็ได 

 
2.5 แนวทางในการประเมินความตองการในการฝกอบรม 

แนวทางในการประเมินความตองการในการฝกอบรม อาจทําไดเปน 2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  เริ่มตนจากตัวผูปฏิบัติงานขึ้นไปถึงองคการ โดยมีขั้นตอน คือ 
1. ศึกษางานในแตละลักษณะหรือตําแหนงวา มีหนาที่ความรับผิดชอบอะไรบาง มี

มาตรฐานแคไหน ผูปฏิบัติงานควรจะตองมีความรู ทักษะ และทัศนคติอยางใด  
2. ศึกษาวาผูปฏิบัติงาน ทํางานไดผลเทาใด มีความรู ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับ

งานเปนอยางไร 
3. วิเคราะหวาส่ิงที่ผูปฏิบัติงานทําไดจริงในขอ 2 นั้น ครบถวนตามมาตรฐาน หรือ

ตามที่ควรจะเปนหรือไม ถาหากไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือไมเปนตามที่ควรจะเปน 
(นั่นคือสภาพปญหา)ใหพยายามหาสาเหตุวาเปนเพราะอะไรบาง  

4. ประเมินและคัดเลือกวามีปญหาใดบางที่มีสาเหตุอันสามารถจะแกไดดวยการ
ฝกอบรมซึ่งหมายถึง การประเมินวามีพฤติกรรมใดบางของผูปฏิบัติงานที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
แกไขไดโดยการฝกอบรม ซ่ึงแสดงถึงการมีความจําเปนในการฝกอบรมนั่นเอง 
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5. รวบรวมความจําเปนในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงานที่คลายคลึงกันไวดวยกัน 
โดยพิจารณาตามระดับของผูปฏิบัติงาน หรือลําดับขั้นขององคการ 

6.พิจารณาวาความจําเปนในการฝกอบรมที่รวบรวมไดมีความสัมพันธกับภาระหนาที่ 
วัตถุประสงคขององคการเพียงใด และพิจารณาจัดความสําคัญเพื่อดําเนินการฝกอบรมตอไป 

แนวทางที่ 2 เร่ิมตนการวิเคราะหที่ตัวองคการหรือหนวยงานเปาหมายที่ตองศึกษา
โดยรวม แลวศึกษาลงไปถึงตัวผูปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนโดยยอ ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคขององคการทั้งในปจจุบันและอนาคต รวม
ไปถึงภาระหนาที่ แผนงาน แนวนโยบาย การปฏิบัติ เปาหมาย ตลอดจนแผนงานที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

2. ศึกษาสภาพการทํางานที่ดําเนินอยูในปจจุบัน และผลงานที่ไดรับทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

3. วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดในขอ 2 วามีปญหาและอุปสรรคใดบางที่ทําให
หรือจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค 

4. ศึกษาและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ วา ปญหาหรืออุปสรรคใดบาง
จําเปนตองแกไขดวยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานกลุมใด ระดับใด จํานวนมากนอยเพียงใด ซ่ึงใน
ชั้นนี้จะไดความจําเปนในการฝกอบรมเพียงกวางๆ 

5. ศึกษาและวิเคราะหตอไปอีกวา บุคคลที่จําเปนตองไดรับการฝกอบรมดังกลาว
จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด เปนความรู ทักษะ หรือทัศนคติดานใด เกี่ยวกับอะไร 
อันจะเปนแนวทางในการสรางหลักสูตรการฝกอบรม หรือจัดสงใหไปเขารับการอบรมที่สถาบัน
อ่ืนตอไป 

การหาความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรมทั้งสองแนวทางนี้ เปนการ
คนหาสิ่งเดียวกัน แตทิศทางในการคนหาสวนทางกัน และมีขอดีขอเสียแตกตางกัน แนวทางที่ 1 มี
วิธีดําเนินการที่ไมคอยสลับซับซอนมากนักและสามารถเขาถึงตัวผูปฏิบัติงานในหนวยงาน แตมี
ขอเสียคือ มักจะเกิดความบกพรองในการผสมผสานความจําเปนของผูปฏิบัติงานเขากับภารกิจ 
วัตถุประสงค และเปาหมาย ขององคการ โดยเฉพาะในองคการขนาดใหญและมีหนวยงานยอย
จํานวนมาก การจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกความจําเปนในการฝกอบรม เพื่อนําไปดําเนินการ
ก็อาจจะผิดพลาดไดงาย ความจําเปนในการฝกอบรมของหนวยงานยอยๆ ซ่ึงอาจไมใครตรงกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคหลักขององคการ จําเปนตองถูกตัดทอนหรือลดลําดับความสําคัญลงไป 
และตองการใหความสําคัญกับความตองการในการฝกอบรม ซ่ึงตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงค
หลักขององคการไวเปนลําดับแรก 

สวนแนวทางที่ 2 มีขอดี คือ ผลการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมที่ได 
มักจะแกปญหาในการบริหารงานขององคการไดตรงจุดมากกวา แตขอเสียคือ อาจจะทําให
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ผูปฏิบัติงานบางคนที่มีความจําเปนตองไดรับการฝกอบรม แตไปอยูในกลุมผูปฏิบัติงานที่ไมเปน
ปญหา จะถูกกันออกไป ไมไดอยูในกลุมเปาหมายที่จะตองไดรับการฝกอบรม 
  สรุปไดวา การหาความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรมสามารถทําไดหลาย
แนวทาง อยางไรก็ตาม สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผสมผสานระหวางทั้งสองแนวทางดังกลาวขางตน 
กลาวคือ ประเมินความตองการการฝกอบรมของตํารวจจราจรในสามระดับ คือ ระดับองคการ ระดับ
งาน และระดับบุคคล 
 
3.  ลักษณะงานจราจรและปญหาการจราจร 

ในสวนนี้จะนําเสนอลักษณะงานจราจรโดยจะนําเสนอความหมาย วัตถุประสงค
และหลักการบริหารงานจราจร หนวยงานจราจรในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวม 
รวมทั้งนําเสนอปญหาจราจรของประเทศไทย 

 
 3.1 ความหมาย วัตถุประสงค และหลักการบริหารงานจราจร 

ตามหลักการวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) งานจราจรจะเกี่ยวของกับการ
วางแผน การออกแบบ การควบคุมระบบการจราจรของถนน ทางหลวง โครงขายถนน ทารถ 
ตลอดจนการใชที่ดินบริเวณใกลเคียง และศึกษาความสัมพันธกับการขนสงชนิดอื่น 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิศวกรรมจราจร คือ การใหบรรลุประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนยายคนและสิ่งของ โดยวัตถุประสงคหลักนี้สามารถแยกยอยไดเปน 6 วัตถุประสงคยอย
ดวยกัน คือ 

1. ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
2. ความรวดเร็วในการเดินทาง 
3. ความสะดวกสบายในการขับขี่ 
4. การประหยัดพลังงาน 
5. การสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
6. การมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะสามารถใชหลักการบริหารงานจราจร ซ่ึง

ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ  
1. การใหการศึกษา (Education) 
2. การวิศวกรรม (Engineering) 
3. การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) 
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  งานวิจัยนี้เนนหนักที่งานของตํารวจจราจร ซ่ึงตํารวจจราจรจะมีความเกี่ยวของใน
ดานการบังคับใชกฎหมายเปนหลัก ดังนั้น ในสวนตอไปนี้ จะนําเสนองานจราจรของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
 
 3.2 หนวยงานจราจรในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติมหีนวยงานทีเ่กีย่วของกับงานจราจรปรากฏอยูใน 3 สวน
ดวยกัน ไดแก 

3.2.1 หนวยงานยุทธศาสตรดานการจราจร ไดแก กองพัฒนาการจราจรและ
บริการประชาชน ซ่ึงเปนหนวยงานในระดับกองบังคับการ อยูในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ โดยกองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชนนี้ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 

1) กลุมงานยุทธศาสตรการควบคุมการจราจรและบริการสังคม มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานการจราจรและบริการ สังคมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงออกเปน 2 งาน ดังนี้ 

- งานดานการจราจร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- งานดานการบริการสังคม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกับการเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการสังคมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2) กลุมงานอํานวยการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานกําลังพล งานคดีวินัย 
งานแผนงาน งานงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานอื่นๆ ที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย แบงออกเปน 2 งาน ดังนี้ 

- งานอํานวยการ (1) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกําลังพล 
งานคดีวินัย งานฝกอบรม 

- งานอํานวยการ (2) มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ งานแผนงานของหนวย 

3) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและการกําหนดโครงการเกี่ยวกับงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศของกองบังคับการ 
- ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล

ตางๆ ใหมีความทันสมัย 
- ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และสําหรับผูที่เขามา

ใชหรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบ 
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3.2.2 หนวยงานจราจรที่ปฏิบัติงานโดยแบงเขตพื้นท่ี ไดแก งานจราจร ซ่ึงปรากฏ
อยูในโครงสรางของสถานีตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรทั่วประเทศ งานจราจรในโครงสรางของ
สถานีตํารวจนครบาลจะอยูในกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 โดยจะสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล และงานจราจรในโครงสรางของสถานีตํารวจภูธรจะอยูในกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด โดยจะสังกัดกองบัญชาตํารวจภูธรภาค 1-9 สําหรับอํานาจหนาที่ของงานจราจรทั้งในสวน
ของนครบาลและภูธรจะมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ งานจราจรเปน 1 ใน 5 ลักษณะงานของ
สถานีตํารวจซึ่งกําหนดรูปแบบโครงสรางไวตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 655/2550 ลง
วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน หาขาว ปฏิบัติงานในดานการควบคุมจราจร 
และบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดําริ รวมทั้งงานอื่นที่มี
ลักษณะเกี่ยวของ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดานการจราจรภายในเขตอํานาจรับผิดชอบหรือเขต
พื้นที่การปกครองของสถานีตํารวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรตอเนื่องกัน รวมทั้งการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานดังกลาว 

 
3.3 หนวยงานจราจรในภาพรวม  

หนวยงานภายใตสํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวม ประกอบดวย กองบังคับ
การตํารวจจราจร และกองบังคับการตํารวจทางหลวง  

กองบังคับการตํารวจจราจรซึ่งอยูในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลนั้น มี
อํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจรจร รวมทั้งการ
ประสานงานสนับสนุนควบคุมและกํากับดูแล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานอํานวยความสะดวก และงานรักษาความปลอดภัยในดานการจราจรทางบก ภายในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและบนทางพิเศษ และดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติขอมูลดานการจราจร 

      2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจราจรทางบก ที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

       3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน และเปรียบเทียบปรับในความผิดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือบนทางพิเศษ 
        4) ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนอุบัติเหตุ และความมึนเมาของผูขับรถ 
ตลอดจนการตรวจพิจารณาพิสูจนกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมีและเสียงของรถ 
        5) ปฏิบัตงิานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



  23

 
กองบังคับการตํารวจจราจร ประกอบดวย 7 กองกํากับการ ดังนี้ 

กองกํากับการอํานวยการ  มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานงบประมาณการเงิน พัสดุและสงกําลังบํารุงงานบริหารงานบุคคล งานคดี งานวางแผน
จัดระบบการจราจร งานประชาสัมพันธ เผยแพรและฝกอบรม  รวมทั้งการติดตามประเมินผล 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย  

กองกํากับการ 1  มีหนาที่รับผิดชอบในการประสาน สนับสนุนและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในดานการจราจรทางบกภายในเขต
กรุงเทพมหานคร และบนทางคูขนายลอยฟาถนนบรมราชชนนี ยกเวนในระบบทางดวน และการ
บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ อํานวยการจราจรในการนําขบวนเพื่อถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนบุคคล
สําคัญ ตลอดจนอํานวยการจราจรในงานกิจกรรมพิเศษตางๆ  สอบสวนคดีและเปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจราจรทางบกและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองกํากับการ 2  มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการ
จราจรในการนําขบวนเพื่อถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยขบวนบุคคลสําคัญตลอดจน
อํานวยการจราจรในกิจการพิเศษตางๆ ในระบบทางดวนและทางพิเศษตางๆ ตามประมวลกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
สอบสวนคดีและเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองกํากับการ 3 มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการ
เบิกจายใบสั่งในกองบัญชาการตํารวจนครบาลรวมทั้งการควบคุมระบบใบสั่ง การประมวลใบสั่ง
ดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนติดตามประเมินผลผูกระทําผิดซ้ําซอนและดําเนินมาตรการตอผูกระทํา
ผิดซ้ําซอน ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรคางเกาประจํากรมการขนสงทางบกและ
สาขา รวมท้ังความผิดเกี่ยวกับการจราจรในกรุงเทพมหานครและความผิดดานมลภาวะของรถ 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองกํากับการ  4 มีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับงานควบคุม
การจราจรดวยระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television: CCTV) และประสานการ
จัดการจราจรเปนพื้นที่ (Area Traffic Control: ATC) ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
การจราจร ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตอทางวิทยุส่ือสารและการรับรายงานแจงขาว ดําเนินการ
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เกี่ยวกับงานวิศวกรรมจราจรในหนาที่ตํารวจ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองกํากับการ 5 มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน
เครื่องกล รถที่เกิดอุบัติเหตุ การตรวจพิสูจนผูขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
การตรวจและควบคุมมลภาวะในหนาที่ตํารวจตลอดจนเสนอแนวทางการปองกันอุบัติเหตุจราจร 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ฝายปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
จราจรในลักษณะพิเศษในกรุงเทพมหานคร เปนการจัดการจราจรตามแนวทางของโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานเพื่อการแกไขปญหาจราจร  ซ่ึง
เปนการจัดการจราจรที่มีเปาหมายและวิธีการพิเศษ ดังนี้ 

1. แสวงหาแนวทางใหผูใชรถใชถนน เคารพกฎจราจรและมีมารยาทในการใช
รถใชถนน 

2. ใชรถจักรยานยนตเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว ไปแกปญหายังจุดที่ทําใหรถติด
เปรียบเสมือนกับรถนําขบวน โดยเมื่อขบวนติดรถจักรยานยนตก็จะเขาไปแกปญหา ทําใหรถใน
ขบวนเคลื่อนที่ไปได ซ่ึงรถในถนนมีหลายขบวนก็เชนเดียวกัน 

3. ใหรถจักรยานยนตดูแลการจราจรในถนนใหรถเคลื่อนตัวไปไดเรื่อยๆ ตาม
ความเหมาะสม 

4. ถนนที่เปนคอขวดใหรถจักรยานยนตเขาไปแกปญหาใหรถเคลื่อนตัวไปได
เรื่อยๆ เปรียบเสมือนเทน้ําออกจากขวด 

5. ประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชรถ ใชถนน ใหความรวมมือในการแกไข
ปญหาจราจร 
 
  สําหรับกองบังคับการตํารวจทางหลวง ซ่ึงอยูในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง มีอํานาจหนาที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2548 ดังนี้  

1. รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

2. ควบคุมและจัดการจราจรบนทางหลวง  
3. ควบคุมดูแลการใชทางหลวงใหเปนไปตามกฎหมาย  
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 
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  กองบังคับการตํารวจทางหลวงแบงสวนราชการออกเปนหนึ่งกองกับการ
อํานวยการและ 7 กองกํากับการ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการกองบังคับการตํารวจทางหลวง กําหนดใหหนวยงานภายในกองบังคับการมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

กองกํากับการ 1-7  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน พระองคพระ
บรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะและบุคคลสําคัญ ตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบรอยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร ตรวจตราดูแลทรัพยสินของทางราชการ
ควบคุม กํากับดูแล จัดการจราจรและควบคุมมลภาวะใหเปนไปตามกฎหมาย บริการประชาชนผูใช
ทางใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในเขตทางหลวงที่อยูในอํานาจรับผิดชอบใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแกประชาชนโดยทั่วไปและงานอํานวยการของหนวย รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย   

กองกํากับการ 8  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระ
บรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะและบุคคลสําคัญ ตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบรอยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร ตรวจตราดูแลทรัพยสินของทางราชการ
ควบคุม กํากับดูแล จัดการจราจรและควบคุมมลภาวะใหเปนไปตามกฎหมาย บริการประชาชนผูใช
ทางใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในเขตทางหลวงและทางพิเศษที่อยูในอํานาจรับผิดชอบ 
ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรแกประชาชนโดยทั่วไป และงานอํานวยการของหนวย รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
3.4 ปญหาจราจร  

สามารถแบงปญหาจราจรออกเปน 6 ปญหาหลัก คือ  
1. ปญหาความปลอดภัยในการเดินทาง (Safety) 
2. ปญหาความรวดเร็วในการเดินทางโดยปญหานี้มีจะรูจักกันในรูปของ

การจราจรติดขัด (Traffic Congestion) 
3. ปญหาความสะดวกสบาย (Convenience and Comfort) 
4. ปญหาพลังงาน (Energy) 
5. ปญหาสิ่งแวดลอม (Environment)  และ 
6. ปญหาประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economy) 
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โดยปญหาดังกลาวอาจเกิดจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ปจจัยจาก คน รถ และ
ถนน สวนปญหาอุบัติเหตุนั้น “ คน ” เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ซ่ึงการแกปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากคน
นั้น จะใชการบังคับใชกฎหมายเปนหลักจากการศึกษาในตางประเทศพบวา การบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพจะสามารถลดอุบัติเหตุจราจรลงไดอยางมาก  

 
4.  การฝกอบรมตํารวจจราจร 
  ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอลักษณะของการฝกอบรมตํารวจจราจร โดยแบง
ออกเปนการนําเสนอความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร และรูปแบบการ
ฝกอบรมตํารวจจราจรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 

4.1 ความรูท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานจราจร 
หนวยงานยุทธศาสตรดานการจราจร คือ กองพัฒนาการจราจรและบริการ

ประชาชน โดยมีหนาที่หลัก คือ การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดานการจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และปรับปรุง พัฒนา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฐานขอมูลตางๆ ใหมีความทันสมัย ดังนั้น ตํารวจจราจรในหนวยงานนี้ควรมคีวามรู
เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการจราจรและการขนสง รวมทั้งความรูดานการวางแผนและเทคโนโลยี 

หนวยงานจราจรที่ปฏิบัติงานโดยแบงเขตพื้นที่ และหนวยงานจราจรในภาพรวม 
จะมีหนาที่หลักในการการวางแผน หาขาว ปฏิบัติงานในดานการควบคุมจราจร และบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดําริ รวมทั้งงานอื่นที่มีลักษณะ
เกี่ยวของ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดานการจราจรภายในเขตอํานาจรับผิดชอบ ดังนั้น หนวยงาน
เหลานี้ควรมีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานจราจรเปนหลัก นอกจากนี้ เนื่องจาก
หนวยงานเหลานี้ตองปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชน จึงควรตองมีความสามารถในการสื่อสาร การ
บริการ และที่สําคัญตองมีความซื่อสัตยในการทํางาน โดยในรายละเอียด บุคลากรผูปฏิบัติงาน
จราจรทั้งในแบบแบงเขตพื้นที่และในภาพรวม ควรมีความรูในดานตางๆ ดังนี้ 

1.  ความรูดานการควบคุมการจราจร เชน 
1.1  เครื่องมือในการควบคุมการจราจร เชน Marking, Sign, and Traffic 

Signal 
1.2  การจัดการจราจร 
1.3  ทาสัญญาณจราจร  
1.4  ระเบียบทีเ่กี่ยวของ 
1.5  ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจราจร เชน สถิติตางๆ 
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2.  ความรูดานการบังคับใชกฎหมาย 
2.1  พ.ร.บ.จราจรทางบก   
2.2  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2.3  พระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน ขนสง รถยนต ยาเสพติด  
2.4  เทคนิคการตรวจจับ 

3.  ดานจิตสํานึก ความซื่อสัตย และคุณธรรม 
4.  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจราจร 
5.  ความรูเกี่ยวกับการบริการและการปฏิสัมพันธกับประชาชน 
6.  ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและการดําเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

 
4.2 การฝกอบรมตํารวจจราจรในตางประเทศ 

Ray Shuey (2008) อดีตรองผูบัญชาการตํารวจที่มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เห็นวาการพัฒนาความเปนวิชาชีพ (Professional Development) ของตํารวจจราจร มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการลดอุบัติเหตุจราจรโดยนําเสนอเนื้อหาการ
อบรมแบงออกเปนระดับตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผูรับการฝกอบรม ไดแก ผูกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และผูบัญชาการตํารวจ เนื้อหาในการอบรม ไดแก การแลกเปลี่ยนแผนและแนวทางทาง
ดําเนินงาน ผลกระทบของอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งลักษณะของการบังคับใชกฎหมายและกุญแจ
สําคัญเพื่อความสําเร็จ 

2.  ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) ผูรับการฝกอบรม ไดแก 
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร เนื้อหาในการฝกอบรม ไดแก การบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตร แผน
และมาตรการสําหรับการปฏิบัติงาน ภาวะผูนํา และการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร  
  3. ครูฝกหรือผูสอน (Trainer and Instructor) ผูรับการฝกอบรม ไดแก ผูทํา
หนาที่เปนครูฝกหรือผูสอน เนื้อหาในการฝกอบรม ไดแก การบังคับใชกฎหมายเพื่อการลดอุบัติเหตุ 
รวมทั้งทักษะการพูดในที่สาธารณะ 
  4. ผูปฏิบัติการ (Operational) ผูรับการฝกอบรม ไดแก ตํารวจชั้นประทวน เนื้อหา
ในการฝกอบรม ไดแก ความรูทั่วไปสําหรับการบังคับใชกฎหมายจราจร การจับกุม และการแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยการอบรมควรเรียนจากขอมูล สถานการณ และสภาพ
ความเปนจริง 
  Milan Pagon, Bojana Virjent-Novak, Melita Djuric, and Branko Lobnikar (1996) 
นําเสนอผลการสํารวจระบบการใหการศึกษาและฝกอบรมตํารวจในประเทศทวีปยุโรป โดยมีการ
สํารวจทั้งสิ้น 17 ประเทศ ผลการสํารวจที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมตํารวจแบงออกเปน 3 สวนคือ 
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การฝกอบรมพื้นฐาน (Basic Police Training)  การฝกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized 
Police Training) และการฝกอบรมดานการบริหาร (Management Training) 
 

การฝกอบรมพื้นฐาน (Basic Police Training) จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ คือ  
ดานความรู จะประกอบดวยกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมาย

จราจร ความรูเกี่ยวกับกฎ/ระเบียบตางๆ หลักจิตวิทยา การปองกันอาชญากรรม ปญหาเกี่ยวกับ
เยาวชนและยาเสพติด การตรวจที่เกิดเหตุ การสายตรวจ การหยุดรถเพื่อตรวจ การรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับอาชญากรรม การสอบสวนพยาน ปราบจลาจล และประวัติศาสตรการบังคับใชกฎหมาย 

ดานทักษะการปฏิบัติงาน จะประกอบดวย การจัดการพยานหลักฐาน กฎจราจร 
ศิลปะการปองกันตัว การวายน้ํา ยิงปน การเขียนรายงาน การปฐมพยาบาล การติดตอส่ือสาร การใช
คอมพิวเตอร การประชาสัมพันธ การควบคุมฝูงชน การใชกระบองและกุญแจมือ การรวบรวม
ขอมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ การรวบรวมเอกสาร การใชเครื่องมือและอุปกรณทาง
ยุทธวิธี การทํางานเปนกลุม เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการบริหาร ภาษาตางประเทศ และการ
ฝกฝนรางกาย 

การฝกอบรมในความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized Police Training) เกี่ยวของกับ
งานพิเศษที่ตํารวจตองรับผิดชอบ เชน งานจราจร การสืบสวน งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งาน
เจรจาตอรอง  กรณีมีการจับตัวประกัน งานตํารวจสุนัข เปนตน สถานที่ฝกอบรมจะแตกตางกันใน
แตละประเทศ ประเทศ Norway, Belgium-gendarmerie, Greece, Switzerland, และ Finland การ
ฝกอบรมจะทําอยางผสมผสานกันระหวางศูนยฝกอบรม (Training Centers) และการฝกอบรม
ระหวางการทํางาน (On the Job Training)  สําหรับในประเทศ Germany, Austria, the Netherlands, 
Hungary, the Slovak Republic, และ Macedonia จะมีทั้งฝกอบรมที่ศูนยฝกอบรมแหงเดียว หรือ
ฝกอบรมระหวางการทํางานเพียงแหงเดียว หรือผสมผสานกันระหวางสองแหง  จะมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของและมีความแตกตางกัน ยกตัวอยาง เชน 

ประเทศ Germany จะมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจําวันของตํารวจ เชน 
เรื่องของภาษา กฎหมาย การจราจร อาชญาวิทยา การรักษาขอมูล และการแกไขปญหาความขัดแยง 

ประเทศ Austria จะมีเนื้อหาการฝกอบรม เชน การยิงปน และการจับกุมคนราย 
ประเทศ Netherlands จะมีเนื้อหา เชน การควบคุมฝูงชน การสังเกตการณ การ

ตรวจจับ การสืบสวนอุบัติเหตุ ทักษะการขับขี่ยานพาหนะ และการจับกุมผูตองหา 
  ประเทศ Belgium จะมีเนื้อหา เชน การขับรถจักรยานยนต การควบคุมสุนัขตํารวจ 
การยิงปน ศิลปะการตอสูปองกันตนเอง การจราจร 
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  ประเทศ Turkey จะมีเนื้อหา เชน การขาว การตอตานการลักลอบขนสินคาผิด
กฎหมาย การจราจร การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอร และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ การ
สอบสวน รวมทั้งการยิงปน และการกูระเบิด 

การฝกอบรมดานการบริหาร (Management Training) ซ่ึงเปนการอบรมนายตํารวจ
ระดับสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการบริหาร การอบรมจะทําที่ทั้งศูนยฝกอบรม และการ
ฝกอบรมระหวางการทํางาน สําหรับเนื้อหาการอบรมจะหลากหลายขึ้นอยูกับแตละประเทศ โดยใน
ภาพรวมแลว เนื้อหาการฝกอบรมในลักษณะนี้ ประกอบดวย การจัดทําแผนในทุกระดับ พฤติกรรม
องคการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร การจัดการ ลักษณะผูนํา การควบคุมสั่งการ 
การสอนงาน การบริหารโครงการ การจูงใจผูใตบังคับบัญชา เทคนิคการประชุม เทคนิคการ
ติดตอส่ือสาร เปนตน 

ทั้งนี้ Milan Pagon, Bojana Virjent-Novak, Melita Djuric, and Branko Lobnikar 
(1996) ไดเสนอวาในการใหการศึกษาหรือการฝกอบรมตํารวจนั้น ตองมีการสรางมาตรฐานใหมี
ความเหมาะสม โดยการมีมาตรฐานอาจอยูในรูปของการรับรองวิทยะฐานะ (Accreditation) หรือ
การรับรองผลการศึกษา 

 
4.3 หลักสูตรและโครงการฝกอบรมตํารวจจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

          การอบรมตํารวจจราจรแบงออกไดเปนสองสวนใหญๆ คือ  
                      1) การอบรมตํารวจจราจรของหนวยงานปฏิบัติ และ 
                     2) การอบรมตํารวจจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  การอบรมตํารวจจราจรของหนวยงานปฏิบัติ มักอยูในรูปของโครงการที่แตละ
พื้นที่ คือกองบัญชาการ กองบังคับการ หรือสถานีตํารวจ จัดทําขึ้นเพื่ออบรมเจาหนาที่ตํารวจของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงคที่เปนการเฉพาะของแตละพื้นที่ ตัวอยางเชน หลังจากที่จังหวัดตรัง ได
ประกาศใหป 2550 เปนปการทองเที่ยวทะเลตรัง จังหวัดพบวามีประชาชนจํานวนนอยมากที่
สามารถสื่อสารกับตางชาติได ซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคตอการสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อเปน
การสนับสนุนการทองเที่ยวจึงไดจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร โดยมีเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรจากทองที่ จังหวัดตรัง กวา 100 คน เขารวมอบรมใหมีความรูในการใชภาษาอังกฤษ พูดเปน 
เขียนได อานออก จะสามารถสรางความเชื่อมั่นในการการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรมากขึ้น 
(Thailand Tourism Industry News Clipping, 2008) ที่ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ไดจัดใหมีโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เจาหนาที่ตํารวจหญิง ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เนื่องจาก
ปจจุบันตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมมีภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ราชอาคันตุกะ และราชวงศของตางประเทศ ที่เสด็จเยือน
จังหวัดเชียงใหม รวมไปถึงแขกของรัฐบาล ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ โดยเนื้อหาการ
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ฝกอบรม ประกอบดวย ทักษะ ความรู ตามหลักสากลในดานการรักษาความปลอดภยับคุคลสาํคญั และ
การจัดการและอํานวยความสะดวกดานการจราจร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางภาพพจนที่ดีของตํารวจจราจร
ใหดูออนโยน นิ่มนวล เปนที่รักและศรัทธาของประชาชน (เชียงใหมนิวส, 2551) 

กองบังคับการตํารวจจราจรไดเปดโครงการมารวมหัวเราะ-เพาะสุขภาพใจตํารวจ
จราจร เพื่อชวยใหเจาหนาที่ตํารวจผอนคลายความเครียดจากการทํางาน และบริหารปอดเพื่อสุขภาพ
ที่ดี โดยมีเนื้อหาการอบรมเทคนิค ทําอยางไรใหรางกายแตละสวนไดหัวเราะ นอกจากนี้ ยังมีการ
เรียนรูการฝกลมหายใจ พรอมกับการออกเสียงหัวเราะอยางเปนขั้นตอน (คมชัดลึก, 2551) สําหรับ
โครงการอื่นๆ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดการฝกอบรม
หลักสูตรชางซอมบํารุง ศูนยกูชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีจัดทําโครงการความรวมมือระหวาง
ตํารวจจราจรโครงการพระราชดําริ และโรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมตํารวจจราจรในโครงการฯ ใหมี
ความสามารถในการปฐมพยาบาล และชวยเหลือคนใกลคลอดไดกอนที่รถพยาบาลจะเดินทางไปถึง 
โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวนที่การจราจรติดขัด และชวยอํานวยความสะดวกนําทางพารถพยาบาล
ใหเดินทางไปจุดเกิดเหตุ และนําสงโรงพยาบาลไดรวดเร็วขึ้น (ศูนยนเรนทร, 2551)  

สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ จัดใหมีการอบรมทบทวน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบอ, 2551) 

ในสวนของการอบรมตํารวจจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น แบงออกได
เปนสองรูปแบบ คือ (1) การจัดอบรมเตรียมความพรอมในการปฏิบัติราชการตามโครงสราง
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหม และการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมผูเปลี่ยนสายงานกรณีการ
แตงตั้งโยกยายประจําป และ (2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวนและพล
ตํารวจ หลักสูตรการจราจร 

(1) การจัดอบรมเตรียมความพรอมในการปฏิบัติราชการตามโครงสรางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหม และการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมผูเปลี่ยนสายงานกรณีการแตงตั้งโยกยาย
ประจําป 

การอบรมในลักษณะนี้ เปนนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตองการจัด
อบรมเตรียมความพรอมในการปฏิบัติราชการตามโครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมแก
บุคลากรกอนปฏิบัติราชการ และใหจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
เปลี่ยนสายงานกรณีการแตงตั้งโยกยายประจําปเพื่อใหมีความพรอมกอนปฏิบัติงาน ซ่ึงในการ
ดําเนินการอบรมตํารวจตามโครงสรางใหม สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหสถาบันพัฒนา
ขาราชการตํารวจ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษาเปนผูดําเนินการฝกอบรมหนวยงานที่อยูสวนกลาง 
ไดแก สํานักงานกฎหมายและสอบสวน, สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ, สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานตรวจสอบภายใน และจเรตํารวจ และหนวยตางๆ ที่ขึ้นตรง
ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหหนวยงานกลางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน และหนวยงาน
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สวนภูมิภาคดําเนินการจัดการอบรมเอง สําหรับในสวนของการดําเนินการอบรมขาราชการตํารวจที่
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานจราจรนั้น ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติจัดฝกหลักสูตรปฐมนิเทศในงานตางๆ ไดแก งานสืบสวน งานจราจร งานอํานวยการ และ
งานปองกันปราบปราม 

งานดานการจราจร สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดใหมีการอบรม 3 ระดับ คือ ระดับ
รองผูกํากับการ ระดับรองสารวัตร และระดับชั้นประทวน 

ระดับรองผูกํากับการ มีการอบรมเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา คือ 
ภาพรวมของระบบการจราจร, การจัดทํายุทธศาสตร, การบริหารจัดการจราจร, การติดตามและการ
ประเมินผลการควบคุมการจราจร, และการสัมมนาการแกปญหาจราจรในเมือง 

ระดับรองสารวัตร มีการอบรมเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา คือ การเขียน
รายงานและการลงประจําวัน การตรวจและรักษาสถานที่เกิดเหตุในคดีจราจร อํานาจหนาที่ของ
พนักงานตํารวจจราจรตาม กฎหมายและระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด หลักการควบคุม
สัญญาณไฟจราจรและการใหสัญญาณมือ และการศึกษาดูงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานจราจร 

ระดับประทวน มีการอบรมเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาคือ การเขียน
หนังสือคําสั่งจราจร (ใบสั่ง) การบันทึกคะแนน ขอหาการกระทําความผิด พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก และพระราชบัญญัติขนสงทางบก การใหสัญญาณมือ และการควบคุมการจราจร การ
ควบคุมการจราจร ลักษณะทาทางการใหสัญญาณมือ และเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมการจราจร 

(2) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวนและพลตํารวจ หลักสูตร
การจราจร 

การอบรมในลักษณะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมผูมีจะปฏิบัติหนาที่ตํารวจ
จราจรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได การอบรมนี้มีระยะเวลา 3 สัปดาห ผูเขารับการฝกอบรมแตละ
หลักสูตรเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนและพลตํารวจ กองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
ตํารวจภูธรภาค 1-9 ใชสถานที่ฝกอบรมของโรงเรียนตํารวจนครบาล หรือโรงเรียนตํารวจภูธร 1- 9 
หรือสถานที่ฝกอบรมที่ผูบัญชาการศึกษาเห็นสมควรมอบหมายใหทําการฝกอบรม สําหรับเนื้อหา
หลักสูตรประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้ 

วิชาพื้นฐาน (40 ชั่วโมง) ไดแก จริยธรรม ชุมชนสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด สิทธิหนาที่ชนชาวไทย/ศาลปกครอง และพลศึกษา 

วิชาเฉพาะ (40 ชั่วโมง) ไดแก หลักการวางแผนและจัดการจราจร การจัด
การจราจรกรณีฉุกเฉิน การควบคุม/แกไขปญหาจราจร เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับงานจราจร 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับงานจราจร และการประสบเหตุดวน 
เหตุรายและการเขาชวยปฐมพยาบาลเบื้องตน ขณะปฏิบัติหนาที่จราจร 
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วิชายุทธวิธีตํารวจ (36 ชั่วโมง) ไดแก  การฝกยุทธวิธีตํารวจสมัยใหม/ระดับการใช
กําลัง/การตัดสินใจใชอาวุธ การฝกตัดสินใจใชอาวุธ การจับกุม/ใชกุญแจมือ/คนบุคคล การใชปน
ทางยุทธวิธีและการพกพา การใชกระบองทางยุทธวิธี การเผชิญหนา- คุมกัน/หลักการเผชิญเหตุของ
ตํารวจ การใชทัศนสัญญาณทางยุทธวิธี การตรวจคนอาคาร/สถานที่ การลอมจับคนรายนอกอาคาร 
การตรวจคนยานพาหนะ/ตั้งจุดตรวจจุดสกัด/ขับรถไลติดตาม และการฝกภาพรวมโดยจําลอง
สถานการณ/เหตุการณ 

กลาวโดยสรุป งานจราจรภายใตสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลักๆ คือ กองบังคับการตํารวจจราจร และกองบังคับการตํารวจทางหลวง สําหรับการฝกอบรมตํารวจ
จราจรอาจแบงออกเปนสองสวนใหญๆ คือ การอบรมโดยหนวยงานปฏิบัติและการอบรมโดย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตํารวจจราจร 

วิมล เปาอินทร (2537) ศึกษาหาความจําเปนในการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจจราจรสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร โดยการสัมภาษณนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มี
ประสบการณดานงานจราจร จํานวน 14  คน เจาหนาที่ตรวจจราจรชั้นประทวนฝายงานจราจรซึ่งมี
ประสบการณทํางานเกินกวา 10 ป จํานวน 20 คนและ เจาหนาที่ตรวจจราจรชั้นประทวนฝายงาน
จราจรซึ่งมีประสบการณทํางานเกินกวา 2 ป จํานวน 98 คน เพื่อหาแนวทางจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมการพัฒนาเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจจราจรใหเปนระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการ 
ผลการวิจัยพบวา ตํารวจจราจรมีความจําเปนในการฝกอบรมใน 3 หมวดวิชาและรายวิชา  ดังนี้  

1. หมวดวิชาการอํานวยความปลอดภัยดานการจราจรในกรณีพิเศษ ประกอบดวย 
หัวขอวิชาตอไปนี้  

1) เทคนิคการจัดการจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ขบวนรถยนตพระที่นั่ง 

2) หลักการขับรถนําและรถปดทายคุมกันขบวนรถยนตพระที่นั่ง 
3) วิธีการออกตรวจเสนทางที่จะเสด็จพระราชดําเนินผาน โดยยึดหลัก

อารักขาเพื่อความปลอดภัย 
4) วิธีการขับรถนําพรอมการจัดรูปขบวนรถยนตในการเดินทาง รวมทั้งการ

ปดการจราจรสําหรับบุคคลสําคัญ 
2. หมวดวิชาการอํานวยความสะดวกดานการจราจรโดยทั่วไป ประกอบดวยหัวขอ

วิชา ดังนี้  
1) เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2) หลักการในการควบคุมและจัดการจราจร 
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3) ความรูพื้นฐานการใชวิทยุส่ือสาร และความหมายของสัญญาณเรียกขาน
ดานงานจราจร 

4) ความรูในดานการใชสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด และวิธีพิจารณาหา
ตําแหนงยืนควบคุมและจัดการจราจรตามแบบแผนที่กําหนดไว 

5) ทักษะและหลักในการขับขี่รถจักรยานยนต อยางถูกตองปลอดภัย และ
รวดเร็ว รวมทั้งการบํารุงรักษารถจักรยายนต 

6) วิธีการจัดทําแผนที่สังเขป แสดงสถานที่เกิดเหตุ วิธีการถายรูปพรอม
วิธีการนําตัวผูตองหาสงสถานีตํารวจ ดวยความปลอดภัย 

7) เทคนิคการวางกําลังประจําจุดที่เหมาะสม และสามารถระบายรถออกจาก
วงแหวนโดยแกปญหาล็อควงแหวนโดยฉับพลันทันที 

8) เทคนิคการประสานงาน 
9) หลักการควบคุมและจัดการจราจรในที่เกิดเหตุตามแบบแผนที่กําหนดไว 
10) เทคนิคการควบคุมตูสัญญาณไฟจราจรรวมระยะเวลาที่ควรใช รวมทั้ง

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
11) ความรูเกี่ยวกับแผนที่กรุงเทพมหานคร ชื่อสถานที่ ถนนที่สําคัญและที่มี

ปญหาการจราจร 
3. หมวดวิชาการควบคุมผูฝาฝนกฎจราจร 

1) กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับวาดวยปายและเครื่องหมายจราจร 
2) ยุทธวิธีในการลอมจับกุมรถแขงที่มีจํานวนหลายคัน 
3) วิธีการบันทึกการจับกุมผูกระทําผิด รวมทั้งการออกหนังสือคําส่ังของเจา

พนักงานจราจร (ใบสั่ง) ผูกระทําผิดกฎหมายจราจร 
4) การควบคุมและการจัดการจราจรเกี่ยวกับการขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุ และ

สิทธิการใชทาง 
5) เทคนิคและความรูในการใชเครื่องมือตรวจวัดมลภาวะทางเสียงและควัน 
6) วิธีการควบคุมและจัดการจราจรในการเดินรถยนต รถยนตบรรทุก และรถ

ประเภทตางๆ ที่วิ่งชาในถนนหลวง 
7) วิธีการควบคุมอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมศักดิ์  บุญถม (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายจราจรของตํารวจ
จราจรโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนตํารวจจราจรระดับรองสารวัตรจราจรและตํารวจชั้นประทวน 
ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 6 กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 341 นาย เก็บรวบรวม
ขอมูลใชแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาวิจัยพบวาระยะเวลาในการทํางานดานการจราจร อายุของตํารวจ



  34

จรจรและยศของตํารวจจราจร มีความสัมพันธกับการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวน รายได สวัสดิการในการปฏิบัติหนาที่ กําลังตํารวจจราจร ความทันสมัย
เครื่องมือที่ใชในการทํางานดานการจราจร ไมมีความสัมพันธกับการบังคับใชกฎหมายจราจร 

นรวัฒน  รามฤทธิ์ (2546) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายจราจรของ
ตํารวจจราจรโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนตํารวจจราจรระดับรองสารวัตรจราจรและตํารวจชั้น
ประทวน พลตํารวจ ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 6 จํานวน 210 นาย เก็บรวบรวมขอมูลใช
แจกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ระดับการศึกษา รายได 
สวัสดิการ กําลังพล และความทันสมัยของเครื่องมือเครื่องใช ไมมีความสัมพันธกับการบังคับใช
กฎหมายจราจร 

สุริยา เสนานุรักษ (2547) ศึกษาภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรใน
เขตสถานีตํารวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา โดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 200 คน และสัมภาษณเจาะลึกจํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเพศชาย
มองภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรดีกวาประชาชนเพศหญิง ผูที่มีความถี่ในการ
พบปะกับตํารวจจราจรมาก มองภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรดีกวาผูที่มีความถี่ใน
การพบปะกับตํารวจจราจรนอย และผูที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตํารวจจราจรจากสื่อตางๆ นอย 
มองภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรดีกวาผูที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ มาก 

เกลา อาณานุการ (2548) ศึกษา ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎรและสถานี
ตํารวจนครบาลจักรววรรดิ กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ตํารวจจราจรระดับรองสารวัตรและชั้น
ประทวน จํานวน 86 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยดานอายุ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบายและการบริหารของหนวยงาน การสอนงาน
และการควบคุมดูแล สภาพการทํางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตําแหนงหนาที่ ความมั่นคง 
ที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการอํานวยการจราจรจราจร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานอายุ ความกาวหนาในการทํางาน 
นโยบายการบริหารของหนวยงาน ตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานใน
ขั้นตอนการจับกุมและออกใบสั่งของเจาหนาที่ตํารวจจราจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และพบวา ปจจัยดานเงินเดือนและรางวัลจราจร มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบ
อีกวา เจาหนาที่ตํารวจจราจรไดรับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจราจร อยูระหวาง 1-5 ครั้งตอป
มากที่สุด ซ่ึงถือวาเปนจํานวนที่นอยมาก 
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วิสัญ วงษอินทร (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมาย ศึกษาเฉพาะ
กรณีการออกใบสั่งของเจาพนักงานจราจรในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา ประกอบดวยตํารวจจราจรตามสถานีตํารวจนครบาลในเขตกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1 จํานวน 296 คน และประชาชนผูชําระคาปรับและผูใชรถใชถนนทั่วไป จํานวนในเขต 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 จํานวน 413 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบวา 1) ตํารวจจราจรในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรในระดับปานกลาง 2) ประชาชนผูใชรถใชถนนในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 สวน
ใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในระดับปานกลาง ยกเวนพระราชบัญญัติลอเล่ือน พ.ศ. 2476 
ประชาชนมีความรูในระดับต่ํา 3) การบังคับใชกฎหมายในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 
เปนไปในลักษณะไมมีความแนนอนลาชา  และไมมีความเสมอภาค ทําใหการบังคับใชกฎหมาย
จราจรไมมีประสิทธิภาพ 4) ปจจัยที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายจราจร มีดังนี้ คือ 4.1 ตํารวจจราจร
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ขาดการตรวจสอบจาก
ผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด และระบบคอมพิวเตอรไมมีประสิทธิภาพ 4.2 ประชาชนขาดความ
ตระหนักในหนาที่พลเมืองที่ดี  มีการหลีกเลี่ยงที่ทําใหเสียคาใชจายที่นอยกวาคาปรับ เชน การขอ
ความชวยเหลือจากตํารวจ การชําระภาษีประจําปชา หรือไมชําระภาษีประจําป การแจงความ
ใบอนุญาตขับขี่หาย เปนตน 

อภิรัฐ พุมกุมาร (2541) ศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจระดับรองสารวัตร
ในสถานีตํารวจนครบาลตอการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชกับผูแขงรถบนถนนหลวง 
กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ตํารวจระดับรองสารวัตร จํานวน 254 คน ใชแบบสอบถามสัมภาษณ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชกับผูแขงรถบนถนน
หลวง เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ การนําวิธีการมาใชและปญหาอุปสรรคในการนํามาใช 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเห็นวา การใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีผลดีกวาการใชกฎหมาย
อาญา และกฎหมายจราจรทางบก   

สุพัตรา  จันทรลีลา (2545) ศึกษาความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของตํารวจ
จราจรในสถานีตํารวจนครบาล และทดสอบความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานกับความมุงหวังในชีวิต การแสวงหาความหมายในชีวิต และความฉลาดทางอารมณของ
ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจนครบาล กลุมตัวอยางเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนสายจราจร 
จํานวน 359 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดความเหนื่อยหนาย แบบวัดความมุงหวังใน
ชีวิต แบบวัดการแสวงหาความหมายในชีวิต และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ ผลการวิจัยพบวา 
1) ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจนครบาลที่มีภูมิหลังดานอายุ และประสบการณทํางานแตกตางกัน มี
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ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 2) ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจนครบาลมีความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน คือ ดานความออนลาทางอารมณ ดานลด
ความเปนบุคคลในผูอ่ืน และดานความสําเร็จสวนบุคคล 3) ตัวแปรความเหนื่อยหนายมี
ความสัมพันธทางลบกับตัวแปรความมุงหวังในชีวิต และตัวแปรความฉลาดทางอารมณ แตไมพบ
ความสัมพันธกับตัวแปรการแสวงหาความหมายในชีวิต และการสัมภาษณเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ
ของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจรในสถานีตํารวจนครบาล จํานวน 15 คน 
คัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่มีคาคะแนนความเหนื่อยหนายที่อยูในระดับที่สูง เครื่องมือที่ใช ไดแก 
เทปบันทึกเสียง แนวคําถามในการสัมภาษณ จากขอมูลการสัมภาษณพบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจรในเขตนครบาล จําแนกไดเปน 3 ประเด็น ไดแก 1)
สภาพทางกายภาพของงานจราจร 2) การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง 3) ความคิดและความรูสึก
ของตํารวจจราจร 

ภาวัติ วรรธสุภัทร (2550) ศึกษา คุณภาพชีวิต ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต ปญหา
ในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแกไขและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตํารวจจราจรชัน้ประทวน
ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล  5  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ตํารวจชั้นประทวน 
จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตทั่วไป
ของตํารวจชั้นประทวนอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของตํารวจชั้นประทวน 
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และปญหาในดานคุณภาพชีวิตทั่วไปของ
ตํารวจจราจรชั้นประทวน เกิดจากรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของครอบครัว และสวัสดิการ
ในเรื่องคาเลาเรียนบุตร ที่พักอาศัย ยังไมเพียงพอตอจํานวนตํารวจจราจร และปญหาดานคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน เกิดจากอุปกรณไมพรอมใชงาน จํานวนไมเพียงพอและเวลาพักผอนนอยไป 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตํารวจจราจร จะเห็นไดวา มีงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความตองการการฝกอบรมของตํารวจจราจรไมมากนัก  อยางไรก็ตาม  ผลการวิจัยที่ได
ทบทวนมาสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามในการสนทนากลุมและการ
สัมภาษณเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดระดับหนึ่ง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเร่ือง “ปญหาและความตองการในการฝกอบรมของตํารวจจราจร” มี
วิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้  
 
1. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการศึกษา
คนควาจากเอกสาร (Documentary Research) การสนทนากลุม (Focus Group) การสัมภาษณ 
(Interview) ผูใหขอมูลสําคัญใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และใน 4 เมืองหลักที่เปนศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจและการศึกษา และมีปญหาจราจรอยูในขั้นรุนแรง ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการสังเกตสภาพการจราจรและการ
ปฏิบัติงานของตํารวจจราจรในพื้นที่ศึกษาแบบไมเปนทางการ  
 
2. ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 78 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบดวย ตํารวจจราจรและผูมีสวนไดเสียกับการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจราจร ประกอบดวย ผูบริหาร
ระดับสูง ไดแก รองหรือผูชวยผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการภาค ผูบังคับ
การ รองผูบังคับการ 2) ผูบริหารระดับกลาง ไดแก ผูกํากับการ รองผูกํากับการจราจร และสารวัตร
จราจร และ 3) ผูปฏิบัติงาน ไดแก รองสารวัตรจราจร และเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน  
               กลุมท่ี 2 ผูจัดหลักสูตรการฝกอบรมดานการจราจรของหนวยงานงานตางๆ ภายใต
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
               กลุมท่ี 3 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจราจร เชน เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก อาสาสมัครจราจร เจาหนาที่
หนวยกูภัย รวมถึงส่ือมวลชนที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจราจร 

กลุมท่ี 4 ประชาชนผูใชบริการจราจร   ไดแก ผูขับขี่รถสาธารณะ และประชาชน
ผูใชรถใชถนนทั่วไป  
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวบขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวบขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง เทปเสียง  แนวการ
สัมภาษณและแนวการสนทนากลุม รายละเอียดปรากฏอยูในภาคผนวก 

 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
              การเก็บรวบรวมขอมูลมีวิธีดําเนินการ ดังนี้  

1) คณะผูวิจัยทําหนังสือแจงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อขออนุมัติให
คณะผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณบุคคลตางๆ และจัดการสนทนากลุม ใน 4 เมืองหลัก ใน 4 ภูมิภาค 
ไดแก ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดอุบลราชธานี) และภาคใต (จังหวัดภูเก็ต) โดยใหกองบัญชาการแตละแหง เปนผูเชิญ
ผูเขารวมวงสนทนา ซ่ึงมีทั้งเจาหนาที่ตํารวจทุกระดับชั้นยศ  เจาหนาที่กรมการขนสงทางบก  
เจาหนาที่สาธารณสุข  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาสาสมัครจราจร และประชาชน
ทั่วไปที่ใชบริการจราจร โดยแจงใหทราบลวงหนากอนการเดินทาง  ถึงหัวขอที่จะสนทนาเพื่อให
ผูเขารวมสนทนากลุมเตรียมขอมูลกอนการสนทนากลุม  

2) กองบัญชาการแตละแหงไดมอบหมายให หนวยงานระดับกองบังคับการเปน
เจาภาพจัดหองประชุม โดยมีเครื่องเสียง วีดีโอโปรเจคเตอร และเชิญผูเขารวมสนทนากลุม ตาม
ตารางที่ไดแจงไว 

3) กอนการสนทนากลุม มีการลงทะเบียนผูเขารวมสนทนากลุม แจกเอกสารให
กรอกประวัติผูเขารวมสนทนา แจกโครงการวิจัยโดยยอ ซ่ึงกลาวถึงวัตถุประสงค วิธีการรวบรวม
ขอมูล และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

4) เมื่อเขาหองประชุมแลว คณะผูวิจัยฯ ไดแนะนําตัว และกลาวถึงความเปนมา
และวัตถุประสงคของการวิจัยใหผูรวมสนทนากลุมไดทราบ หลังจากนั้น คณะผูวิจัยฯ ผลัดกันตั้ง
คําถามเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการสนทนา นอกจากไดรับขอมูลหลักจากการจัดกลุมสนทนา
แลว ไดมีการสัมภาษณเจาะลึกตัวบุคคลเพิ่มเติมในบางประเด็นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น 
             5) ทําการบันทึกเสียง และจดประเด็นขอสนทนาหลักๆ ตลอดการสนทนากลุม 
               6) หลังจากการสนทนากลุม คณะผูวิจัยไดเดินทางไปสังเกตสภาพการจราจรและ
การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรในทุกพื้นที่ที่ศึกษา  
  นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดนัดหมายสัมภาษณผู เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อใหผล
การศึกษามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ไดแก  ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ส่ือมวลชนที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการจราจร  และผูขับขี่รถสาธารณะ 
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4. การวิเคราะหขอมูล    

4.1 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเบื้องตน เชน ความถี่ รอยละ และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

4.2 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ใชวิ ธีการตรวจสอบแบบสามเสา 
(Triangulation) โดยการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี ใชแหลงขอมูลหลายแหลง และผูให
ขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 



บทที่ 4 
ผลการวิจยั 

การวิจัยปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร สามารถแจกแจง 
ผลการวิจัยแบงเปน 2  เรื่องสําคัญคือ 

เรื่องที่ 1  ผลการศึกษาจากการสนทนากลุม (Focus Group)  
เรื่องที่ 2   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเจาะลึก    

                  
เร่ืองท่ี 1  ผลการศึกษาจากการสนทนากลุม (Focus Group)  
                     ผลการศึกษาจากการสนทนากลุม ไดจากการเก็บขอมูล 4 ภาค คือภาคเหนือ อีสาน 
ใตและภาคกลาง แตละภาคมีขอมูลสําคัญ 5  สวนดังนี้ 
                    สวนที่ 1   ผูใหขอมูล 
                    สวนที่ 2   ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 
                     สวนที่ 3   ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร 
                     สวนที่ 4   ความตองการฝกอบรมของตํารวจจราจร 
                     สวนที่ 5   รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต  
 

1.  ภาคเหนือ                        
สวนท่ี 1  ผูใหขอมูล  
      กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   ตัวแทนที่นํามาศึกษา คือจังหวัดเชียงใหม 

               การสนทนากลุมจัดขึ้นที่กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม และหอง
ประชุมศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม รวม 2 แหง   ระหวางวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2551 
เวลา 09.00- 16.00 น.         
                      ผูเขารวมสนทนากลุม ประกอบดวย ขาราชการตํารวจ 13 นาย แบงเปนชั้นสัญญา
บัตรยศตั้งแต ร.ต.ต. -พ.ต.ท. จํานวน 9 นาย มียศสูงสุด พ.ต.ท. ยศต่ําสุด ร.ต.ต. สวนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนมียศ ด.ต. ทั้ง  4  นาย  
                      บุคคลภายนอก  6  คนประกอบดวย  เจาหนาที่ตัวแทนจาก ขนสงจังหวัด สํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 3 คน และประชาชน 3 คน   
 

สวนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา                   
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานคร 

720 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร แบงเขต
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การปกครอง ออกเปน 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 204  ตําบล และ 2,066 หมูบาน  หนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร จํานวน 
1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 41 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 167 แหง 

          สถานีตํารวจ 
           กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยสถานีตํารวจภูธรในสังกัด 

จํานวน 29 สถานี 1 งานจราจร และ1 ฝายอํานวยการ รวม 31 หนวยงาน โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 
                          จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดเดียวนอกจากกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งหนวยงานดาน 
การจราจรมาเพื่อจัดการดานการจราจรโดยเฉพาะ  โดยใหดูแลพื้นที่เมืองตอเนื่องหลายสถานีตํารวจ
ในเขตที่มีความเจริญ   เรียกชื่อวาศูนยการจราจรภูธรเมืองเชียงใหม  และโอนหนาที่ของตํารวจ
จราจรจากสถานีตางๆ ในเมือง 4 แหง มาที่ศูนยแหงนี้ 
                          กําลังพล 

          ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีกําลังพลในสังกัดทั้งสิ้น 4,342 นาย อัตราอนุญาต 
4,990 นาย ขาด 648 นาย ประกอบดวยตํารวจชั้นสัญญาบัตร 543 นาย ตํารวจชั้นประทวน 3,799 นาย  
                         ประชากร 

         จังหวัดเชียงใหมมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,686,209 คน แยกเปน ชาย 829,816 คน 
หญิง 859,393 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 84 คนตอตารางกิโลเมตร แรงงานตางดาว 104,734 คน ชาวพมา 
104,150 คน ลาว 530 คน กัมพูชา 54 คน ในป พ.ศ.2550 มีจํานวนนักทองเที่ยว 5,356,867 คน ชาวไทย 
3,601,727 คน คิดเปนรอยละ  67 และชาวตางประเทศจํานวน 1,755,140 คน คิดเปนรอยละ 33 

          จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจและการศึกษาของภาคเหนือ เปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  ในป พ.ศ.2550 เชียงใหมมีรายไดจากการทองเที่ยวจํานวน 
38,864.25 ลานบาท เปนรายไดจากชาวตางประเทศจํานวนประมาณ 18,116.59 ลานบาท 
                           ยานพาหนะ 

          จังหวัดเชียงใหม  มีจํานวนยานพาหนะประมาณ 1.4 ลานคัน ใกลเคียงกับจํานวน
ประชากร 1.6 ลานคน มีอัตราการเพิ่มของยานพาหนะปละประมาณ 6-7%   ดังรายละเอียด จาก
ตารางที่ 4.1  

             ตารางที่ 4.1 จํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม 2548- 2550 
ป ยานพาหนะ(คัน) เพิ่มขึ้นจากปกอน (%) 
2548 1,256,934 - 
2549 1,344,687 6.98 
2550 1,418,049 5.46 

                     ที่มา: ศูนยการจราจรตํารวจภูธรเชียงใหม, เอกสารบรรยายสรุป, 9-10 กรกฎาคม 2551  
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            หากพิจารณารายละเอียดของยานพาหนะประเภทตางๆ 1.4 ลานคัน ปรากฏวาเปน
รถจักรยานยนตมากที่สุด จํานวน 1 ลานคันเศษ สวนรถประเภทอื่นๆ มีจํานวนรองลงไป ดัง
รายละเอียดในตาราง 4.2 
 
                          ตารางที่ 4.2 ประเภทของยานพาหนะที่จดทะเบียน จังหวัดเชียงใหม 2550 
 

ประเภทของยานพาหนะ จํานวน (คัน) 
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
1. รถจักรยานยนต 
2. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
3. รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 
4. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน 
5. รถยนตสามลอรับจาง 
6. รถยนตอ่ืน ๆ 

 
1,021,462 

208,125 
154,453 
14,160 
1,069 
2,928 

รวม 1,402,197 
พ.ร.บ.ขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
1. รถบรรทุกสวนบุคคล 
2. รถขนาดเล็ก 
3. รถบรรทุกไมประจําทาง 
4. รถโดยสารไมประจําทาง 
5. รถโดยสารประจําทาง 
6. รถโดยสารสวนบุคคล 

 
9,003 
3,613 
1,742 

714 
554 
226 

รวม 15,852 
รวมทั้งหมด 1,418,049 

                     ที่มา: ศูนยการจราจรตํารวจภูธรเชียงใหม, เอกสารบรรยายสรุป, 9-10 กรกฎาคม 2551  
 
                          ปญหาดานการจราจร 

          การเพิ่มขึ้นของจํานวนยานพาหนะ เปนปจจัยสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการจราจร
ภายในเขตเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีถนนทั้งหมด 74 สาย และมีซอยทั้งหมด 680 ซอย ซ่ึง
จากการวิเคราะหของผูเขารวมสนทนากลุม จากศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ระบุวา 
สาเหตุหลักของปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการดวยกัน อาทิเชน ปริมาณ
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รถที่เพิ่มขึ้น แตโครงขายถนนไมเพียงพอ ความตองการใชถนนของประชาชนในชวงเวลาเดียวกัน 
ระบบการจัดการจราจรที่ขาดประสิทธิภาพ   ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และการขาดระเบียบวินัยของประชาชนผูใชรถใชถนน 

           สภาพปญหาการจราจรสวนใหญมักจะเกิดในชวงเวลาเรงดวนที่ผูปกครองมักจะ
ใชรถไปสงบุตรหลานหรือสงนักเรียน ตามโรงเรียนสําคัญตางๆ ในชวงเชา และรับกลับในชวงเย็น 
ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปตางก็เดินทางไปทํางานหรือดําเนินกิจกรรมในชวงเวลาเดียวกัน จึงทาํ
ใหการจราจรติดขัดระหวางเวลา 07.30 – 09.00 น. และระหวางเวลา 15.00 – 18.00 น. 

 
           หนวยงานดานการแกไขปญหาการจราจร 
           หนวยงานเฉพาะเพื่อการแกไขปญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม คือ 

ศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   ศูนยแหงนี้กอตั้งขึ้น ตามมติ  คณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2535  เรื่อง การวิเคราะหและกําหนดตําแหนงและปรับปรงุ
โครงสรางงานจราจรของ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และอนุมัติใหมีการปรับปรุงโครงสราง
เพิ่มเติมในป พ.ศ. 2537  โดยใหรวมงานจราจรจาก 4 สถานีตํารวจที่รับผิดพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  ไดแก สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมปง สถานีตํารวจภูธรอาํเภอ
ภูพิงคราชนิเวศน สถานีตํารวจภูธรอําเภอชางเผือก เขาดวยกันเพื่อใหมีเอกภาพในการจัดการจราจร
ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  แกไขปญหาการจัดการเสนทางจราจรในชวงมีขบวนเสด็จได
ดีขึ้น โดยมีหัวหนาหนวยงาน ระดับรองผูกํากับการเปนผูรับผิดชอบ รวมทั้งตัดโอนตําแหนง
เจาหนาที่ตํารวจจราจรจาก 4  สถานีตํารวจภูธรดังกลาว และตําแหนงจากตํารวจภูธรแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนอัตราวางมาเพิ่มเติมให ประกอบดวยกําลังพล ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.3  
 
                    ตารางที่ 4.3 อัตรากําลังของศูนยการจราจรตํารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม 2551 

ตําแหนง อัตรา ครองตําแหนง อัตราวาง 
1.รองผูกํากับการ 
2.สารวัตร 
3.รองสารวัตร 
4.ประทวน 

1 
3 
15 
248 

1 
3 
7 
234 

- 
- 
8 
14 

รวม 267 245 22 
                    ที่มา: ศูนยการจราจรตํารวจภูธรเชียงใหม, เอกสารบรรยายสรุป, 9-10 กรกฎาคม 2551  
 

           การบริหารงานของศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีการแบงพื้นที่
รับผิดชอบออกเปน 2 สวนคือ เขตเหนือและเขตใต เขตเหนือแบงพื้นที่ออกเปน 6 โซนยอย ไดแก 
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รินคํา ขวงสิงห ชางเผือก วโรรส แกวนวรัฐ และศาลเด็ก   มีกําลังพลระดับชั้นประทวนทั้งหมด 63 
นาย โดยในชวงเวลาเรงดวน มีการกําหนดกําลังเจาหนาที่ 43 นาย รับผิดชอบทางแยก 39 ทางแยก กําลัง
เจาหนาที่ 10 นายรับผิดชอบหนาสถาบันการศึกษาจํานวน 9 แหง และจัดกําลังเจาหนาที่ 10 นาย
รับผิดชอบยานศูนยการคาและตลาดจํานวน 6 แหง     

          เขตใตแบงพื้นที่ออกเปน 6 โซนยอยดวยกันคือ ตนพะยอม สนามบิน เจริญประเทศ 
แสงตะวัน หนองหอย และหนองประทีป มีกําลังพลระดับชั้นประทวนจํานวน 67 นาย แบงหนาที่
รับผิดชอบบริเวณ ทางแยก 37  ทางแยก จํานวน 40 นาย ดูแลบริเวณหนาสถาบันการศึกษา 13 แหง
จํานวน 16 นายและรับผิดชอบบริเวณศูนยการคาและตลาด 3 แหงจํานวน 11  นาย 

 
          ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร          
          การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและจํานวนยานพาหนะ สงผลกระทบตอการเกิด

อุบัติเหตุจราจรภายในจังหวัดเชียงใหม โดยจะเห็นไดวาในชวง 5 ปที่ผานมา จํานวนอุบัติเหตุยังคง
เกิดในอัตราที่สูง ดังรายละเอียดในตาราง 4  อัตราความรุนแรงของผูบาดเจ็บของจังหวัดเชียงใหม
ติดอันดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีอัตราผูบาดเจ็บ 1,302.18 รายตอประชากรหนึ่งแสนคน ในขณะที่
หากพิจารณาจากจํานวนผูเสียชีวิต เชียงใหมมีอัตราผูเสียชีวิตมากเปนอันดับที่ 41 ของประเทศ คือ 
14.57 รายตอประชากร 1 แสนคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2551)  ยิ่งในชวง
เทศกาล จะเกิดเหตุขึ้นสูง โดยเฉพาะคนในทองถ่ินที่มีพฤติกรรมเมาแลวขับ เมื่อเมาแลวมักจะยาย
จุดสังสรรคเขามาในเขตตัวเมืองและทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก 

          จากรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดเชียงใหมในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 พบวา ประเภท
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต จํานวนรอยละ 88.96 ลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุสวนใหญ คือ รถลมคว่ํา รอยละ 60.12 และการชนกัน 37.25 ตามลําดับ จากการวิเคราะหยัง
พบวา ผูบาดเจ็บรอยละ 40.73 ดื่มแอลกอฮอล และมีอัตราการไมสวมหมวกนิรภัยสูงถึงรอยละ 
91.37 และกลุมอายุของผูบาดเจ็บสวนใหญอยูระหวาง 15-39 ป (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม, 2551) ถนนสวนใหญที่เกิดอุบัติเหตุมักเปนถนนสายรอง โดยพื้นที่ที่ตองเฝาระวังเปน
กรณีพิเศษ 5 อันดับแรก ไดแก อําเภอแมริม อําเภอเมือง อําเภอสันปาตอง อําเภอสันกําแพง และ
อําเภอดอยสะเก็ด  
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         ตารางที่ 4.4   สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดเชียงใหม 2546 – 2550 
 

พ.ศ. รับแจง 
(ราย) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บสาหัส 
(คน) 

บาดเจ็บเล็กนอย 
(คน) 

มูลคาความ
เสียหาย (บาท) 

2546 6,972 500 717 3,892 55,566,085 
2547 8,562 436 637 5,737 54,608,809 
2548 8,489 375 450 6,459 52,846,557 
2549 4,872 292 297 3,872 23,063,655 
2550 6,396 354 698 4,965 25,704,423 

        ที่มา: ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551  
 

           จังหวัดเชียงใหม มีสถิติอุบัติเหตุจราจรอยูในระดับสูง   แตการบังคับใชกฎหมาย
เรื่องการตรวจแอลกอฮอลผูขับขี่  สามารถทําไดในชวงที่ไมตองจัดการจราจร ในเวลาเรงดวนเชา
และเย็น  เจาหนาที่ตํารวจยังขาดเครื่องมือในการตรวจวัดแอลกอฮอล   และเครื่องมือตรวจจับ
ความเร็ว   สวนการบังคับใชกฎหมายดานการสวมหมวกนิรภัย  ทําไดตามทรัพยากรที่มี  แตจํานวน
ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย  ยังปรากฏใหเห็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
บริเวณสถานศึกษาและเวลากลางคืน  
                            ปญหาเรื่องการจัดการ 

            จากการสังเกต สภาพการจราจรในจังหวัดเชียงใหมพบวา  เมืองเชียงใหมยังไมมี
ระบบขนสงมวลชนที่ดี  ขาดรถโดยสารประจําทางเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ  มีเพียงรถสองแถวที่ไมมี
เสนทางประจํา  แตรับคนโดยสารในลักษณะเดียวกับรถแท็กซี่   เมื่อประกอบกับสภาพผังเมือง
ชั้นในของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่อนุรักษทางวัฒนธรรม เปนถนนที่คับแคบ และมี
ตรอกซอกซอยจํานวนมาก  ทําใหการจัดการจราจรทําไดยาก  จําเปนตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย 
เชน ระบบโทรทัศนวงจรปดจากการตระเวนสังเกตสภาพการจราจรของคณะผูวิจัยในพื้นที่ศึกษาใน
ความรับผิดชอบของศูนยการจราจร พบวาเจาหนาที่ตํารวจจราจรสามารถรับมือกับปญหาการจราจร
ในเขตพื้นที่ชั้นในไดระดับดี  และพื้นที่ชั้นนอกในชวงเวลาเรงดวนในระดับปานกลาง ในขณะที่มี
ขอจํากัดในดานงบประมาณ กําลังพล เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยี 

            ปญหาการทํางานสําคัญ คือ การจัดการที่ขาดงบประมาณจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จําเปนที่จะตองขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม  โดยมีกรณีศึกษาที่นาสนใจ
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพื่อการจราจร  เร่ิมจากเจาหนาที่ตํารวจเสนอแนะให
เทศบาลนครเชียงใหมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อดูแลการจราจรของเมือง   เทศบาล
ดําเนินการแลวแตกลับจัดตั้งศูนยควบคุมไวที่เทศบาลนครเชียงใหม   โครงการที่ใชงบประมาณ
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หลายรอยลานบาทนี้ไมอนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
เขาไปใชงานหรือมีการเชื่อมสัญญาณภาพ มายังศูนยของตํารวจ  เพื่อใชประโยชนในการควบคุม
การจราจร   นับวาเปนการสูญเสียโอกาสของจังหวัด  แตก็สะทอนปญหาที่ การฝกอบรมสามารถจะ
เขามาชวยแกไขได 2 เรื่องคือ  1) การฝกอบรมดานการจัดทําคําของบประมาณดานการจราจรของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จนถึงสํานักงบประมาณ  และ 2)  การฝกอบรมผูบริหารระดับสูงใหเขามา
มีสวนรวมแกไขปญหาใหกับผูปฏิบัติในลักษณะทํางานเปนกลุม ไมใชผูส่ังการ ฯลฯ 

            จากการสนทนาทั้งในและนอกวงสนทนากลุมพบวา เจาหนาที่ตํารวจจราจรที่เขา
รวมการสนทนามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหการประสิทธิภาพ  ตามนโยบายของผูบังคับบัญชา
และความตองการของประชาชนเปนอยางสูง  สนใจที่จะความรูเพิ่มเติม  เจาหนาที่ตํารวจระดับ
สัญญาบัตรสวนใหญมีการคนควาหาความรูดานกฎหมายในระดับดี  มีความกระตือรือรนที่จะหา
เทคโนโลยีในการเก็บขอมูลจราจร การรายงานสภาพการจราจร และการบังคับใชกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยมาใชมาใชในการปฏิบัติงานอยางมาก แตยังมีขอจํากัดในดานการสนับสนุนดานองคความรู 

 
สวนท่ี 3   ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร 

                          สภาพปจจุบันของการฝกอบรมตํารวจจราจร 
                          หลักสูตรการฝกอบรมของขาราชการตํารวจในปจจุบัน  จากกลุมสนทนาและ
ขอมูลทั่วไปสามารถ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

           ก. หลักสูตรการเรียนในโรงเรียนตํารวจ   
          ระดับนายตํารวจสัญญาบัตร หนวยงานหลักในการใหการศึกษา คือโรงเรียนนาย

รอยตํารวจ  สําหรับหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ   มีการเรียนวิชาการจัดการจราจรและการ
แกไขปญหาอุบัติเหตุโดยตรงเพียง 1 วิชา  นอกจากนั้น มีการเรียนแทรกอยูในวิชากฎหมาย และการ
สอบสวน  สําหรับหลักสูตรนักเรียนอบรมที่เขามาอบรมในโรงเรียนนายรอยตํารวจ  มีการเรียนดาน
การจราจรนอยมาก หรือไมมีเลย  หลังจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนนายตํารวจสัญญาบัตรแลว 
การฝกอบรมเพื่อการเลื่อนตําแหนง อยูในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 
กองบัญชาการศึกษา แบงหลักสูตรออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

           ระดับสารวัตร แบงออกเปน หลักสูตรฝายอํานวยการตํารวจ  หลักสูตรสารวัตร
สืบสวน หลักสูตรสารวัตร     

            ระดับผูกํากับการ  หลักสูตรผูกํากับการ 
            ระดับผูบังคับการ  หลักสูตรผูบริหารตํารวจชั้นสูง 
            การเรียนเกี่ยวกับการจราจร ของนายตํารวจระดับสัญญาบัตรทุกระดับ ไมมี

หลักสูตรเฉพาะสายงานจราจร วิชาการจราจร อาจถูกแทรกเขาไปเปนสวนหนึ่งในหลักสูตร
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ฝกอบรมบางเล็กนอย   สวนวิชาที่เกี่ยวของกับการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร ไมมีบรรจุอยู
ในหลักสูตรใดๆ ของกองบัญชาการศึกษามากอน  

            สวนในระดับประทวน  พลตํารวจ  การเรียนที่โรงเรียนพลตํารวจ หรือโรงเรียน
นายสิบตํารวจ ไมไดแยกสายงานจราจรใหโดยเฉพาะ  หัวขอการสอนมีวิชากฎหมายจราจร และการ
ฝกทาสัญญาณจราจรอยูในหลักสูตร  แตเนื้อหายังมีไมมากนัก   

              ข.  การฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่  (On the Job Training) 
        การถายทอดความรูกันเอง 
           จากการสนทนากลุมพบวา การฝกอบรมสวนใหญเปนการถายทอดความรูกันเอง

ภายในหนวยงานศูนยควบคุมจราจร ซ่ึงหากแยกตามประเภทของหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรประกอบดวย   ฝายปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการและฝายสนับสนุน   

           วิธีการใหความรูที่ใชคือ การอบรมหนาแถวกอนออกปฏิบัติงานตอนบาย หรือ
หลังปฏิบัติการใหการบริการจราจรตอนเชาเสร็จส้ินแลว โดยนายตํารวจสัญญาบัตร จะใหการ
อบรมดานระเบียบวินัย จริยธรรม เทคนิคการปฏิบัติงาน และกฎหมายใหมๆ เพื่อเปนการเพิ่มเติม
ความรูใหกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรระดับประทวน การอบรมหนาแถวมีการอบรมเกือบทุกวัน และ
ใชสนามฝกกลางแจงของศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมเปนสถานที่อบรม   

           นอกจากนี้ ยังมีการถายทอดความรูอยางไมเปนทางการซึ่งผูเขารวมการสนทนา
ทานหนึ่งไดใหรายละเอียดวา  

            “มีลักษณะเปนการถายทอดประสบการณในการทํางาน ระหวางเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรระดับชั้นประทวนดวยกันเอง แบบตํารวจรุนพี่สอนรุนนองในสิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติ   
หรืออาจเรียกวาธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งการถายทอดกลวิธีในการตรวจจับแบบนอกตํารา เชน 
เทคนิคการเรียกผูขับขี่รถจักรยานยนตใหหยุดเพื่อตรวจใบอนุญาตขับขี่ หากเห็นวาผูขับขี่มีลักษณะ
อาการพิรุธไมยอมหยุดหรือทําทาวาจะหลบหนี ใหดึงกุญแจรถมาเก็บไวเพื่อปองกันการหลบหนี”   

                ผูเขารวมสนทนายอมรับวาการเรียนรูแบบไมเปนทางการในลักษณะนี้ เกิดจาก
ประสบการณที่สะสมและถายทอดกันมา ไมมีการเรียนการสอนในตําราอยางเปนทางการ และแม
จะพบวาในทางปฏิบัติเมื่อไดทําไปแลวจะถูกผูขับขี่รองเรียนตอผูบังคับบัญชาอยูบอยๆ  แตเมื่อ
ปรึกษาผูบังคับบัญชาแลวไมมีผูบังคับบัญชาคนใดจะใหคําตอบไดชัดเจนวาสิ่งที่ไดทําลงไปนั้น
ถูกตองตามหลักวิชาการ หลักกฏหมาย หรือระเบียบหรือไม  ถาจะปฏิบัติใหถูกตองนั้นควรทํา
อยางไร ไมมีผูบังคับบัญชาหรือนักวิชาการคนใดใหขอสรุปที่ชัดเจนได  แตเมื่อตัวเองไดนําเทคนิค
ที่เรียนรูกันเองไปใชพบวายังใชไดผลดีมีประสิทธิภาพที่จะหยุดยั้งหรือปองกันการหลบหนีได และ
เห็นวาดีกวาที่จะปลอยใหมีการขับขี่รถจักรยานยนตหลบหนีแลวขับขี่รถจักรยานยนตหรือรถยนต
ไลตามซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุกับผูที่หลบหนีหรือผูที่ไลติดตามได  จึงเลือกที่จะปฏิบัติตาม
เทคนิคการจับกุมที่ถายทอดกันมาจากรุนพี่สูรุนนองจนกวาจะมีวิธีการอื่นที่ดีกวา ดังนั้น จึงจําเปน
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อยางยิ่งจะตองมีการฝกอบรมใหมีวิธีปฏิบัติที่ถูกตองในหลักสูตรฝกอบรมตํารวจจราจรที่เปน
หลักสูตรมาตรฐาน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงยังไมมีในขณะนี้  

            หลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
            การฝกอบรมแบบนี้ หมายถึงการฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตํารวจในระดับที่

สูงกวาสถานีตํารวจแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อใหความรูตอเนื่อง ไดแก  
                            - ระดับกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ทราบวามีการจัดหลักสูตรการฝกอบรม
เปนการฝกอบรมระยะเวลาสั้นๆ  ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมามีการฝกอบรมเพียง 1 คร้ัง มี
ระยะเวลาการฝกอบรมเพียง 1 วัน   
                            - ระดับกองบัญชาการ  ไมแนนอน ทราบวาในระดับกองบัญชาการ ตํารวจภูธร
ภาค 5 เคยมีการจัดการฝกอบรม 1 ครั้ง เนื้อหาของการฝกอบรมไมเกี่ยวของกับกับเรื่องการจราจร
โดยตรง เปนการฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
ของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 

             - ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปรากฏวาหลักสูตรฝกอบรมสวนใหญ โดยคําสั่ง
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จะมอบหมายใหโรงเรียนพลตํารวจภูธรภาค เปนผูจัดหลักสูตร
ฝกอบรม  มีระยะเวลา 5-7 วัน แตในเรื่องเนื้อหาแลวไมมีความเขมขนเพียงพอ เชน วิทยากรที่ไมมี
ความเชี่ยวชาญ ไมมีหลักสูตรเฉพาะ ไมมีตํารา คูมือ หลักสูตรขาดมาตรฐาน ความรูที่ไดไมแตกตาง
จากการเรียนในโรงเรียนพลตํารวจ หรือโรงเรียนนายสิบตํารวจ    ซ่ึงผูรวมสนทนาที่เคยผานการ
ฝกอบรมกลาววา 

           “การฝกอบรมหลักสูตรตํารวจจราจรแบบนี้ทําใหนาเบื่อหนาย เกิดความรูสึกวา
การถูกสงเขาอบรมเหมือนกับการถูกลงโทษจากผูบังคับบัญชา เมื่อฝกอบรมเสร็จสิ้นแลวก็ตอง
กลับมาทํางานเหมือนเดิม ไมมีความแตกตางกันระหวางผูที่ผานการฝกอบรมกับผูที่ไมผานในการ
ใหความดีความชอบหรือเล่ือนยศเลื่อนตําแหนง” 

          นอกจากนั้น เจาหนาที่ตํารวจจราจรสวนใหญจะไดรับเงินสวนแบงรางวัลนําจับ 
จากการทํางาน  การถูกสงเขารับการฝกอบรมทําใหเกิดความรูสึกวา เปนการทําใหสูญเสียรายได
จากการทํางานที่ควรจะนํามาจุนเจือครอบครัว   ตํารวจจราจรสวนใหญจึงไมอยากที่จะเขารับการ
ฝกอบรมนัก  

           การฝกอบรมท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก  
           การฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานอื่น ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการ

อบรมคอนขางบอยครั้ง เชน จากมหาวิทยาลัยตางๆ กรมการขนสงทางบก สํานักงานปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ปปส.)โรงพยาบาล หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) แตไมมีความตอเนื่องในดานเนื้อหา หรือบางครั้งเนื้อหาที่ทําการฝกอบรมไมตรง
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กับหนาที่รับผิดชอบ หรือบางครั้งมีการฝกอบรมในเรื่องเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณในการตรวจจับ 
แตเมื่อกลับมาที่ทํางานแลวไมมีเครื่องมือใหใช  ทําใหไมไดรับประโยชนจากการฝกอบรม                          
                            ปญหาของการฝกอบรม 

            จากการสนทนากลุมสรุปปญหาของการฝกอบรมไดดังตอไปนี้ 
            1. ไมมีเวลาไปฝกอบรม/พัฒนาตนเอง 
             เจาหนาที่ตํารวจจราจรสวนใหญ ไมมีชวงเวลาที่จะเขารับการฝกอบรม  เนื่องจาก

ตองปฏิบัติงาน เกือบทุกวันตั้งแตเชาถึงค่ํา  ในบางวันจะปฏิบัติงานจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืน เชน มี
โครงการดานการบังคับใชกฎหมายดานการตรวจจับผูขับขี่ที่เมาแลวขับ โดยเฉลี่ยแลวตํารวจจราจร
เชียงใหมมีวันหยุดทํางาน เพียงคนละ 1 วัน ตอสัปดาห หากเปนวันเสารอาทิตยหรือวันหยุดนักขัต
ฤกษซ่ึงมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองเชียงใหมจํานวนมาก ก็อาจจะไมไดหยุดพักเลย จึงไมมีเวลาที่จะ
พักผอนหรือศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

            2.  การขาดแผนงานในการฝกอบรม  
            โดยปกติแลวการฝกอบรมบุคคลากรจําเปนจะตองมีการวางแผนลวงหนาวา

เจาหนาที่ตํารวจจราจรรายใดเคยไดรับการฝกมาแลวในเรื่องใด ควรจะฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องใด 
หรือมีความสมัครใจที่จะเขารับการฝกอบรมในเรื่องใด จํานวนเทาใด จากนั้นหนวยงานจะตองทํา
แผนการฝกอบรมประจําปขึ้น และจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงาน  แตไมสามารถทําได
เนื่องจากขาดการวางแผนการฝกอบรมที่ดี  การฝกอบรมจึงไมมีระบบหมุนเวียน บันทึกประวัติ 
บรรจุแตงตั้งหรือนํามาใชงานจริง  ขาดการประเมินผลอยางจริงจัง  จะเห็นไดจากการที่หลักสูตร
การฝกอบรมเกือบทั้งหมด ไมมีการสอบทางวิชาการ   

            3. ปญหาดานงบประมาณในการฝกอบรม 
            เนื่องจากศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดกอตั้งขึ้น เปนหนวยงาน 

ระดับกองบังคับการ  แตไมมีงบประมาณในการทํางาน งบประมาณถูกรวมอยูกับงบประมาณดาน
อ่ืน ทําใหไมสามารถของบประมาณไดโดยตรงดวยตนเอง  จึงไมมีงบประมาณในการฝกอบรมดาน
การจราจร  ซ่ึงโดยสวนใหญแลวการฝกอบรมที่จัดขึ้นภายในหนวยงานไดเกิดจากการสนับสนุน
งบประมาณหรือโครงการจากหนวยงานอื่นที่ใหการสนับสนุน เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือหางรานบริษัทเอกชนใหการสนับสนุนจึงจะสามารถจัดการฝกอบรมขึ้นได  การขาด
งบประมาณในการปฏิบัติงานและการฝกอบรมจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับการฝกอบรมใหกับตํารวจ
จราจรในระดับหนวยปฏิบัติ 

             4. ปญหาดานนโยบายในการฝกอบรม  
             การฝกอบรมสวนใหญมักจะเปนเรื่องนโยบายที่เกิดจากผูบังคับบัญชาหรือผู

ใกลชิดของผูบังคับบัญชา   ไมเคยมีการสอบถามผูปฏิบัติวามีความตองการอยางไร  หาก
ผูบังคับบัญชาเห็นวาเรื่องใดนาสนใจ มักจะสั่งการใหผูปฏิบัติเขารับการอบรมทันที่โดยไมมีการ
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วางแผนมากอน ไมมีงบประมาณในการเดินทางหรือคาที่พัก รวมท้ังไมไดคํานึงถึงวาจะเสียหายตอ
งานที่ปฏิบัติอยูแลวอยางไร มักจะถือวาหากมีคําสั่งใหปฏิบัติหรือเดินทางเขารับการฝกอบรมตอง
สามารถปฏิบัติไดโดยไมมีขอแมบางครั้งผูปฏิบัติรูตัววาจะตองเขารับการฝกอบรมลวงหนาเพียง 1 
วันก็เคยมีมาแลว 

            5.  ปญหาดานสถานที่ฝกอบรม   
             ภายในหนวยงานขาดสถานที่การฝกอบรมเฉพาะที่จะสามารถฝกอบรมตํารวจ

จราจรขนาด 30-50 คน หากหนวยตองการฝกอบรมจําปนจะตองไปขอใชจากหนวยงานอื่นหรือเชา
สถานที่เอกชน 

            6.  ปญหาดานวิทยากร 
             โดยทั่วไป วิทยากรที่เปนตํารวจมักจะเปนวิทยากรคนเดิม ที่เคยฝกอบรมใหใน

โรงเรียนตํารวจเมื่อมีการจัดอบรมทบทวน ก็จะถูกเชิญมาทบทวนความรูใหอีกครั้ง ซ่ึงมักจะไมมี
ความรูใหมๆ  มาเพิ่มให  วิธีการสอนคอนขางจะนาเบื่อทําใหไมนาสนใจเรียน  แตถาเปนวิทยากร
ภายนอกจะมีความรูความสามารถดีกวา แตไมสามารถตอบคําถามปญหาขอของในการปฏิบัติงาน
ใหตรงกับความตองการใชงานได 

            7.  ปญหาดานเอกสารการฝกอบรม  
             จากการเขารับการฝกอบรมที่ผานมาสวนใหญมักจะไมคอย มีเอกสารตําราที่มี

มาตรฐานสําหรับเก็บไวอานทบทวนภายหลัง  สวนใหญจะแจกเอกสารประกอบเปนแผนๆ ไมเปน
รูปเลม  ซ่ึงยากตอการเก็บรักษาสูญหายงาย   

 
สวนท่ี 4   ความตองการการฝกอบรมของตํารวจจราจร   

                         4.1 ความตองการขององคการ   
          จากการสนทนากลุม ผูบริหารระดับสูงของศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม   ใหความเห็นวาในเรื่องความตองการขององคการ  ตองการใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่
ตํารวจจราจรใหมีความเปนมืออาชีพ มีความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
เพื่อรองรับกับภารกิจในปจจุบันและภารกิจที่เพิ่มจํานวนขึ้นในอนาคต  
                         4.2 ความตองการตามลักษณะงาน  
            กลุมสนทนาระดับผูบริหารใหความเห็นวาเนื่องจากการปฏิบัติงานที่มีหลาย
ลักษณะ อันไดแก ดานการควบคุมจัดการจราจร ดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
การบังคับใชกฎหมายดานคดีอาญา การนําขบวนเสด็จ  ดานการอํานวยความสะดวกการจราจรใน
การจัดการจราจรในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุพิเศษ เชน ไฟไหม  น้ําทวม ฯลฯ ดังนั้น จึงทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมตํารวจจราจร ใหมีความรูความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมกับ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานไดหลายแบบ ตามที่เจาหนาที่ตํารวจตองรับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานที่มี
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ลักษณะพิเศษแตกตางไปจากตํารวจหนวยอ่ืนที่มีงานหนาเดียว  อีกทั้งมีความจําเปนตองฝกอบรม
เกี่ยวกับการใชขอมูล  สถิติ  เครื่องมือเคร่ืองใช  และเทคโนโลยีงานดานการจราจร เพื่อมาใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
                        4.3 ความตองการสวนบุคคล  
          ผูเขารวมสนทนา ไดรวมกันใหความเห็นเกี่ยวกับความตองการสวนบุคคล ในการ
รับการฝกอบรม  ควรมีหัวขอ ดังตอไปนี้ 

1. ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การแจงขอหา การแนะนําเสนทางใหแกนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ 

2. กฎหมายจราจร  กฎหมายการขนสงทางบก  กฎหมายรถยนต รวมทั้งกฎหมาย
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. คอมพิวเตอรเบื้องตน เพื่อใหสามารถใชงานคอมพิวเตอรได เปดดูอินเตอรเน็ต
ไดรวมทั้งใชอุปกรณเครื่องมืออ่ืนๆ ในการบังคับใชกฎหมายที่ตองโอนถายขอมูลมาที่คอมพิวเตอร
ได เชน ภาพจากการถายรูป วีดีโอ  ขอมูลความเร็วรถจากกลองจับความเร็ว และจากเครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล เปนตน 

4. ความรูดานยานยนต  เชน  การทํางานของเครื่องยนต และซอมรถเบื้องตน
วิศวกรรมจราจรเบื้องตน เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระบบสัญญาณไฟจราจร และความปลอดภัยของ
ถนน  เปนตน  

5. ความรูดานจิตวิทยา  จะเนนใหพูดจาใหสุภาพเรียบรอย พูดเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของกับการกระทําผิด ไมควรพูดเรื่องอื่น ไมชวนทะเลาะแมผูกระทําผิดมักจะชวนทะเลาะ   

6. เทคนิคการตั้งดาน  ฝกการใชยุทธวิธีตํารวจ ในการตรวจคน การใชอาวุธ การ
ตอสูปองกันตัว การขับขี่ยานพาหนะ การใชยานพาหนะในการไลติดตามอยางปลอดภัย เปนตน 

                  อยางไรก็ตาม ผูเขารวมสนทนาไดใหขอคิดเพิ่มเติมวา เคยมีการจัดสัมมนาเพื่อ
แกไขปญหาจราจรเปนการภายใน และมีการเสนอความตองการใหผูบังคับบัญชาทราบแลว แตยัง
ไมเคยไดรับการสนองตอบอยางเปนรูปธรรม  ปญหาการฝกอบรมจึงนาจะเกิดจากระบบหรือตัว
ผูบังคับบัญชาระดับสูงที่ขาดการใสใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองมากกวาเกิดจากฝาย
ผูใตบังคับบัญชา 

 
สวนท่ี 5   รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต   

          ในการสนทนากลุม คณะผูศึกษาไดวิเคราะหความตองการของกลุมและจัดราง
ความตองการ  เสนอเปนตัวแบบ (Model) ของระบบการฝกอบรมในอนาคต ใหผูเขารวมสนทนาได
ทราบเพื่อขอทราบความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนา โดยมีหัวขอ รูปแบบ เนื้อหาและแนวทางใน
การจัดหลักสูตรการฝกอบรมในอนาคตดังตอไปนี้ 
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           1. หลักการของการฝกอบรมของตํารวจในอนาคต ควรจะมี 2 สวนดวยกันคือสวน
ที่เปนความรู และจริยธรรม  

          2. ความรูแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมวิชาเรื่องการจัดการจราจร และกลุมวิชา
เร่ืองการจัดการเพื่อปองกันอุบัติเหตุ มีการนับชั่วโมงเรียนและการวัดผล สามารถนําไปเทียบโอน
หนวยกิตได 

         3. การจัดการจราจร เดิมเขาใจวาเปนเรื่องกฎหมายจราจร หรือควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรงายๆ แตในอนาคต การจัดการจราจรจะเปนการจัดการจราจรรวมเปนพื้นที่ หรือโครงขาย 
สวนสัญญาณไฟจราจรจะไมใชดูเฉพาะแยกเดียว แตจะตองศึกษาทฤษฏีการไหลทั้งหมดของเมือง 
การวิเคราะหขอมูลปริมาณการจราจร นอกจากนี้ จะมีการเรียนในเรื่อง การจัดการจราจรในกรณี
พิเศษตางๆ เชน การรับเสด็จ เพลิงไหม ตึกถลม น้ําทวมการ การจัดแขงขันกีฬา การจัดประชุม
ขนาดใหญ ฯลฯ  

         4. กฎหมายจราจร จะตองเรียนใหครบถวน ไดแก กฎหมายจราจร กฎหมายขนสง 
กฎหมายรถยนต กฎหมายทางหลวง ฯลฯ   

         5. การบังคับใชกฎหมาย และยุทธวิธีตํารวจ เชน การเรียกรถ การหยุดรถ การตั้งจดุ
ตรวจ การใชขอมูล ทักษะดานยุทธวิธีตํารวจจราจร การทํางานอยางมืออาชีพเชนเดียวกับตํารวจใน
ตางประเทศ 

          6. การเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีตางๆในการตรวจจับความเร็ว เครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล เทคโนโลยีระบบควบคุมสั่งการจราจร ฯลฯ 

          7. การเรียนรูดานวิศวกรรมจราจร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road 
Safety Audit) 

          8. การเรียนรูดานจิตวิทยา การประชาสัมพันธ  
          9.  การเรียนรูเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม  
        10. การสนับสนุนใหการฝกอบรมมีผลตอความกาวหนา เชน การเลื่อนตําแหนง 

อาจพิจารณาจากระบบการฝกอบรม   การทํางาน และประเมินผล   เพื่อใหมีการเติบโตในสายงาน 
การปฏิบัติงานอยางเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

         ผลของการนําเสนอ  กลุมสนทนาเห็นดวยกับรูปแบบในอนาคตที่คณะผูวิจัยได
นําเสนอ ในดานการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมีความรู มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความเปนมืออาชีพมากขึ้น สวนใหญเห็นดวยกับวางแผนใหมีความกาวหนาในสายงาน
ตํารวจจราจรในทุกระดับ เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานและมีความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานของตนเอง 
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2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
สวนท่ี 1   ผูใหขอมูล                        

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3   ตัวแทนที่นํามาศึกษา คือ จังหวัดอุบลราชธานี                 
      การสนทนากลุมจัดขึ้นที่กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง

วันที่ 16-17  กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.         
                      ผูเขารวมสนทนากลุม ประกอบดวย ขาราชการตํารวจ 10 นาย แบงเปนชั้นสัญญา
บัตรยศตั้งแตร.ต.ต. – พ.ต.อ. (พิเศษ) จํานวน 6 นาย มียศสูงสุด พ.ต.อ.(พิเศษ) ยศต่ําสุด ร.ต.ท. สวน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมียศ ด.ต. ทั้ง  4  นาย ขาราชการตํารวจสวนใหญมาจากสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมือง และสถานีตํารวจภูธรอําเภอวารินชําราบ นอกจากนั้น เปนฝายอํานวยการ
และผูบังคับบัญชาชั้นสูง 
                      บุคคลภายนอก  12  คนประกอบดวย  เจาหนาที่ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัด  
โรงพยาบาล  ปองกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   4 คน  มูลนิธิ 6  คนและประชาชน 2  คน   
 

สวนท่ี 2   ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 
           จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูทางดานตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาง

จาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 10.069 ลานไร  คิดเปนรอยละ 9.16 ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  แบงการปกครองสวน
ภูมิภาคออกเปน 20 อําเภอ 5 กิ่งอําเภอ 219 ตําบล 2,699 หมูบาน การปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร  1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาล
ตําบล 23 แหง (รุงนภา สีลวานิช, 2551) 

            จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ  51.07 ของพื้นที่จังหวัด หรือ
ประมาณ 6,034,170 ไร มีการลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรม 3,936 แหง มูลคาเงินลงทุนรวม 
11,574,938,676 บาท มีการจางงาน 14,818 คน โดยสวนใหญเปนโรงงานดานการเกษตรขนาดเล็ก 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, 2549) 
                           สถานีตํารวจ 
                           กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานีตํารวจในสังกัดจํานวน 36 
สถานี รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก                          
                          กําลังพล 
                           จากรายงาน  จํานวนขาราชการตํารวจในสังกัดภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 พบวา มีอัตราของนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจํานวน 781 ตําแหนง 
มีคนครอง 412 นาย และมีอัตราวาง 369 ตําแหนง ในขณะที่อัตราของชั้นประทวนมีทั้งหมด 3,723 
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ตําแหนง มีคนครอง 2,613 นาย และมีอัตราวางจํานวน 1,110 ตําแหนง ซ่ึงจะเห็นไดวาชั้นสัญญา
บัตรมีตําแหนงวางถึงรอยละ 47.25 สวนชั้นประทวนมีตําแหนงวางถึงรอยละ 29.81 
                          ประชากร 

          จํานวนประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,785,709 คน เพิ่มจากป พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีอยูจํานวน 1,783,035 คน ในอัตรารอยละ 0.15 
ความหนาแนนของประชากรเทากับ 110.76 คนตอตารางกิโลเมตร (รุงนภา สีลวานิช, 2551) 
                           ยานพาหนะ 
                          ยานพาหนะจดทะเบียนของจังหวัดอุบลราชธานี  ตามสถิติของป  2550 มี
ยานพาหนะ 712,912 คัน  อัตราสวนระหวางประชากร: ยานพาหนะเทากับ 2.5: 1  
                          สภาพปญหาดานการจราจร 
                          จังหวัดอุบลราชธานีเปนเมืองขนาดกลางของภาคอีสาน มีปญหาการจราจรติดขัด
ภายในเขตเมืองเล็กนอย  เวนแตชวงเทศกาล เชน เทศกาลแหเทียนเขาพรรษา ซ่ึงถือวาเปนเทศกาล
สําคัญประจําปของจังหวัดอุบลราชธานี การจราจรมักจะมีการติดขัดในชั่วโมงเรงดวนบริเวณหนา
โรงเรียน สถานศึกษา  ตลาดสดเทานั้น ชวงเวลาเรงดวนชวงเชา คือ ระหวางเวลา 07.00-08.30 น. 
และเรงดวนชวงเย็น คือ ระหวางเวลา 15.30 – 17.30 น. 
                           หนวยงานดานการแกไขปญหาการจราจร 
                           การแกไขปญหาการจราจรเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ประจําสถานี
ตํารวจตางๆ ยังไมมีการตั้งหนวยงานเฉพาะ เชน จังหวัดเชียงใหม  คงเปนหนาที่ของสถานีตํารวจ
ตางๆ ที่มีฝายจราจรเปนผูรับผิดชอบ  แตมีขอสังเกตวาในเขตสถานีตํารวจอื่นๆ นอกจากอําเภอเมือง 
ซ่ึงเปนสถานีขนาดเล็ก  ยังไมมีการวิเคราะหตําแหนงสารวัตรจราจร และรองสารวัตรจราจร หรือ
ตํารวจชั้นประทวนสายงานจราจรแตอยางใด แตไดฝากงานจราจรไวกับงานปองกันปราบปราม
อาชญากรรม  ซ่ึงมีสารวัตรปองกันปราบปรามอาชญากรรมเปนหัวหนา                             
                          ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร 
                          จังหวัดอุบลราชธานี  มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุจราจรสูงเพิ่มขึ้นใน
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา อัตราการเสียชีวิตยังอยูในระดับ 14.72 ตอประชากร 1 แสนคน แตเปนที่นา
สังเกตวาในป 2550 มีจํานวนผูเสียชีวิตถึง 263 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน ถึงรอยละ 46.93 ซ่ึงเปน
สัญญาณวางานดานการฝกอบรม เพื่อปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรควรจะไดรับความสําคัญ 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5   
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        ตารางที่ 4.5 สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดอุบลราชธานี 2546 - 2550 
พ.ศ. รับแจง เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ความเสียหาย 

(บาท) 
2546    722 182 96    670 12,481,980 
2547 1,144 201 106    790 12,767,434 
2548    776 128 238    695 10,417,392 
2549 1,050 179 353 1,078 16,551,574 
2550 1,229 263 179    922 27,550,582 

       ที่มา: ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551  
 
                            ปญหาเรื่องการจัดการ 
                            จังหวัดอุบลราชธานี  มีผูเดินทางโดยรถยนตเขามาจํานวนมาก ในชวงวันหยุดหรือ
เทศกาล โดยจะเปนรองก็เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเทานั้น นอกจากนี้แลวจังหวัดอุบลราชธานี ยัง
เปนจังหวัดชายแดนมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยฝงตรงขามเปนเมือง
ปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีประชาชนของทั้งสองประเทศขามไป
มาในแตละปเปนจํานวนมาก   

           จากการสังเกตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 
อุบลราชธานี   ปรากฏวาสามารถรับมือกับปญหาการจราจรในเขตพื้นที่ไดดี  แมจะมีขอจํากัดใน
ดานงบประมาณ กําลังพล เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีฯเชนเดียวกับที่อ่ืนๆ   เจาหนาที่ตํารวจ
จําเปนจะตองประสานความรวมมือในการจัดการจราจร เร่ืองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับ
หนวยงานทองถ่ินคือ เทศบาล  ซ่ึงมีงบประมาณอยูในมือ อยางไรก็ตาม ตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี ยอมรับวายังขาดองคความรูที่จะใชในการจัดการจราจรอยาง
มาก ทําใหเกิดการโตแยงกับฝายเทศบาลเกิดปญหาการไมยอมรับซึ่งกันและกัน กอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติ  และสวนใหญแลวตํารวจจราจรจะใชประสบการณของตนเองในการแกไขปญหา
จราจรเปนหลัก 

          ในดานงานปองกันอุบัติเหตุจากการที่เปนจังหวัดประชากรมาก ประชาชนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สวนใหญจะอาศัยรถไถนาที่ตอเติมเองขนสงผลผลิตทางการเกษตรมา
เดินทางเขาสูตัวเมืองอุบลราชธานี  โดยยานพาหนะเหลานี้ไมถูกกฎหมาย ไมมีสัญญานไฟที่ถูกตอง
ปลอดภัย จึงมักจะทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง   เจาหนาที่ตํารวจยังขาดงบประมาณและอํานาจใน
การทําปายเตือนนอกจากนี้ จํานวนผูใชรถจักรยานยนตที่มีมาก ทําใหสถิติอุบัติเหตุจราจรของ
จังหวัดอุบลราชธานีอยูในระดับสูง การบังคับใชกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  ดานการตรวจ
แอลกอฮอลผูขับขี่  จะทําไดก็ตอเมื่อไมตองใหบริการดานการจราจรแกประชาชน  ผูขับขี่
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รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย ก็ยังมีปรากฏใหเห็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใน
บริเวณสถานศึกษา นักศึกษามักจะไมคอยเชื่อฟงเจาหนาที่ตํารวจ บางสวนก็จับกลุมกันแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนหลวงอีกดวย 

            ในดานความตองการของกลุมประชาชนและหนวยงานรัฐที่ไดเขารวมประชุมกลุม
สนทนาไดใหความเห็นวาการทํางานของตํารวจจราจรในดานการจราจรเปนที่นาพึงพอใจ  ส่ิงที่
อยากจะใหแกไขพัฒนา  คือ การชวยเหลือนําสงผูบาดเจ็บ ซ่ึงยังเห็นวาตํารวจจราจร หรือตํารวจ
ทั่วไปยังขาดความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติ   เกรงวาจะทําใหการนําสงผูบาดเจ็บ กอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือพิการได ควรที่จะมีการใหการศึกษาอบรมมากขึ้น กลุมบุคคลภายนอกเห็นวา
กิริยามารยาทเจาหนาที่ตํารวจจราจรสวนใหญมีมารยาทดีพอสมควรอยูแลว  อยางไรก็ตาม ในการ
จับกุมผูกระทําผิดตองการใหเจาหนาที่ตํารวจจราจร อธิบายเหตุผลในการเขาจับกุมกับประชาชนให
มากขึ้นกวาที่เปนอยู  เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมเกิดความเขาใจผิด ไมเกิดการทะเลาะ
หรือบาดหมางระหวางตํารวจจราจรกับประชาชนผูถูกจับกุม 

             จากการสนทนาพบวา เจาหนาที่ตํารวจจราจรกลุมที่เขารวมสนทนา มีความตั้งใจที่
จะปฏิบัติงาน   อยางไรก็ตาม ความสนใจที่จะขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมคอนขางนอยในกลุม
ตํารวจชั้นประทวน  แตระดับสัญญาบัตรมีคอนขางมาก และมีความรูดานกฎหมายอยูในระดับดี 
ความกระตือรือรนที่จะหาเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานมีบางแตไมสูงนัก เนื่องจากสภาพ
ปญหาการจราจรในพื้นที่ไมรุนแรง 

             ปญหาดานการจัดการที่สะทอนใหเห็นความตองการในการฝกอบรม อาจสรุปวามี
ความตองการในเรื่องการบริหารงบประมาณ กําลังพลใหมีความเพียงพอ หลักการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ การอธิบายประชาชนเมื่อถูกจับกุม 

 
สวนท่ี 3  ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร   

                         สภาพปจจุบันของการฝกอบรมตํารวจจราจร 
                        หลักสูตรการฝกอบรมของขาราชการตํารวจในปจจุบัน  จากกลุมสนทนาและ
ขอมูลทั่วไปสามารถ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
                         ก. หลักสูตรการเรียนในโรงเรียนตํารวจ   

         การใหความรูแกนายตํารวจสัญญาบัตร  มีลักษณะเหมือนกับจังหวัดเชียงใหม  คือ 
นายตํารวจสัญญาบัตร หนวยงานหลักในการใหการศึกษา คือโรงเรียนนายรอยตํารวจ  สําหรับ
หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ   มีการเรียนวิชาการจัดการจราจรและการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
เพียงเล็กนอย   นอกจากนั้น มีการเรียนแทรกอยูในวิชากฎหมาย และการสอบสวน  สําหรับ
หลักสูตรนักเรียนอบรมที่จบปริญญาตรีเขามาอบรมในโรงเรียนนายรอยตํารวจ มีการเรียนดาน
การจราจรนอยมาก หรือไมมีเลย   
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           สวนในระดับประทวน  พลตํารวจ  การเรียนที่โรงเรียนพลตํารวจ หรือโรงเรียน
นายสิบตํารวจ ไมไดแยกสายงานจราจรใหโดยเฉพาะ  หัวขอการสอนมีวิชากฎหมายจราจร และการ
ฝกทาสัญญาณจราจร อยูในหลักสูตร  แตเนื้อหายังมีไมมากนัก  

          ข.  การฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่ (On the Job Training) 
           ผลการศึกษาพบวามีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม คือ เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติ

มักจะถายทอดความรูกันเอง โดยนายตํารวจสัญญาบัตรอบรมหนาแถว  และมีการถายทอดประสบการณ
ในการทํางาน ระหวางเจาหนาที่ตํารวจจราจรระดับชั้นประทวนดวยกันเองแบบพี่สอนนอง 

           หลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
            มีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม คือ การฝกอบรมจากระดับกองบังคับการ หรือ
กองบัญชาการ มีนอยมากหรือแทบจะไม  ถามีก็ไมเกี่ยวกับงานจราจรโดยตรง   สวนหลักสูตรที่เปน
เร่ืองงานจราจรโดยตรงก็มี 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรฝกอบรมทบทวนประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่มอบหมายใหโรงเรียนพลตํารวจภูธรภาคเปนผูจัดหลักสูตร ระยะเวลาอบรม
ประมาณ 5-7 วัน แตฝกอบรมโดยวิทยากรที่ไมมีความเชี่ยวชาญ ไมมีหลักสูตรเฉพาะ ไมมีตํารา 
หรือคูมือ ตลอดจนมีวิธีการฝกอบรมที่ไมแตกตางกับการอบรมในโรงเรียนพลตํารวจ หรือโรงเรียน
นายสิบตํารวจ  

           ปญหาของการฝกอบรม 
           1. ปญหาการขาดงบประมาณในการฝกอบรม 
           สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี ไมเคยไดรับงบประมาณในการ

ฝกอบรมตํารวจจราจร  
           2.  ปญหาการวางแผนในการฝกอบรม  
            ขาดการวางแผนในการฝกอบรม เชน การสงตัวผูเขารับการฝกอบรมไมตรงกับ

ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม เปนตน 
           3.  ปญหาดานระยะเวลาในการฝกอบรม  
            หลักสูตรฝกอบรมสวนใหญเปนการอบรมระยะสั้น 1-7 วัน ไมสามารถ

ประเมินผลได   
           4.  ปญหาในดานประสิทธิภาพของการฝกอบรม 
           ที่ผานมา เจาหนาที่ตํารวจจราจรสวนใหญใหความเห็นวามีประสิทธิภาพต่ํา   
           5.  ปญหาดานประสิทธิผลของการฝกอบรม 
           ผูเขารวมสนทนาเห็นวาหลักสูตรที่อบรมผานไปแลวนั้น ผูเขารับการฝกอบรม

ไมไดรับความรูเพิ่มเติมมากนัก  
           6. ปญหาดานเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม 
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            การอบรมบางครั้งเห็นวาเปนการอบรมเรื่องจราจร แตเนื้อหาไมตรงกับเรื่องจราจร 
หรือมีเรื่องอื่นที่ไมตรงกับดานการจราจรแทรกมากเกินไป   
             7. ดานการประเมินผลการฝกอบรม  

            ผูเขาสนทนากลุมเห็นวา การฝกอบรมที่ผานมาไมมีการประเมินผลวาในทาง
ปฏิบัติแลว ไดนําเอาความรูมาใชในการปฏิบัติประจําวันไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักสูตรที่หนวยงานอื่นเชิญตํารวจจราจรเขารวมการฝกอบรม  

 
สวนท่ี  4   ความตองการฝกอบรมของตํารวจจราจร 

                           4.1 ความตองการขององคการ   
            เจาหนาที่ตํารวจระดับผูบังคับบัญชามีทัศนคติที่คอนขางจะอะลุมอลวยในการ
บังคับใชกฎหมายทั้งดานการจราจรและการปองกันอุบัติเหตุ โดยเห็นวาความจําเปนในการบังคับ
ใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวดนั้นยังไมจําเปน              
                          4.2 ความตองการตามลักษณะงาน  

           ผูเขารวมสนทนาทานหนึ่ง ไดเสนอมุมมองดังนี้ 
           “ ผมมองวาการทํางานของตํารวจจราจรควรมี 2 ฝาย  ถาตํารวจจราจรสามารถแยก

เปน 2 ฝายได  คือ  สายอํานวยความสะดวก  เชน  โบกรถดูแล  สวนการจับกุมตามกฎหมายก็ตองมี
อีกชุดหนึ่งในตางประเทศ ผมเห็นมีตํารวจจราจรดูใบสั่ง เขาก็ไมสนใจเรื่องรถติด  ถาใหทูอินวันมัน
เหนื่อยครับ เรารูเลยวาถาใหคนๆ หนึ่งทําหลายหนาที่เปนไปไมได  ฉะนั้น ตํารวจถูกกําหนดใหทํา
ทุกอยาง จราจรควรแบงประเภท จะไดเปนมืออาชีพ อาชีพโบกก็โบก อาชีพจับก็จับ ”   
                          ในประเด็นเดียวกัน ผูเขารวมสนทนาอีกราย  ก็มีความเห็นที่แตกตางกัน วาการ
แยกสายงานของตํารวจจราจรใหยอยลงไปอีกแมจะเปนเรื่องที่ดี แตอาจจะทําไดยาก  นาจะมีปญหา
ดานกําลังพล งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความเห็นเรื่องการฝกอบรมใหขยายจากเจาหนาที่ไปยัง
ประชาชนดวย คือเห็นวาการฝกอบรมดานการปองกันอุบัติเหตุการที่จะฝกอบรมใหตํารวจฝายเดียว 
อาจจะไมถูกตอง ควรจะฝกตํารวจจราจรใหมีองคความรูเพียงพอที่จะสามารถไปใหความรูกับ
ประชาชนเพื่อใหประชาชนสามารถปองกันอุบัติเหตุดวยตัวเองไดจะไดประโยชนมากกวา 
           เจาหนาที่ตํารวจจราจรระดับประทวนคนหนึ่ง เชื่อวาองคความรูและประสบการณ
ของตนเองเทาที่มีอยูยังเพียงพอที่จะรับมือกับปญหาจราจรและอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองได   แตเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญใหความเห็นวายังไมเพียงพอ  จําเปนจะตองมีการฝกอบรม
ตํารวจจราจรใหมีความรูความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมกับปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตอง
รับผิดชอบ  โดยเฉพาะในดานขอมูลสถิติ เครื่องมือเครื่องใช  และเทคโนโลยี มาใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
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                          4.3 ความตองการสวนบุคคล  
           ผูเขารวมกลุมสนทนาสวนใหญ ใหความเห็นวาองคความรูที่มีอยูของตํารวจจราจร
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง อุบลราชธานี ยังนาจะเพียงพอที่จะรับมือกับปญหาในระดับทองถ่ิน
ของตนเองไดดี ทําใหไมเกิดความตองการในการที่จะฝกอบรมมากเทากับตํารวจจราจรศูนย
การจราจรเชียงใหม  แตเมื่อขอทราบความคิดเห็น ผูเขารวมกลุมสนทนาไดความเห็นดานความ
ตองการสวนบุคคลในการฝกอบรม ดังนี้ 

1. การลดความเครียด อาทิ จากกรณีเจาหนาที่ตํารวจที่ถูกตอวาจากประชาชน 
หรือความเครียดจากภาระงานที่หนักมาก 

2. การใชกริยามารยาทของเจาหนาที่ตํารวจตอประชาชน โดยเฉพาะจากตํารวจ
จราจรรุนใหมที่เพิ่งจบการศึกษา ซ่ึงมักจะพบวาใชคําพูดไมสุภาพ   

3. ภาษาตางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจใชกับนักทองเที่ยว  ทั้งนี้ สืบเนื่อง
จากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดไดเคยจัดอบรมภาษาอังกฤษมาแลว  แตเจาหนาที่ตํารวจอยาก
ใหเปดอบรมเพิ่มเติมอีก เพราะเห็นวาจําเปน  

4. จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ   
5. การชวยเหลือผูบาดเจ็บ  
6. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุ  สวนใหญยังมองไมเห็น

ความสําคัญวาจะนําไปใชประโยชนไดอยางไร บางสวนเห็นวาไมใชหนาที่ของระดับปฏิบัติการ  
7. การจัดการจราจร บางสวนเห็นวาไมคอยจําเปนที่จะตองเรียน สําหรับพื้นที่ไม

มีปญหาเรื่องการจราจรมากนัก เชน จังหวัดอุบลราชธานี 
8. วิศวกรรมจราจร  บางสวนใหความเห็นวาไมควรมีการฝกอบรม เนื่องจาก

ไมไดใชงาน ในขณะที่บางสวนใหความเห็นวาตองมีการติดตอประสานงานกับฝายวิศวกรรมจราจร
ของกรมทางหลวง หรือเทศบาลจึงควรจะมีความรูในดานนี้บาง  
 9.    การบังคับใชกฎหมายจราจร เชน เทคนิคการตรวจจับ การตั้งดาน บางสวน
เห็นวาไมจําเปนเพราะเชื่อวาที่เคยปฏิบัติมาในอดีตทําไดดีอยูแลว  

10. เทคโนโลยี  เห็นวาจําเปนตองอบรมในบางเรื่อง เชน การตรวจจับผูขับขี่ที่ใช
โทรศัพทควรจะมีกลองหรือวีดีโอบันทึกภาพ เพื่อเก็บหลักฐาน เปนตน 

 
สวนท่ี 5   รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต   

          ไดมีการนําเสนอตัวแบบ (Model) แนวทางในอนาคตของหลักสูตรการฝกอบรม
ตํารวจจราจรใหกับกลุมสนทนาไดรับทราบ เชนเดียวกับที่นําเสนอใหกับเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม กลุมสนทนาสวนใหญเห็นดวยกับตัวแบบที่คณะผูวิจัย
ไดนําเสนอ ในดานการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมีความรู มีทักษะในการ
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ปฏิบัติงาน  มีความเปนมืออาชีพมากขึ้น เห็นดวยกับวางแผนใหมีความกาวหนาในสายงานตํารวจ
จราจรในทุกระดับ  เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความตอเนื่องในการปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานของตนเอง  นอกจากนั้น ผูเขารวมสนทนากลุมไดใหความเห็นสนับสนุนการแบง
ระดับหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเห็นวาควรแยกระดับ
หลักสูตรการฝกอบรมตํารวจจราจรในดานการจัดการจราจรและการปองกันอุบัติเหตุออกเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร ระดับผูควบคุมการปฏิบัติ และระดับผูปฏิบัติ 
 
  3. ภาคใต    
  สวนท่ี 1   ผูใหขอมูล 

      กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8  ตัวแทนที่นํามาศึกษาคือ จังหวัดภูเก็ต 
               การสนทนากลุมจัดขึ้นที่หองประชุมสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ระหวางวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.         
                     ผูเขารวมสนทนากลุม ประกอบดวย ขาราชการตํารวจ 8 นาย แบงเปนชั้นสัญญา
บัตรยศตั้งแต ร.ต.ต.- พ.ต.อ.(พิเศษ) จํานวน 6 นาย มียศสูงสุด พ.ต.อ.(พิเศษ) ยศต่ําสุด ร.ต.ต. สวน
ขาราชารตํารวจชั้นประทวนมี  2  นาย ยศสูงสุด ด.ต. ยศต่ําสุด ส.ต.อ. 
                     บุคคลภายนอก  8  คนประกอบดวย  เจาหนาที่ตัวแทนจากขนสงจังหวัด  สํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั สาธารณสุขจังหวัด 4  คน กลุมประชาชน 4 คน มีผูประกอบ
อาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง 3 คน และประชาชนทั่วไป 1 คน   
 

สวนท่ี 2   ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา                       
                      จังหวัดภูเก็ต เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูในทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาว
ที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร สวนเกาะ
บริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร  
                          จังหวัดภูเก็ต แบงการบริหารราชการสวนภูมิภาคออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย 
อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล 17 ตําบล และ 103 หมูบาน การบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 9 แหง คือเทศบาลนครภูเก็ต 
เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลตําบลกะทู เทศบาลตําบลเทพกระษัตริย เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลราไวย เทศบาลตําบลวิชิต และองคการบริหาร
สวนตําบลอีก 9 แหง 
                    การคมนาคมทําได 3 ทาง ไดแก ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ มีทาเรือน้ําลึก 1 
แหง และสนามบินนานาชาติ 1 แหง 
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                         สถานีตํารวจ 
                       กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวยสถานีตํารวจในสังกัดจํานวน 
8 สถานี รายละเอียดปรากฏอยูในภาคผนวก 
                      กําลังพล 

อัตรากําลังขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มี
ระดับชั้นสัญญาบัตรทั้งหมด 252 ตําแหนง แตมีคนครองแค 159 นาย คิดเปนรอยละ 63.1 เทานั้น 
สวนระดับชั้นประทวน มีอัตรา 1,570 ตําแหนง แตมีคนครองจริงเพียง 908 นาย หรือคิดเปนรอยละ 
57.83 ดังรายละเอียดในตาราง 4.6 
 
    ตารางที่ 4.6   อัตรากําลังพลในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
 

สัญญาบัตร ประทวน หนวยงาน 
อัตรา ครอง วาง อัตรา ครอง วาง 

ภูธรภาคจังหวัดภูเก็ต 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ต 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอกระทู 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอถลาง 
สถานีตํารวจภูธรตําบลฉลอง 
สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล 
สถานีตํารวจภูธรตําบลทาฉัตรไชย 
สถานีตํารวจภูธรตําบลทุงทอง 
สถานีตํารวจภูธรตําบลกมลา 

38 
50 
27 
23 
24 
23 
22 
23 
22 

20 
39 
18 
14 
16 
14 
13 
12 
13 

18 
11 
9 
9 
8 
9 
9 

11 
9 

176 
330 
226 
144 
221 
156 
91 

126 
100 

86 
241 
149 
84 

123 
69 
60 
53 
43 

90 
89 
77 
60 
98 
87 
31 
73 
57 

รวม 252 159 93 1,570 908 662 
  
  ที่มา: รายงานยอดอัตรากําลังพลในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, มีนาคม 2551 
 
                        เปนที่นาสังเกตวาในกําลังตํารวจจํานวน 1,067 คนที่ปฏิบัติงานอยูจริงนี้ มีเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดานการจราจรทั้งจังหวัดเพียง 165 นาย หรือเทากับรอยละ 15 เทานั้น 
                        ประชากร 
         ประชากรจังหวัดภูเก็ต  ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551  มีจํานวน  315,671 คน เปน
ชาย 150,552 คน หญิง 165,119 คน จํานวนบาน 146,258 ครัวเรือน  
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                     ยานพาหนะ 
          จํานวนยานพาหนะของจังหวัดภูเก็ต มีใกลเคียงกับประชากรในสัดสวนที่เกือบ
เทากันในชวง 5 ปที่ผานมาจํานวนยานพาหนะ ของจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 264,038 คัน
เปน 314,566 คัน เพิ่มขึ้นจํานวน 50,528 คัน  หรือรอยละ 19 โปรดดูตารางที่ 4.7  
 
     ตารางที่ 4.7   จํานวนยานพาหนะของจังหวัดภูเก็ตระหวาง 2548-2550 

ป พ.ศ. จํานวนยานพาหนะ เพิ่ม/ลด จากปกอน (%) 
2546 264,038      - 
2547 240,504 -8.91 
2548 297,645 23.76 
2549 295,980 -0.56 
2550 314,566   6.28 

    ที่มา:  รายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2551   
 
                          สภาพปญหาดานการจราจร 
                           ปญหากาจราจรของจังหวัดภูเก็ตมีพื้นฐานมาจากโครงขายถนนของเกาะที่มี
ลักษณะกระจายออกจากศูนยกลาง แตไมมีถนนแนววงแหวนรอบเกาะนอกจากนี้ มีปญหาน้ําทวม
ขัง ปายจราจรไมมาตรฐาน มีปริมาณรถมาก  แตถนนไมเพียงพอ  ขาดระบบขนสงมวลชน ทําให
เกิดการจราจรติดขัดและปญหาการจราจรเปนปญหาตนๆ ของจังหวัด   
                            จํานวนผูที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตมีมากกวาสํามะโนประชากรประมาณ 1 เทา ทํา
ใหมีการเพิ่มของรถบนทองถนนในแตละวันจํานวนมาก  ปญหาการจราจรเริ่มตั้งแต 07.00 น. และ
หมดความคับคั่งประมาณเวลา 22.00 น. 
                            หนวยงานดานการแกไขปญหาการจราจร 
                            การแกไขปญหาการจราจรเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ประจําสถานี
ตํารวจตางๆ   ยังไมมีการตั้งหนวยงานเฉพาะ เชน จังหวัดเชียงใหม  แตมีลักษณะคลายกับจังหวัด
อุบลราชธานีคือ มีตําแหนงสารวัตรจราจร รองสารวัตรจราจร เฉพาะในเขตอําเภอเมืองเทานั้น  
สถานีตํารวจขนาดเล็กทั่วๆ ไป ยังตองฝากงานจราจรไวกับฝายปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
                           ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร 
                           จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุตอนักทองเที่ยวสูงมากที่สุดในประเทศ  สวน
อัตราการเสียชีวิตตอประชากร 1 แสนคน คือ 36.74 คน ซ่ึงสูงมากกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศ ซ่ึงมี
จํานวน  20 คน  จากสถิติการเกิดอุบัติ เหตุของจังหวัดแสดงวาอุบัติ เหตุจราจรยังไมมีความ
เปลี่ยนแปลงมากนักในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ดังตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8 สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต 2546-2550 
 

พ.ศ. รับแจง เสียชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บเล็กนอย มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

2546 2,171 136 169 1,970 27,581,379 
2547 2,065 118 132 1,471 20,972,169 
2548   999 101  99 1,080 18,333,000 
2549 1,130  99 110    936 26,093,856 
2550 1,121 116 101 1,164 19,939,000 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551 
                          
                   ปญหาเรื่องการจัดการ  

           จากการสนทนากลุมทราบวา  ประชากรของจังหวัดเปนชาวตางชาติและแรงงาน
ตางดาวจํานวนมาก ยานพาหนะสวนใหญเปนรถจักรยานยนต รถยนต  เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ  ยัง
ขาดระบบขนสงมวลชนทําใหประชาชนซื้อยานพาหนะสวนตัวจํานวนมาก  ลักษณะพิเศษของคน
ทองถ่ินของจังหวัดภูเก็ต ผูเขารวมสนทนากลุมรายหนึ่งแสดงความเห็นไววา  

          “คนภูเก็ตมีวัฒนธรรมในการใชรถใชถนนตามอําเภอใจ ไมยอมปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอยางเครงครัด ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยางมาก และทําใหตํารวจ
จราจรเมืองภูเก็ต มีความจําเปนที่จะตองบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด” 
                          ปญหาสําคัญในดานการจัดการ คือ พื้นที่ชั้นนอกที่เปนพื้นที่ทองเที่ยวริมทะเล เชน 
หาดปาตอง คอนขางจะมีปญหาในการจัดการจราจร เนื่องจากจะสงผลกระทบตอผูมีอิทธิพลหรือมี
ผลประโยชนในพื้นที่   นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานขอจํากัดของกําลังคน งบประมาณ และเครื่องมือ
ในการตรวจจับ เชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหมและอุบลราชธานี   ไดมีการรวมมือกันในระดับจังหวัด
ในการจัดทําฐานขอมูลอุบัติเหตุ เพื่อหาทางปองกันแกไข โดยมีการประชุมรวมกันทุกเดือน สวน
ดานการสวมหมวกนิรภัย มีการกวดขันโดยตลอด แตจํานวนผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตไม
สวมหมวกนิรภัย ยังปรากฏใหเห็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณแหลงทองเที่ยวชายหาด 

          จากการสนทนากลุมพบวา เจาหนาที่ตํารวจจราจรมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานสูง
มาก สนใจที่จะขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม และมีความรูดานกฎหมายอยูในระดับดี  แตความ
กระตือรือรนที่จะหาเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานยังมีไมมากนัก   
 
 



 

 

64

สวนท่ี 3  ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร    
                          สภาพปจจุบันของการฝกอบรมตํารวจจราจร 
                          หลักสูตรการฝกอบรมของขาราชการตํารวจในปจจุบัน  จากกลุมสนทนาและ
ขอมูลทั่วไปสามารถ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้                      
                       ก. หลักสูตรการเรียนในโรงเรียนตํารวจ 

          หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจ ไดแก โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
โรงเรียนพลตํารวจ และโรงเรียนนายสิบตํารวจ ในอดีตที่ผานมา ยังมีการเรียนการสอนวิชาการ
จราจรนอย ซ่ึงสงผลใหตํารวจที่ทํางานในปจจุบัน มีพื้นฐานองคความรูเฉพาะบางดาน เชน 
กฎหมายจราจรเทานั้น สวนเรื่องอื่นๆ มีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม และอุบลราชธานี คือ
เจาหนาที่ตํารวจตองหาความรูจากประสบการณและการถายทอดจากตํารวจชั้นประทวนรุนพี่   

            ผูเขารวมการสนทนากลุม รายหนึ่งกลาววา 
            “เปาหมายของการฝกอบรมเพื่อฝกความอดทนเปนหลัก มากกวาที่จะฝกอบรมให

เกิดความรูและทักษะในการทํางาน โดยที่ครูฝกไดบอกวาตํารวจจราจรที่ออกมาปฏิบัติงานจะตอง
สามารถอดทนตอการตอวาของประชาชน ทนแดดทนฝนขณะหนาที่ใหได ไมคอยเนนดานวิชาการ
มากนักแครูวิธีโบกรถ ใหสัญญาณมือ เปานกหวีดเปนก็พอแลว” 
                       องคความรูที่สําคัญที่ขาดมากที่สุด คือ การแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร รองลงมา
คือหลักการจัดการจราจรในภาพรวมของเมือง 

         หลักสูตรการฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่ (On the Job Training)  
         การฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่ตํารวจจราจร โดยหนวยงานระดับสูงกวาสถานี

ตํารวจเปนผูจัดมีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม และอุบลราชธานี คือ หลักสูตรตํารวจจราจรมี
การเรียกเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนฝกอบรม ประจําป ประมาณ 7 วัน แตมีเนื้อหาไมแนนอน ขาด
วิทยากรที่มีความรู ไมมีเนื้อหาแปลกใหม ที่สําคัญคือ การฝกอบรมมีไมทั่วถึง เพราะแตละสถานีได
โควตาใหสงตํารวจชั้นประทวนไปอบรมเพียงปละ 2  คน เทานั้น  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนคน
หนึ่งกลาววา ในรอบทํางาน 16 ป ถูกเรียกตัวไปอบรม 1 คร้ัง  แตเปนการอบรมที่กรมการขนสงทาง
บกเปนผูจัด  สําหรับนายตํารวจสัญญาบัตรนั้น  กลาววาไดเคยเรียนจากโรงเรียนนายรอยตํารวจมา
บาง  แตเมื่อจบมาทํางานแลวไมมีอีกเลย ใชวิธีอานจากตําราเอาเอง 

 
          การฝกอบรมจากหนวยงานอื่น 
          มีหลักสูตรการฝกอบรมรวมกับขนสงจังหวัดภูเก็ต  แขวงการทางจังหวัดภูเก็ตใน

เร่ืองการตรวจสภาพรถ ระยะเวลาการฝกอบรมประมาณ 15 วัน ซ่ึงหลังจากเสร็จจากการฝกอบรม
แลว ไมไดมีการนํามาใชในการปฏิบัติงาน  
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                       ปญหาของการฝกอบรม 
         ผูเขารวมสนทนาไดใหความเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาของการฝกอบรมดังนี้  

   1. งบประมาณในการฝกอบรม  
                       สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมมีงบประมาณดานการฝกอบรม แมวาตํารวจภูธร 
จังหวัดภูเก็ตมีงบประมาณสนับสนุนในการฝกอบรมแตสวนใหญเปนการฝกอบรมของตํารวจสาย
งานอื่น  สายงานตํารวจจราจรไมเคยไดรับงบประมาณในการฝกอบรม 

          2.  มาตรฐานการฝกอบรม 
          ผูเขารวมสนทนาใหความเห็นวา การฝกอบรมที่ผานมาไมมมีาตรฐานเพียงพอ เชน 

มีวิทยากรเพียงคนเดียว  สอนในหลายหัวขอคลายกับโรงเรียนพลตํารวจ เมื่อกลับมาแลวก็ไมไดรับ
ความรูอะไรใหมๆ ไมเกิดประโยชนแตอยางใด  ในดานมาตรฐานของเนื้อหาการอบรม ก็เห็นวายัง
ไมมีดี เชน ขาดเทคโนโลยีการสอน  หรือควรจะมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน เชน เร่ืองการ
นําพระมาเทศน ในเรื่องจริยธรรม แมวาจะมีประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน แตก็ไมตรงกับเรื่อง
การทํางาน  การเรียนรูดานจริยธรรม  ควรที่จะเกี่ยวของกับการทํางานดวย 

 
สวนท่ี  4   ความตองการฝกอบรมของตํารวจจราจร   

                    4.1 ความตองการขององคการ   
         ผูเขารวมสนทนา ระดับรองผูกํากับการจราจร ใหความคิดเห็นวาในระดับองคการ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง ภูเก็ต ตองการใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจใหมีความเปนมือ
อาชีพ มีความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น เพื่อรองรับการภารกิจในปจจุบันและภารกิจที่เพิ่มจํานวน
ขึ้นในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการจราจรในสถานการณพิเศษ เชน ในชวงที่มีอุทกภัย ฯลฯ  
                      4.2 ความตองการตามลักษณะงาน  
          ควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหสามารถทํางานไดในหลายลักษณะ ไดแก ดานการ
ควบคุมและจัดการจราจร ดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ การบังคับใชกฎหมายดาน
คดีอาญา การนําขบวนเสด็จ  การจัดการจราจรในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุพิเศษ เชน ไฟไหม  น้ําทวม 
ฯลฯ ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมีความรูความสามารถ ทักษะที่
เหมาะสมกับปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองรับผิดชอบ  ซ่ึงเปนงานที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไป
จากตํารวจหนวยอ่ืน  

         อยางไรก็ตาม ตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ต ไมไดเนนความ
ตองการดานเทคโนโลยี หรือการนําเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ผูเขารวม
สนทนากลุมสวนใหญใหความเห็นวา ควรจะเนนหนักในการสรางความเขาใจแกประชาชน และ
ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน โดยเชื่อวาถาเขาใจสภาพสังคมวัฒนธรรม
อุปนิสัยของคนในทองถ่ินมากเทาใดก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายไดผลมากขึ้นเทานั้น นอกจาก
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การบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนแลว ยังตองมีการประชาสัมพันธกับประชาชนผูใชรถใชถนนให
เกิดการยอมรับกฎระเบียบตามกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ยอมรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ เกิดความรวมมือที่จะไมกระทําผิดหรือสนับสนุนการ
กระทําผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนําทองถ่ินเปนกลุมเปาหมายที่จะตองทําใหเกิดการเขาใจยอมรับ
และรวมมือในการบังคับใชกฎหมายกอนกลุมอื่นๆ 

 
                      4.3 ความตองการสวนบุคคล  
                       ขาราชการตํารวจบางสวน มีความเชื่อวาการฝกอบรมเพียงแคการใหความรู
กฎหมายใหมๆ ก็เพียงพอแลว นอกจากนี้ยังเชื่อวาการที่ปฏิบัติงานอยูทุกวัน มีประสบการณเพียง
พอที่จะรับมือกับปญหาในการปฏิบัติงานได  ในขณะที่ผูเขารวมสนทนาสวนใหญไดใหความเห็น
วาองคความรูที่มีอยูยังไมเพียงพอที่จะรับมือกับสภาพปญหาดานการจราจรและอุบัติเหตุจราจรที่
เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโนมที่จะรวดเร็ว รุนแรงเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถ และเทคโนโลยียาน
ยนตที่เปลี่ยนไป ควรที่จะมีการฝกอบรมเพิ่มเติมในหัวขอและเรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวของในการจราจร  
2. การแกไขปญหาจราจร  ตํารวจระดับประทวน และนายตํารวจสัญญาบัตร สวน 

ใหญยังขาดเขาใจวิธีการแกไขปญหาจราจรอยางเปนระบบ  ความสามารถที่มีอยูนั้นสามารถจัดการ
จราจรไดดีเฉพาะทางแยกใดแยกหนึ่ง หรือเฉพาะเสนทางเทานั้น ยังไมสามารถจัดการจราจรที่เปน
โครงขายขนาดใหญหรือเปนระบบได 

3. การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร   
4. การอํานวยการจราจรในชวงวิกฤติจากเหตุการณตางๆ 
5. ภาษาตางประเทศ 
 

สวนท่ี 5   รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต   
                       กลุมสนทนาเห็นดวยกับตัวแบบ (Model) รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจ
จราจรที่คณะผูวิจัยไดนําเสนอ  ในดานการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมีความรู 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเปนมืออาชีพมากขึ้น  เห็นดวยกับวางแผนใหมีความกาวหนาใน
สายงานตํารวจจราจรในทุกระดับ เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติหนาที่ในสายงานของตนเอง  สวนรูปแบบของการจัดการฝกอบรมนั้นผูเขารวมกลุม
สนทนาเห็นดวยกับรูปแบบมีรายวิชาสอบเทียบโอนได  และมีขอเสนอแนะในการรับเจาหนาที่
ตํารวจเขามาเปนจราจร  ควรมีการสอบคัดเลือกเชนเดียวกับกองบัญชาการตรวจคนเขาเมือง หรือ
ตํารวจทองเที่ยว  

 



 

 

67

4. ภาคกลาง    
      กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตัวแทนที่นํามาศึกษาคือ กรุงเทพมหานคร 

               การสนทนากลุม จัดขึ้นที่หองประชุมกองบังคับการตํารวจจราจร เมื่อวันที่ 6  
สิงหาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.         
                      ผูเขารวมสนทนากลุม ประกอบดวย ขาราชการตํารวจ 17 นาย แบงเปนชั้นสัญญา
บัตร ยศตั้งแต ร.ต.ต. -พ.ต.อ.(พิเศษ) จํานวน 12 นาย มียศสูงสุด พ.ต.อ.(พิเศษ) ยศต่ําสุด ร.ต.ต.  
สวนขาราชการตํารวจชั้นประทวนมี  5  นาย ยศ ด.ต. ทั้งหมด ขาราชการตํารวจที่เขารวมสนทนา
จากสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจ
จราจร และเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง 

  บุคคลภายนอก  4  คนประกอบดวย  ตัวแทนสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ 1 คน 
อาสาจราจร 3  คน    

 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด                      

                          กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 1,568.74 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 
50 เขต 160 แขวง การบริหารราชการ มีกรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแล โดยมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน อยูในตําแหนงตามวาระ 
คราวละ 4 ป 

           กองบัญชาการตํารวจนครบาล  มีผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนหัวหนา มีรองผู
บัญชาการนครบาล 1 นาย เปนผูไดรับผิดชอบงานดานจราจร  หนวยงานในระดับกองบังคับการที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการจราจรโดยตรงแบงออกเปน 2 สวนคือ กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1-9 และ กองบังคับการตํารวจจราจร ดังแสดงในภาพที่ 4.1  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิการแบงสวนราชการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
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           กองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 ซ่ึงมีกําลังเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ดาน
การจราจรอยูตามสถานีตํารวจนครบาลตางๆ ในสังกัด  โดยทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบจัดการจราจร 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลนั้นๆ  การปกครองบังคับบัญชาเปนไปตามสายงาน
ของกองบังคับการเจาของพื้นที่  กลาวคือ  ผูบังคับการตํารวจนครบาล 1 – 9  มอบหมายใหรองผู
บังคับการ 1 ทาน รับผิดชอบงานดานการจราจรทําหนาที่ควบคุมงานดานการจราจรตามนโยบาย
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  โดยมีสายการบังคับบัญชาตอเนื่องผานไปยังสถานีตํารวจตางๆ
ประมาณ 87 สถานี  แตละสถานีมีผูกํากับการ  เปนหัวหนา  แตมีรองผูกํากับการฝายงานจราจร 
สารวัตรจราจร  รองสารวัตรจราจร เปนเจาหนาที่  

           สําหรับกองบังคับการตํารวจจราจร เปนหนวยงานเฉพาะดานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการจราจร   มีหัวหนาหนวยคือผูบังคับการตํารวจจราจร เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  มีรองผู
บังคับการตํารวจจราจรอีก 6 คน โดยมีหนวยงานระดับกองกํากับการ 7 กองกํากับการ รับผิดชอบ
การจราจรทั้งพื้นราบทั่วเขตกรุงเทพมหานคร และบนทางดวน นอกจากนี้ ก็มีลักษณะงานเฉพาะ 
ไดแก งานดานการตรวจจับมลภาวะ เชน เสียงดัง ควันดํา งานดานศูนยควบคุมการจราจร ศนูยใบสัง่
ใบขับขี่ เปนตน  

           กําลังพล 
                        กําลังพลตํารวจนครบาลมีจํานวนประมาณ 2,463 นาย  เปนเจาหนาที่ตาํรวจจราจร  
จํานวน 5,138 นาย  เปนเจาหนาที่ระดับชั้นประทวน 4,765 นาย  สัญญาบัตร  373 นาย สามารถแยก
รายละเอียดได ดังนี ้
                           ประจําสถานีตาํรวจตางๆ ในสังกัดกองบงัคับการตํารวจนครบาล 1-9 จํานวน 
3,865 นาย 
                                  -  ประทวน 3,511 นาย 
                                  -  สัญญาบัตร 354 นาย 
                         สังกัด บก.จร. จํานวน 1,273 นาย 
                                  - ประทวน 1,116 นาย 
                                  - สัญญาบัตร 157 นาย 
  
                            ประชากร 

            ในป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานครมีประชากรขึ้นทะเบียนเปนทางการทั้งหมด 
5,716,248 คน แยกเปนชาย 2,727,574 คน และหญิง 2,988,647 คน ความหนาแนนของประชากร
โดยเฉลี่ย 3,644 คนตอตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรอยละ 0.36 (สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2550) 
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                            ยานพาหนะ 
           กรุงเทพมหานคร  มียานพาหนะจดทะเบียนจํานวน 5.7 ลานคัน เทากับจํานวน

ประชากร สัดสวน 1: 1 และในป 2548 เปนปที่จํานวนยานพาหนะเพิ่มมากที่สุดถึงรอยละ 48.83 
โปรดดูตารางที่ 4.9 

 
   ตารางที่ 4.9 จํานวนยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร ป 2546 - 2550 

ป พ.ศ. จํานวนยานพาหนะ เพิ่ม/ลด จากปกอน (%) 
2546 5,481,160 - 
2547 4,288,468 -21.76 
2548 6,253,904 48.83 
2549 5,557,111 -11.14 
2550 5,715,078    2.84 

   ที่มา: www.dlt.go.th, 2551  
 
                          สภาพปญหาดานการจราจร 

          กรุงเทพมหานคร  มีปญหาโครงขายถนนที่มีไมเพียงพอ คือ มีถนนประมาณรอย
ละ 9 ของพื้นที่ ในขณะที่มาตรฐานของเมืองควรจะมี รอยละ 20-25 กรุงเทพมหานครไดรับการ
ขนานนามวาเปนเมืองหลวงแหงรถติดของโลก (The Congestion Capital of the World) โครงขาย
ถนนของกรุงเทพมหานครมีลักษณะที่ไมมีลําดับชั้นของถนนสายหลัก สายรอง สายยอย อยางเปน
ระบบ จึงทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดมาก  

            การจัดการจราจรของกรุงเทพมหานครใชคนดําเนินการควบคุมการจราจร  
ในขณะที่เมืองอื่นมักจะใชเทคโนโลยี เจาหนาที่ตํารวจที่ควบคุมตามทางแยกตางๆ เรียนรูการ
ควบคุมสัญญาณไฟจากรุนพี่  จึงมีการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน เปดสัญญาณไฟรอบยาว และ
ทํางานไมประสานกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องอื่นๆ เชน การจัดการจราจรแบบออมไปมา การปด
กั้นถนน จัดเดินรถทางเดียว ที่มิไดสัมพันธกับสภาพของเมือง  แตเปนการดําเนินการแบบตัวใครตัว
มัน ฯลฯ   

            เจาหนาที่ตํารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ที่ทํางานหนัก มีเวลา
พักผอนนอย มีความเครียดสูง และตองเผชิญกับผูขับขี่ที่สรางความกดดันอยูเสมอ ปญหาการจราจร
ติดขัดในกรุงเทพมหานครสามารถพิจารณาไดจากอัตราความเร็วเฉลี่ย จากตารางที่ 4.10   
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           ตารางที่ 4.10 ความเร็วเฉลี่ยรถยนตในกรุงเทพมหานคร ป 2546-2550 
 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) ป พ.ศ. 
เรงดวนเชา เรงดวนเย็น 

2546 
2547 
2548 
2549 
2550 

16.8 
17.6 
17.2 
19.7 
18.1 

24.4 
24.8 
24.2 
26.3 
25.7 

             
ที่มา: สวนพัฒนาระบบจราจร สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2551  

                            
  หนวยงานดานการแกไขปญหาจราจร 
                          กรุงเทพมหานคร มีหนวยงานเฉพาะเพื่อการแกไขปญหาการจราจร คือ กองบังคับ
การตํารวจจราจร  เชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหม แตมีความแตกตางกันที่ขนาดของหนวยงาน และ
การโอนอํานาจหนาที่ของสถานีตํารวจตางๆ  ในจังหวัดเชียงใหมไดโอน 4 สถานีตํารวจมาไวที่
หนวยงานกลาง  แตในกรุงเทพมหานคร สถานีตํารวจยังคงมีฝายจราจรอยูเชนเดิม และกองบังคับ
การตํารวจจราจรก็มีหนวยงานเชนกัน โดยตางคนตางมีอํานาจหนาที่ เพียงแตแบงงานกันเปนการ
ภายใน  สําหรับกองบังคับการตํารวจจราจร มีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยควบคุมสั่งการจราจร
ของเมือง โดยประสานงานเจาหนาที่ตํารวจจราจรทั้งในสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจรของ
ตนเอง และตํารวจจากสถานีตํารวจตางๆ 
 
                           ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร 

           ปญหาอุบัติเหตุจราจรของกรุงเทพมหานครมีแนวโนมลดลงตลอดระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา  โดยมีอุบัติเหตุเฉลี่ยปละประมาณ 50,000 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิตลดลงจาก 840 คนตอป มา
อยูที่ระดับ 671 คนตอป จากเวลา 5  ป ตามตารางที่ 4.11   
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    ตารางที่ 4.11 สถิติอุบัติเหตุจราจรของกรุงเทพมหานคร ป 2546 – 2550 
 

พ.ศ. รับแจง เสียชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

2546 52,400 840 1,848 20,591 488,425,797 
2547 54,389 806 1,988 21,027 466,029,181 
2548 50,126 697 2,209 20,748 402,550,675 
2549 50,946 632 1,929 20,178 394,811,424 
2550 46,899 671 1,742 18,855 369,831,719 

    
  ที่มา: ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2551   
 

           ปจจุบัน อัตราการเสียชีวิตของกรุงเทพมหานครตอประชาการ 1 แสนคน อยูที่ 
11.7 คน ซ่ึงต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศที่อยูในระดับ 20 คนตอประชากรแสน กรุงเทพมหานคร
จึงเปนเมืองที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่ําที่ สุดใน 4 จังหวัดที่ทําการศึกษาในครั้งนี้   
ความสําเร็จสวนใหญของกรุงเทพมหานครอยูที่กําลังเจาหนาที่ การเขมงวดกวดขันจับกุมโดย
ตอเนื่อง ไมมีการตอตานเชนในตางจังหวัด และมีเครื่องมือเครื่องใชพรอมกวา ฯลฯ 

            ปญหาเรื่องการจัดการ 
          ปญหาเรื่องการจัดการ  เพื่องานดานการจราจรและการแกไขอุบัติ เหตุของ

กรุงเทพมหานคร ที่สําคัญที่สุดคือ ปญหาในเรื่องงบประมาณ เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญ ขาดทักษะใน
การจัดทําคําของบประมาณ ผูบริหารขาดความตระหนักวาหนาที่ในการหางบประมาณมาใหหนวย
เปนหนาที่ของตนเอง ปญหารองลงมาคือ การแตงตั้งโยกยายบุคลากรโดยไมมีระบบการจัดการ ไม
สามารถนําระบบขอมูล ผลงาน ทักษะ หรือความถนัดมาใชได การแกไขในเรื่องเหลานี้จําเปนจะตอง
พึ่งพาระบบการฝกอบรม ใหเกิดสายงานจราจร และความเปนมืออาชีพในแตละหนาที่ขึ้น 

          ปญหาเรื่องการจัดการของตํารวจจราจร อาจจะสะทอนใหเห็นไดทั้งระบบวามี
ความออนแอ  ตั้งแตเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ ความออนแอในดานการจัดการ ทําใหการทํางานไม
สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได  ในขณะเดียวกันการพึ่งพาอาศัยหนวยงานอื่น ก็มิไดมีประสิทธิภาพ
ทันตอการแกปญหาใหประชาชนแตอยางใด  แตก็เปนความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น จึงจะ
เห็นไดวาหนาที่ดานการจัดการจราจร หรือตรวจจับตางๆ นั้นเปนหนาที่ของตํารวจ  แตงบประมาณ
ในการติดตั้งอุปกรณตางๆ  เชน สัญญาณไฟจราจร ระบบโทรทัศนวงจรปด ปายจราจรตางๆ ฯลฯ   
การซอมบํารุงเปนของกรุงเทพมหานคร  การฝกอบรมในอนาคตอาจจะตองคํานึงถึงการสรางนัก
บริหารที่มีความสามารถในการจัดการสูงและหวังผลได มากกวาอบรมเพื่อใหผานเกณฑเทานั้น 
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         สวนงานดานการปองกันอุบัติเหตุจราจร ดูเหมือนวาจะเปนงานที่ถูกจัดลําดับ
ความสําคัญในลําดับรองจากการจัดการจราจรบนทองถนนอยางมาก  หรือแทบจะไมเห็น
ความสําคัญเลย  การทํางานในเรื่องนี้มักจะกระทําโดยการตั้งจุดตรวจเมื่อมีเวลาวางจากงานหลัก คือ 
การจัดการจราจรบนทองถนนแลว  หรือการทํางานอยางหนักในชวงระดมเทศกาลสงกรานตหรือป
ใหม แลวก็เลิกไปเลย แตอยางไรก็ตาม ผลงานที่สําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก การตรวจวัดแอลกอฮอลของผูขับขี่  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดมีผล
ตอการลดอุบัติเหตุได  และการฝกอบรมผูบังคับใชกฎหมายก็จะเปนการสนับสนุนที่ดีที่สุดตอความ
เปนมืออาชีพตอไป      

     
สวนท่ี 3  ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร 

                          สภาพปจจุบันของการฝกอบรมตํารวจจราจร 
                          หลักสูตรการฝกอบรมของขาราชการตํารวจในปจจุบัน  จากกลุมสนทนาและ
ขอมูลทั่วไปสามารถ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้                      
                       ก. หลักสูตรการเรียนในโรงเรียนตํารวจ 

          หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจ ไดแก โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
โรงเรียนพลตํารวจ และโรงเรียนนายสิบตํารวจ ในอดีตที่ผานมา ยังมีการเรียนการสอนนอย ซ่ึง
สงผลใหตํารวจที่ทํางานในปจจุบัน มีพื้นฐานองคความรูเฉพาะบางดาน เชน กฎหมายจราจร เทานั้น 
สวนเร่ืองอื่นๆ มีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานีและภูเก็ต  คือเมื่อจบการศึกษาจาก
โรงเรียนมาแลวเจาหนาที่ตํารวจตองหาความรูจากประสบการณและการถายทอดจากตํารวจรุนพี่   
ซ่ึงมักนิยมใหมีการทํางานไปและเรียนรูงานไปพรอมกัน  
                       ข. การฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่ (On the Job Training) 

          การฝกอบรมระหวางปฏิบัติหนาที่ตํารวจจราจร โดยหนวยงานระดับสูงกวาสถานี
ตํารวจเปนผูจัดมีลักษณะคลายกับจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี และภูเก็ตคือ หลักสูตรตํารวจ
จราจรมีการเรียกเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนฝกอบรม  ประจําป ประมาณ 2-3 วัน  แตมีเนื้อหาไม
แนนอน ขาดวิทยากรที่มีความรู ไมมีเนื้อหาแปลกใหม มักจะเชิญเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติที่ไมมี
ความรูแตกตางกับผูฟงมาบรรยาย หรือหากเชิญบุคคลภายนอก เชน นักจิตวิทยาก็มีเนื้อหาที่เปน
เรื่องในภาพรวม  แตจะนํามาใชในการทํางานไดหรือไมยังไมแนนอน  นอกจากนี้ การสงตัวผูเขารับ
การอบรมมีไมทั่วถึง  เพราะตํารวจจราจรแตละสถานีไดโควตาสงตํารวจอบรมเพียงไมกี่คน การ
ฝกอบรมที่มีอยูจึงไมมีแรงขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมคนในองคการได 
                        สําหรับนายตํารวจสัญญาบัตร สํานักงานตํารวจแหงชาติมีหลักสูตรการฝกอบรม
ระดับสารวัตร ผูกํากับและผูบังคับการ เชนที่กลาวมาในจังหวัดเชียงใหม แตทุกหลักสูตรไมมี
หลักสูตรยอยดานการจราจรมากอน เชน ไมมีชื่อหลักสูตรสารวัตรจราจร  คงมีแตหลักสูตรสารวัตร
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สืบสวน  เปนตน สาเหตุที่มีการเรียนการสอนดานการจราจรมีนอยมาก สวนหนึ่งเพราะไมมีการ
พัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชามากอน  เนื่องจากขาดครูสาขาวิชานี้  ขาดแรงจูงใจบุคคลที่จะเปน
ครูหรือนักวิชาการดานการจราจร  
                       ปญหาใหญที่ไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ฝกอบรมคือ  ปญหาดานงบประมาณที่
ไดรับในเรื่องการฝกอบรมมีนอยมาก   จํานวนหลักสูตรที่ฝกอบรมในแตละปจึงขึ้นอยูกับ
งบประมาณที่ไดรับ ปญหาเรื่องงบประมาณแตกตางออกไปสําหรับตํารวจทางหลวง เพราะตํารวจ
ทางหลวงไมมีปญหาเรื่องเงินงบประมาณ  เพราะไดรับปละประมาณ 2 ลานบาทจากกรมทางหลวง   
แมจะไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ  แตตํารวจทางหลวงก็มีปญหา  ไมมีหลักสูตรดานการจัดการ
จราจร หรือการปองกันอุบัติเหตุที่เปนมาตรฐานมากอน   หัวขอในการฝกอบรมของตํารวจทาง
หลวงในแตละปจึงเปนการสลับหมุนเวียนกันไป  เชน การฝกอบรมดานการถวายความปลอดภัย  
การฝกอบรมดานการฝกขับรถ  การฝกอบรมดานการปองกันอาชญากรรมตางๆ เปนตน ซ่ึงไม
แนนอน ไมสามารถวัดและรับรองผลได  
 

             การฝกอบรมจากหนวยงานอื่น 
             การฝกอบรมจากหนวยงานอื่นซึ่งเชิญตํารวจจราจรเขารวมมีอยูจํานวนหนึ่ง  เชน 

การฝกอบรมของกรุงเทพมหานคร  สํานักนโยบายและแผนการขนสง (สนข.)  กรมการขนสงทางบก 
มหาวิทยาลัยตางๆ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเชิญเจาหนาที่
ตํารวจใหเขาฝกอบรมหลายหลักสูตรตอป  ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน บางหลักสูตรใหความรูดีมาก 
เชน หลักสูตรดานการจัดการจราจรของสํานักนโยบายและแผนการขนสง (สนข.) แตหลักสูตร
เหลานี้มีเจาหนาที่ตํารวจเขารวมอบรมไดนอย และเมื่อจบการอบรมแลวก็อาจมีการโยกยาย
เปลี่ยนแปลงหนาที่อีก 

 
                       สภาพปญหาของการฝกอบรม 
          จากการสนทนากลุมและสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการฝกอบรมของ
กองบังคับการตํารวจจราจร ไดใหความเห็นตอสภาพปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
ดังตอไปนี้ 
           1. การขาดแคลนงบประมาณ  

          การขาดงบประมาณในการฝกอบรม ทําใหมีการอบรมนอยและมีระยะเวลาสั้น
เกินไป ผูเขารวมอบรมเห็นวา มีความเห็นวาการอบรม 6 ชั่วโมง ตอ 1 วัน ไมมีประสิทธิภาพและแต
ละหลักสูตรก็มักจะไมมีการประเมินผล ทั้งนี้ทราบวาครั้งหนึ่งเคยมีการประเมินผล แตเมื่อผูเขา
อบรมสอบตกก็มีการชวยกัน   
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          2. การสงคนเขาฝกอบรม 
         สถานีตํารวจนครบาลตางๆ สวนใหญมีความตองการที่จะอบรมเจาหนาที่ตํารวจ

จราจรที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจดวยตัวเอง  ไมตองการสงตัวเจาหนาที่ใหกองบังคับการตํารวจ
จราจร ทําหนาทีฝกอบรมใหโดยใหเหตุผลวาทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

         ผูที่ถูกคัดเลือกใหเขามารับการฝกอบรมมักเปนตํารวจที่ทําผิดวินัย มีปญหาในการ
ทํางาน  มาเขารับการฝกอบรม เหมือนเปนการทําโทษ โดยไมคาดหวังวาจะดีขึ้น สวนใหญ
ผูบังคับบัญชามักจะคิดวาเก็บคนที่ทํางานดีไวทํางานมากกวาจะสงมาฝกอบรม     

          3. ดานตัวหลักสูตร  
          เจาหนาที่ซ่ึงทํางานดานการจัดการฝกอบรมเห็นวา  การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม

ตํารวจจราจรใหมีความหลากหลายทําไดยาก  ขณะนี้ยังไมมีหลักสูตรเฉพาะ  หรือหลักสูตร
มาตรฐาน  แตเจาหนาที่ก็พอใจกับการทําเปนโครงการฝกอบรมขออนุมัติเปนรายป และเชิญ
วิทยากรโดยมีหัวขอไมแนนอนเปลี่ยนแปลงไปตามแตนโยบาย  เพราะเจาหนาที่จัดการฝกอบรมที่
เขามาทํางานใหม  อาจศึกษาจากโครงการเดิมแลวคงสวนที่ดีไว ปรับปรุงตามแตสมัย เสนอ
ผูบังคับบัญชาสั่งการอนุมัติใหมีการใชงบประมาณได 

          4. ดานตัววิทยากรดานการจราจร 
           มีปญหาดานคุณภาพของวิทยากร เนื่องจากไดคาตอบแทนนอย  ควรมีการสราง
วิทยากร และตํารา สําหรับงานจราจรใหเปนมาตรฐานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
            5. แผนการฝกอบรม   

           การฝกอบรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ  ไมมีการวางแผนการฝกอบรมลวงหนา ไมมีการ
สํารวจความตองการในการฝกอบรมกอน  การสงตัวผูเขารับการฝกอบรมมักจะใชวิธีส่ังการให
ผูเกี่ยวของดําเนินการโดยไมถามความตองการของผูเขารับการอบรม ความรูที่ไดจากการฝกอบรม
จึงไมตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม และไมไดถูกนําไปใชงาน 

 
สวนท่ี  4  ความตองการฝกอบรมของตํารวจจราจร  

                       4.1 ความตองการขององคการ   
          ผูเขารวมสนทนาที่ทําหนาที่ดานการฝกอบรม ไดใหความเห็นวายังไมมีการ
วิเคราะหจากผูบริหารระดับสูงเอาไว  โดยทั่วไปเมื่อมีนโยบายหรืองบประมาณใหทําการฝกอบรม 
ผูบังคับบัญชามักใชวิธีการสั่งการใหผูรับผิดชอบจัดหลักสูตรการฝกอบรมขึ้นมาทันที โดยไมตองมี
การวิเคราะหความตองการหรือประชุมปรึกษาหารือแตอยางใด 
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                      4.2 ความตองการตามลักษณะงาน  

         กลุมผูเขารวมกันสนทนาใหความเห็นวาควรเนนการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมี
ความเชี่ยวชาญ   ควรใหมีการแยกการฝกอบรมใหเกิดความชํานาญเฉพาะดานไมใชใชงานกันทุก
ดาน เชน ดานการจัดการจราจร  ดานการบังคับใชกฎหมาย  และดานการใหบริการ   
                      4.3 ความตองการสวนบุคคล  

         ผูเขารวมสนทนากลุม ไดใหความเห็นเรื่องการใหความรูแกตัวบุคคล ดังตอไปนี้ 
         1. การใหความรู ในด านเศรษฐศาสตร    ในเรื่ องการวางแผนใชจ ายใน

ชีวิตประจําวัน ควรจะเสริมใหรูจักการออม การใชจายการลงทุน เพื่อมิใหตํารวจและครอบครัวเกิด
ปญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

  2. ความรูเร่ืองสารอันตราย  สารเคมี ขณะเกิดอุบัติเหตุเจาหนาที่ตํารวจควรปฏิบัติ
อยางไร 

   3. ความรูทางชาง  เมื่อพบรถเสียสามารถเขาไปดูได เชน คลัชร่ัว  
   4. ภาษาตางประเทศ เมื่อพบนักทองเที่ยว 
 

สวนท่ี 5   รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต   
         กลุมสนทนาเห็นดวยกับตัวแบบ (Model) การฝกอบรมตํารวจจราจรที่คณะผูวิจัย
ไดนําเสนอในดานการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตํารวจจราจรใหมีความรู มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความเปนมืออาชีพมากขึ้น กลุมผูสนทนาสวนใหญเห็นดวยกับหลักการสราง
ความกาวหนาในสายงานตํารวจจราจรในทุกระดับ เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   
                       สวนการสรางสายงานจราจรใหเปนวิชาชีพ   กองบังคับการตํารวจจราจรได
ดําเนินการไปบางสวนแลว โดยมีการจัดสอบทุกปโดยแบงเปน 2 ระดับคือ ชั้นประทวนและชั้น
สัญญาบัตร ปที่ผานมาใชคณะอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูออกขอสอบและเปน
สถานที่สอบ   ตอมาภายหลังมีขอจํากัดเรื่องสถานที่ จึงแบงการสอบเปนกองบังคับการ 1-9 และ
กองบังคับตํารวจจราจร สําหรับนายตํารวจสัญญาบัตร ถามีการแตงตั้งโยกยายจะตองมีการอบรม
สัมมนา ปรับพื้นฐานเบื้องตนกอนแลวเพื่อพยายามจะทําใหเหมือนระบบพนักงานสอบสวนเปน
วิชาชีพ แตขณะนี้ยังทําไดไมสมบูรณและไมเปนระบบ 
 
เร่ืองท่ี 2  การสัมภาษณเจาะลึกบุคคล  6  คน 
                     สัมภาษณ ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ดูแลงานดานการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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               ปญหาสําคัญของตํารวจจราจร 

        ผูถูกสัมภาษณมีมุมมองถึงปญหาของตํารวจจราจรหลายประเด็น ไดแก ปญหา
ธรรมชาติของการบังคับกฎหมาย ปญหาจริยธรรมของตํารวจจราจรเอง และปญหาภาพลักษณของ
ตํารวจจราจร 

        ปญหาธรรมชาติของการบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การบังคับใชกฎหมายที่มี
ลักษณะเปนการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม จึงเปนการทํางานที่มักถูกมองในดานลบ 
ประชาชนที่ไดรับการบังคับใชกฎหมายมักจะมีความรูสึกที่เปนปฏิปกษกับการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ สําหรับตํารวจจราจรนั้น เปนการปฏิบัติหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด แตมักจะเปน
ความใกลชิดที่เปนการบังคับใชกฎหมายตอพฤติกรรมของคน ดังนั้น ถึงแมวาตํารวจจราจรจะ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองแลวก็ตาม ผูขับขี่ซ่ึงถูกบังคับใชกฎหมายหรือถูกจับกุมยอมไมพอใจ
โดยธรรมชาติ 

         ปญหาดานจริยธรรมของตํารวจ 
         ปญหาจริยธรรมของตํารวจจราจร เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากตัวตํารวจจราจรเอง ซ่ึง

ทําใหความชอบธรรมในการบังคับใชกฎหมายของตํารวจจราจรลดลง ปญหานี้ประกอบดวยเรื่อง
ของความประพฤติที่ไมเหมาะสม เชน การพูดจาที่กาวราว การบังคับใชกฎหมายที่รุนแรงเกิน
สมควร เชนการจับกุมที่ดูรุนแรงเกินกวาความผิดจราจร ซ่ึงดูเหมือนวาเปนเพียงการทําผิดกติกาหรอื
เร่ืองเล็กนอย และการเรียกรับผลประโยชน นอกจากนี้ยังมีปญหาภาพลักษณของตํารวจจราจร เปน
ปญหาที่เปนภาพพจนที่ทําใหประชาชนเกิดความไมเชื่อถือในการบังคับใชกฎหมายของตํารวจ และ
มักมองการปฏิบัติงานของตํารวจในทางเสื่อมเสียอยูเสมอ ตัวอยางเชน หากผูขับขี่เห็นตํารวจจราจร
ยืนคุยกับผูขับรถที่จอดอยูขางถนนจะเขาใจวาตํารวจจราจรกําลังเรียกรับผลประโยชน ซ่ึงในความ
เปนจริงอาจกําลังคุยกับคนรูจัก หรือกําลังวากลาวตักเตือน หรือกําลังปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

           ความรูความสามารถ 
          ผูถูกสัมภาษณมีทัศนคติวา ระบบการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่

เปนอยูนี้นาจะดีอยูแลว  ปญหาเรื่องความรูความสามารถของตํารวจจราจรนั้น อาจไมใชปญหาหลัก 
เนื่องจากตํารวจจราจรสวนใหญจะมีความรูในงานที่ทําอยูแลว ซ่ึงเรื่องนี้อาจตรวจสอบไดจากสถิติ
การรองเรียนตํารวจจราจร วามีการรองเรียนในเรื่องใดบาง โดยจะเห็นไดวาสวนใหญจะเปนเรื่อง
ของพฤติกรรม และการเรียกรับผลประโยชนมากกวาเรื่องขาดความรูความสามารถ 
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          การฝกอบรมตํารวจจราจร 
                        ผูถูกสัมภาษณเห็นวาในเรื่องการฝกอบรมตํารวจจราจรนั้น สํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดมีการจัดการอบรมอยางเปนประจําตอเนื่องทุกปอยูแลว โดยเปนลักษณะของการอบรม
ทบทวนสายงานประจําป สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบในการฝกอบรมนั้น จะเปนหนาที่ของศูนย
ฝกอบรมของภาคตางๆ รวมทั้งนครบาล คือมอบหมายใหโรงเรียนพลตํารวจแตละภาค ซ่ึงอยูใน
สังกัดกองบัญชาการศึกษาดําเนินการ แตตอมาเปลี่ยนไปสังกัดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและ
ภูธรภาคตางๆโดยตรง การฝกอบรมทุกป ตํารวจจราจรทุกคนจะไดรับการหมุนเวียนอบรมกันไป
โดยทั่วถึง โดยในปจจุบันบางครั้งไมมีผูตองการอบรมเนื่องจากไดรับการอบรมกันทุกคนแลว 
                      รูปแบบการฝกอบรม 
                      รูปแบบการฝกอบรมตํารวจจราจร ควรมีการอบรมทั้งในระบบและนอกระบบ ซ่ึงมี
รูปแบบแตกตางกันคือ การอบรมในระบบ จะเปนการดําเนินการของหนวยงาน เชน กอง บัญชาการ 
หรือกองบังคับการ โดยการอบรมควรมีระยะเวลาสั้น แตอบรมบอยๆ สวนการอบรมนอกระบบ จะ
เปนการดําเนินการภายในหนวยงานนั้น เชน ภายในสถานีตํารวจ โดยการอบรมนอกระบบนี้จะมี
ลักษณะที่สารวัตรหรือรองสารวัตรหัวหนาชุด จะอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรในบังคับบัญชาของ
ตนเอง ซ่ึงการอบรมนอกระบบนี้นาจะไดผลมาก เนื่องจากสามารถทําไดตลอดเวลา และสามารถให
ความรูหรือแกไขปญหาพฤติกรรมไดอยางถูกจุด เพราะรูปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวันอยูแลว 
                    เนื้อหาท่ีควรอบรม 
                     ในดานเนื้อหาสําหรับการอบรมในระบบ ผูถูกสัมภาษณเห็นวาควรมีลักษณะ
ยืดหยุนไมตายตัว คือควรจะศึกษาวาปญหาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจรเกิดจากอะไร โดยอาจ
ศึกษาจากสถิติการรองเรียน หรือคําแนะนําจากผูรู และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการอบรมเพื่อตอบสนอง
ปญหาอยางเหมาะสม สําหรับการอบรมนอกระบบ เนื้อหาการอบรมควรตอบสนองปญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ และปญหาที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรตองแกไข 

กลาวโดยสรุปผูถูกสัมภาษณ  เปนผูดูแลนโยบายดานการศึกษาและการฝกอบรม
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั่วประเทศ ซ่ึงมองในภาพกวาง  มองการฝกอบรมตํารวจจราจรวา
ปญหาสําคัญคือปญหาดานพฤติกรรมของตํารวจมากกวาความรูความสามารถ  สวนหลักสูตรและ
เนื้อหาที่ควรจะอบรมนั้น ควรเปนไปในลักษณะเปลี่ยนแปลงได เพื่อตอบสนองปญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่  
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บุคคลท่ี 2    
                       ผูถูกสัมภาษณระดับรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค การศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
สัมภาษณเมื่อ 10 กรกฎาคม 2551 ที่สํานักงานกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 
                        ฝกอบรมกลุมใดกอน 
                       ผูถูกสัมภาษณกลาวถึงนโยบายดานการฝกอบรมของตํารวจจราจรในสังกัด
ตํารวจภูธรภาคที่รับผิดชอบวาการฝกอบรมตํารวจมีหลายระดับ แตระดับชั้นประทวนนั้นมีนอยมาก  
และเห็นวาถาจะมีการปรับปรุงก็ควรที่จะปรับปรุงการฝกอบรมตํารวจชั้นประทวนกอนเปนอันดับ
แรก โดยเนนไปที่การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ประจําวันที่เปนอยูจริง เร่ืองที่ควรจะ
นํามาฝกอบรม ไดแก จิตวิทยาที่เกี่ยวกับประชาชน กิริยาวาจา  สวนเร่ืองอื่นๆ เชน การโบกรถนั้น 
เห็นวาใชปฏิบัติงานทุกวันอยูแลวจึงยังไมใชเรื่องเรงดวน   
                        หลักจิตวิทยามีความสําคัญ 
                        ผูถูกสัมภาษณเห็นดวยวาการฝกอบรมนั้นควรมีทั้งเรื่องวิชาการตํารวจและเรื่อง
จริยธรรมประกอบกัน  ในเรื่องความรูของตํารวจนั้นเห็นดวยเมื่อมีการนําเสนอวาควรมีเรื่องการ
จัดการจราจร การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนเรื่องสําคัญ  สวนเรื่องจริยธรรมนั้นเมื่อมี
การสอบถามความเห็นวา ถาจะมีการปรับปรุงการฝกอบรมเรื่องจริยธรรมตํารวจจากการฟงเทศน  
เปนการนําเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงที่จับตองไดโดยนําหลักจริยธรรมมาอธิบาย กับเรื่องหลัก
ทางศาสนาลวนๆ ในสัดสวนของเนื้อหาประมาณ 70:30 ผูใหสัมภาษณตอบเห็นดวย และเนนใหมี
การฝกอบรมดานจิตวิทยา โดยยกตัวอยางวา  ผูตองหาคดีที่จับกุมยากที่สุดคือ ผูกระทําผิดกฎจราจร  
ผูตองหาคดีฆาคนตายยังจับกุมงายกวา เพราะวิธีการปฏิบัติตอคดีจราจรนั้นตํารวจตองเขาใจวา
ผูกระทําผิดไมใชผูราย ไมใชอาชญากร หรือบางทียังไมรูตัวดวยวาตนเองกระทําผิด ดังนั้น 
เจาหนาที่ตํารวจจะตองมีหลักจิตวิทยาที่ดีเพื่อจะบังคับใชกฎหมาย  หรือแมแตเร่ืองควบคุมสัญญาณ
ไฟที่ส่ีแยกที่ประชาชนตองจอดรถติด แตเห็นรถอีกดานหนึ่งวิ่งไปได เจาหนาที่จะตองทําอยางไร
ไมใหประชาชนรูสึกถูกทอดทิ้งหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 
                         ควบคุมสัญญาณไฟแบบลางทอ 

ผูถูกสัมภาษณเห็นวาการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร ควรมีเรื่องอื่นๆ ดวย เชน 
หลักการใชวิทยุส่ือสาร กฎหมาย ระเบียบดานการจราจร  หลักการใหบริการ  ภาษาตางประเทศ 
และ มนุษยสัมพันธฯลฯ สําหรับการจัดการจราจรนั้นเห็นวา เจาหนาที่ตํารวจควรเรียนรูเรื่องการ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร หลักการรับเสด็จฯ เปนสําคัญ โดยยกตัวอยางวา ในเรื่องการควบคุม
สัญญาณไฟจราจร เจาหนาที่ตํารวจมักจะมีขอเสียที่ชอบเปดสัญญาณไฟตามทางแยกแบบลางทอ 
คือ ปลอยดานใดดานหนึ่งเปนเวลายาวนานจนเหมือนกับการลางทอ เพื่อทําใหรถดานนั้นหมดจน
โลงไปทั้งถนน  คนที่คิดจะลางปลอยจนเหลือรถคันเดียวก็ยังใหอีก 3 ขาของถนน รอเพื่อจะเอาคันนี้
ไปใหหมดทีเดียวใหได 
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  ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม  
เมื่อมีการซักถามเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร โดยควรจะมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมหรือไม  เชน ใหมีการนําหลักการตรวจจับ (Traffic Surveillance) 
เชนในตางประเทศมาใช มีการสอนถึงวิสัยทัศนเปนศูนย (Vision Zero) คือ วิสัยทัศนที่จะปองกัน
จนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรายแรงไดเทากับศูนย นําหลักการลงโทษ หลักการแสดงตัวของเจาหนาที่
ตํารวจ หลักการตั้งจุดตรวจ ยุทธวิธีเผชิญหนากับคนราย ฯลฯ มาใชในอนาคต ผูถูกสัมภาษณเห็น
ดวยอยางยิ่ง ที่จะตองมีการปรับปรุง เพราะปจจุบันยังไมมีรูปแบบการฝกอบรมเหลานี้มากอน      

  พฤติกรรมไมเหมาะสม        
สวนเรื่องพฤติกรรมของตํารวจจราจรที่ไมเหมาะสม เชน การตีไกหรือการเรียกรับ

เงินเปนคาตอบแทนที่จะไมดําเนินการตามกฎหมายนั้น   ผูถูกสัมภาษณเห็นวารายไดของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรม  รายไดที่วานี้มาจากเงินรางวัลคาปรับ หากเจาหนาที่
ไดรับเพียงพอก็จะไมมีพฤติกรรมนอกลูนอกทาง โดยยกตัวอยางเรื่องรายไดที่เพียงพอวา  เมื่อคร้ังที่
ผูถูกสัมภาษณปฏิบัติงานที่สถานีตํารวจนครบาลตลาดพลู มีสารวัตรจราจรคนหนึ่ง  แบงเงินรางวัล
คาปรับอยางเปนธรรม โดยเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนไดรับอยางเต็มที่ บางคนไดถึง 2 หมื่นบาท
ตอเดือน การตีไกลดลงมากจนแทบไมมี เพราะเมื่อไดรับ 2 หมื่นบาทแลว ก็ไมมีใครคิดที่จะตีไกอีก 
ดังนั้น ในเรื่องพฤติกรรมไมเหมาะสมนั้น สามารถปองกันไดโดยหลักการบริหารดวย ไมเฉพาะการ
ใหความรูหรือฝกอบรมเทานั้น  แตอยางไรก็ตาม ก็ไมสามารถปองกันได 100 เปอรเซ็นต เพราะคน
ที่นิสัยไมดีก็ยังมีอยู แตในกรณีหลัง หากมีรายไดดีแลวแตยังทําผิดอีก ก็ควรที่จะลงโทษอยางรุนแรง 
ไมไวหนา   

การตีไกหรือพฤติกรรมเรียกรับเงินคาตอบแทนนี้ ผูถูกสัมภาษณกลาววาเริ่มจาก
ประชาชนเปนผูทําผิดกฎหมายจราจรกอน  เจาหนาที่ตํารวจตรวจพบก็เรียกมา  ประชาชนเสนอ
ใหแกตํารวจเพื่อปลอยตัวไป สวนใหญแลวประชาชนจะเสนอใหมากกวาตํารวจจะเรียกรอง ตํารวจ
เรียกรับกอนมีนอยมาก เทากับประชาชนทําผิด 2 กระทงแลว คือ ทําผิดกฎจราจรและเสนอให
สินบน หลังจากนั้นตํารวจจึงกระทําผิดกระทงที่ 3 คือ ละเวนการจับกุมและกระทงที่ 4 รับเงิน 
โดยรวมประชาชนทําผิด 2 กระทง ตํารวจทําผิด 2 กระทง ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนตใน
ชั่วโมงเรงดวน เมื่อไมสวมหมวก พอตํารวจจับก็จาย ตํารวจก็งายๆ รับเงนิแลวปลอยไป  

การกระทําผิดบนทองถนนสวนใหญในภาคที่รับผิดชอบ คือ การไมสวมหมวก
นิรภัยและขับขี่ดวยความมึนเมา ยิ่งชวงเทศกาลยิ่งตรวจพบผูขับขี่เมามาก  ดังนั้น การฝกอบรม
ตํารวจนาจะเนนในเรื่องการใชเครื่องมือตรวจวัดความเมา ตอไปก็ควรฝกอบรมการใชเครื่องมือ
ตรวจวัดความเร็ว  ควันดํา เสียงดัง โดยแจกเครื่องมือใหตํารวจจราจรและอบรมทั่วประเทศ มิใชมี
เฉพาะตํารวจในสวนกลางเทานั้น    
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ผูถูกสัมภาษณไดรับทราบเกี่ยวกับตัวแบบ (Model) การฝกอบรมที่จะมีในอนาคต 
และเห็นดวยในแนวทางการวางกรอบการฝกอบรมเชนนั้น อาทิ การวางระบบใหการฝกอบรม
สัมพันธกับการไดเล่ือนยศเลื่อนตําแหนงของตํารวจจราจร การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุ
นั้นผูถูกสัมภาษณเห็นวาใน 5 E นั้น ตํารวจมีบทบาทมากที่สุด แมแตการตั้งดานตรวจจับผูกระทํา
ผิดก็เปนการ ใหการศึกษาไปดวยในตัว ดังนั้น การเพิ่มกําลังตํารวจจราจรนาจะชวยลดอุบัติเหตุได 
เปนการลงทุนที่คุมคา   

การใหความรูผานโรงเรียน      
ปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เปนเพราะคนไทยไมรูจักหนาที่ หนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร คนไทยจํานวนมากละเลย  การแกไขในเรื่องนี้ผูถูกสัมภาษณเห็นวาไม
ควรเนนเฉพาะการฝกอบรมตํารวจจราจรเทานั้น  แตจะตองใหความรูแกประชาชนผาน
กระทรวงศึกษาธิการดวย เพื่อใหมีการเรียนกันในโรงเรียน ปลูกฝงความรับผิดชอบ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยเจาหนาที่ตํารวจในระดับทองที่ก็ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ใหชวยอบรม
นักเรียนสํานักงานตํารวจแหง ชาติก็ควรจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการใหปรับปรุง
หลักสูตรการเรียน หากนโยบายนี้ไดรับขานรับตอไปหากนักศึกษามหาวิทยาลัยกระทําผิดกฎจราจร 
ควรถูกตัดคะแนนความประพฤติ หากเจาหนาที่ตํารวจรายงานไป ทางมหาวิทยาลัยก็จะหักคะแนน
นักศึกษาผูนั้นดวย  ทั้งนี้ เพราะปญหาจราจรเหมือนจับปูใสกระดง  นอกจากจะดําเนินการกับ
เจาหนาที่ตํารวจแลว ยังจะตองปองกันไมใหปูออกจากกระดัง หรือปองกันประชาชนไมใหมา
กระทําผิดดวย  เพราะประชาชนมีจํานวนมากกวาหลายเทาตัว  
                         โดยสรุปผูถูกสัมภาษณซ่ึงรับผิดชอบดานนโยบายการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร
ในระดับกองบัญชาการ มองเห็นกลุมผูที่ควรรับการฝกอบรมลําดับแรกคือตํารวจชั้นประทวน โดย
มองเห็นเรื่องจิตวิทยาสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติเปนเรื่องที่ควรปรับปรุงมากที่สุด  ผูถูกสัมภาษณเห็น
ดวยกับการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจ  โดยมีเนื้อหาทั้งเรื่องการจัดการจราจร 
การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร และควรจะออกแบบใหการฝกอบรมมีผลตอความ
เจริญกาวหนาในการรับราชการของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในอนาคต 
 

บุคคลท่ี 3   
                        รองกรรมการผูจัดการบริษัท ซ่ึงดําเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อรายงานขาวการจราจร 
การศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สัมภาษณเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น.โดยใหสัมภาษณทาง
โทรศัพท   
                        องคประกอบของการจราจร 
                       ผูถูกสัมภาษณกลาวถึงปญหาการจราจร วามีสาเหตุการติดขัดมาจากคน รถ และ
ถนน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากคน การขับที่ไมมีวินัยจราจร การไมปฏิบัติตามกฎจราจร ซ่ึงจะพบไดจาก
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การรองเรียนเขามายังสถานีแลวไดมีการประกาศออกไปวารถทะเบียนใดขับรถไมดี ซ่ึงการแจงก็
จะแจงออกไปเปนเลขทะเบียนโดยยอ ซ่ึงเจาของรถก็จะทราบและปรับปรุงพฤติกรรม  สวนของ
ถนน มักเกิดจากการซอมแซม การสรางถนน โครงสรางถนนที่ซับซอนทําใหคนขับบางสวนไม
คุนเคย ความโคง ความเอียง ถนนบางสายไมไดมาตรฐานและชํารุดตางก็มีสวนทําใหการจราจร
ติดขัด  และสวนของรถเกิดจากรถเกา รถขาดการดูแล และทําใหรถเสียระหวางการขับขี่ ไดมีการทํา
สถิติพบวาการที่รถจอดเสียบนผิวทาง 1 นาทีทําใหเกิดรถติดมีทายแถวยาวกวา 1 กิโลเมตร ซ่ึงจะมี
การแจงเขามาที่สถานีวิทยุโดยตลอด นอกจากนี้ การที่คนไมมีวินัยจอดรถรับสงคน หรือจอดสง
ส่ิงของก็ทําใหเกิดการจราจรติดขัด 
                        ตํารวจไปที่เกิดเหตุลาชา 
                      การเกิดอุบัติเหตุใหเกิดการจราจรติดขัด เชน เวลาเกิดอุบัติเหตุจะมีขั้นตอนปฏิบัติ
มาก เมื่อตํารวจจราจรมาถึงก็ตองใชเวลาในการแยกรถออก บางครั้งตองเสียเวลารอรอยเวรไปดูที่
เกิดเหตุหรือไมก็เสียเวลาในการรายงานผูบังคับบัญชา บางครั้งตํารวจจราจรเองไมสามารถให
ดุลพินิจไปในทิศทางเดียวกันทําใหบางกรณีตํารวจจราจรบางคนแกไขสถานการณไดเร็วแตบางคน
แกไขไดชา การมาถึงที่เกิดเหตุลาชาตางก็มีสวนทําใหรถติด แตตามที่มีการจดบันทึกระยะเวลาใน
การเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากรับเจงพบวามีการปรับปรุงดีขึ้นมาก บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจไป
ถึงที่เกิดเหตุกอนที่จะมีการแจงเหตุเขามายังสถานีวิทยุ  
                       สาเหตุของอุบัติเหตุ 
             สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุมาจากคนซึ่งรวมหลายอยาง เชน ความไมมีวินัย ความ
ประมาท การขับรถเร็ว การขับขี่ที่ไมชํานาญ รวมไปถึงการขับรถอยางไมมีมารยาท เชน การขับปาด
หนา และการหยุดรถกะทันหัน เปนตน ซ่ึงสามารถบอกไดวาคนคือสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
ทราบมาวาจํานวนคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกวาจํานวนคนตายจากอาชญากรรม มาตรการ
ในการลดอุบัติเหตุสวนหนึ่งที่ทางสถานีทําอยู คือ การรณรงควินัยจราจร  
                         เอกภาพการจัดการจราจร 
                    จากการทํางานมานานกวา 10 ป เห็นวาการจัดการจราจรควรรวมเปนหนึ่ง 
หมายถึงวา การจราจรทั้งหมดควรมีองคการๆ หนึ่งดูแลทั้งหมด เพราะทุกวันนี้ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
การทํางานดานจราจรยังแยกกันทํางาน เชน พื้นถนนอยูในความดูแลของตํารวจจราจรแตฟุตบาธ
เปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แตการสรางถนนกลับเปนหนาที่ของอีกหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงรวมถึง
ประปาและไฟฟาที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่ตางออกไป ซ่ึงทั้งหมดนี้ตางก็มามีผลรวมกันเปน
การจราจร แมจะมีการเสนอใหรวมหนาที่ตางๆ เขาดวยกันแตก็ทําไมไดเนื่องจากโครงสรางการ
บริหารตางๆ ของภาครัฐ 
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                           การบังคับใชกฎหมาย 
            การตรวจจับความเร็วและแอลกอฮอลของตํารวจมีผลตอการลดอุบัติเหตุแตไมเห็น
ตัวเลขที่ชัดเจน ในการทํางานรวมกันเชนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม สถานีวิทยุไดมีการ
บันทึกสถิติไวและพบวาอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วและเมายังคงมีอยู ทั้งนี้ เราตองพิจารณาจํานวน
รถที่เพิ่มขึ้นดวยโดยอาจเทียบเปนเปอรเซ็นตตอจํานวนรถ อยางไรก็ตาม การรายงานจํานวน
อุบัติ เหตุของหนวยงานที่ เกี่ยวของในประเทศไทยนั้นไมตรงกัน  เชน  สถิติจากสถานีวิทยุ 
โรงพยาบาล กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซ่ึงตางก็เก็บขอมูลกันเองและตางก็มีตัวเลข
ของตัวเองแตก็ไมอาจบอกไดวาตัวเลขของหนวยงานใดถูกของหนวยงานใดตรงกับความเปนจริง 
จากปญหานี้จึงเปนที่มาของแนวคิดที่ควรรวมหนวยงานที่ทํางานดานนี้เขาดวยกันดังกลาวขางตน 
                         ปญหาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร 
             - ปญหาของตํารวจจราจรที่พบเห็นเปนประจําคือ กรณีที่ตํารวจจราจรบางแหงไป
ถึงที่เกิดเหตุชา   บางแหงเมื่อไปถึงก็ตองรอรอยเวรมาดําเนินการ  บางแหงใชเวลามากในการ
ดําเนินการในที่เกิดเหตุจนกระทั่งนํารถออกจากถนนได    
                           -  มีจํานวนตํารวจจราจรไมเพียงพอ เชน บางที่เปนแยกขนาดใหญมากแตมีตํารวจ
จราจรอยูปฏิบัติงานเพียงหนึ่งคนซึ่งไมอาจทํางานใหดีได  กรณีที่รถขนาดใหญเสยีบนผวิทางจราจรแต
เจาหนาที่ตํารวจไมมีรถยกและเสียเวลามากในการประสานงานขอยืมรถยกจากหนวยงานอื่นมาใชงาน              
                           -  ตํารวจจราจรบางแหงไมอยูประจําจุดรับผิดชอบซึ่งเคยไดรับแจงจากผูฟง
รายงานเขามาแจงตํารวจจราจร ไมแกปญหาบางกรณี เชน ปญหารถที่เขาออกหางแลวมีแถวลํ้า
ออกมาบนผิวทางจราจร  ตํารวจจราจรชั้นผูนอยไมมีอํานาจตัดสินใจเมื่อพบปญหาจึงทําใหการ
แกปญหาลาชาเจาหนาที่ 
                           -  ตํารวจจราจรผูปฏิบัติไมเชื่อขอมูลจาก บก.02 เนื่องจากขอมูลขัดแยงกับที่พบอยู
ทําใหเกิดปญหาไมวางใจกัน เจาหนาที่ตํารวจจราจรที่มีพื้นที่ตอเนื่องกันไมประสานงานกันซึ่งทาง
สถานีวิทยุก็จะเปนศูนยกลางให เชน กรณีรถติดเปนวงแหวนแตผูปฏิบัติในแตละจุดไมทราบขอมูล
ในภาพรวม เนื่องจากขาดการประสานงานกันทางสถานีตํารวจก็จะคอยประสานงานใหแตละทองที่
จนสามารถแกปญหาดังกลาวได                             
                           พฤติกรรมของเจาหนาที่ตํารวจที่ควรแกไข 
            การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรเทาที่ผูถูกสัมภาษณไดรับฟงมา มีปญหาเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติ อารมณของเจาหนาที่ตํารวจจราจร มารยาทของเจาหนาที่ตํารวจจราจร การใช
อํานาจ การกีดกันไมใหประชาชนเขาหาผูบังคับบัญชาและมีการขมขูในบางครั้ง เปนตน มี
ความเห็นวาตํารวจจราจรมีหนาที่ใหบริการแตการบริการไมมีที่ส้ินสุดและไมมีความพอใจรอย
เปอรเซ็นตจากผูใชบริการ ฉะนั้น ตํารวจจึงตองมีความอดทนและเปนผูที่นาเห็นใจอยางยิ่ง ตํารวจ
จึงควรไดรับกําลังใจ ควรไดสวัสดิการที่ดี 
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                          การใหกําลังใจแกเจาหนาที่ 
           สถานีวิทยุไดจัดโครงการ Hero on The Road ใหประชาชนโหวดตํารวจจราจรที่
ทํางานดีเขามาเพื่อมอบรางวัลใหเปนเงินสดหนึ่งหมื่นบาทโดยมีการแจกรางวัลทุกเดือน 
                          การอบรมสัมมนาของตํารวจ 
           จากประสบการณทํางานรวมกับตํารวจเห็นวาตํารวจเปนหนวงงานที่อบรมสัมมนา
บอย มีการใหความรูและขอมูลขาวสารบอย จึงเปนหนวยงานที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอยางมากใน
การทํางาน เห็นไดจากตํารวจทํางานเกงขึ้นมีความชํานาญมากขึ้น แมจะยังคงมีขอรองเรียนจากผูฟง
เขามาบางก็ตาม 
                           ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
           ตํารวจจราจรบางคนไดรับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาที่แตไดรับการปูนบําเหน็จ
และดูแลนอย เมื่อเปรียบเทียบกับกับตํารวจผูเสียชีวิตจากเหตุการณในภาคใต จึงมีความเห็นวาควรเพิม่
การปูนบําเหน็จแกตํารวจจราจรมากขึ้น นอกจากนี้ เห็นวาอุปกรณเพื่อความปลอดภัยของตํารวจจราจร 
เชน กรวยยางและเสื้อสะทอนแสง ยังคงมีจํานวนนอยและไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในเวลากลางคนื
วามองเห็นตํารวจไดยาก ในการปฏิบัติหนาที่ชวงเวลากลางวันก็ไมคอยพบเห็นการใชหนากากปองกนั
ควันซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากอากาศรอนเจาหนาที่จึงไมสะดวกที่จะใชหนากาก สําหรับเครื่องแบบตํารวจ
จราจรนั้นควรเปนเสื้อแขนสั้นหรือหากเปนเสื้อแขนยาวก็ควรใหผาที่บางกวาปจจุบันเพื่อใหทํางานได
สะดวกขึ้น       
                          ตํารวจที่ดี 
                          ตํารวจจราจรที่ดีนั้นควรไปถึงที่เกิดเหตุเร็ว ใชวาจาสุภาพ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ให
เกียรติตนเองและผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ควรตระหนักวาทุกคนเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันทั้งส้ินแลวการปฏิบัติก็นาจะออกมาดี   
                         เงินเดือนตํารวจ 
                         อยางไรก็ตาม ตํารวจโดยเฉพาะอยางยิ่งตํารวจจราจรทํางานหนักแตเงินเดือนนอย
ไมสมกับความเสียสละที่ตํารวจมอบให เคยหวังไววารัฐบาลจะปรับปรุงสวัสดิการตํารวจใหดขีึน้แต
จนถึงปจจุบันก็ยังไมพบเห็นการเปลี่ยนแปลง และมีความรูสึกวารัฐบาลใหความสําคัญตํารวจอยูใน
ลําดับทายซึ่งไมถูกตอง  
                        การเรียนภาษาอังกฤษ 
         ตํารวจจราจรก็ควรมีความสามารถดานภาษาอังกฤษบาง เนื่องจากมีคนตางชาติเขา
มามากในปจจุบัน 
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                         งานดานประชาสัมพันธ 
         งานบางอยางของตํารวจไมสัมพันธกัน เชน งานประชาสัมพันธ ตํารวจในโรงพัก
ตองพบปะพูดจากับประชาชน แตไมสัมพันธกับหนาที่บังคับใชกฎหมาย ตํารวจไมไดรับการอบรม
มาใหตองมาพูดจารับเรื่องจากประชาชน แตตํารวจยังคงถูกคาดหวังวาตองทํางานไดดี จึงมี
ความเห็นวาหากงานใดที่ตํารวจไมถนัดก็ควรใชบุคคลจากภายนอกจะทํางานไดดีกวา การอบรม
ตํารวจจึงไมนามีความยุงยากเพื่อใหตํารวจสามารถทํางานไดดี จากนั้นก็เสริมคุณธรรมเขาไปใหมี
ความเห็นอกเห็นใจ มีความรับผิดชอบ แตทั้งนี้ไมควรใหตํารวจจราจรจะตองรูทุกอยาง ซ่ึงรวมถึง
ความรูดานวิศวกรรมจราจรแตควรมีเทคโนโลยีเขามาชวยการทํางานใหมากขึ้น 
                        ความคาดหวังจากตํารวจ 
         สุดทายหนาที่ของตํารวจจราจรควรจํากัดอยูที่งานอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน ชวยเหลือในเบื้องตน และจัดระเบียบการจราจรก็เปนการเพียงพอแลว  ตํารวจไมควร
ตองมีความรูทุกเรื่องและไมควรรับเรื่องทุกเรื่องรวมไวแลวก็แกปญหาไมได เพราะปญหาจราจร
เปนปญหาระดับชาติจะมาใหตํารวจจราจรเล็กๆ แกคงไมได 
                     ผูถูกสัมภาษณไดชี้ใหเห็นวาสถานการณดานการจราจรบนทองถนนที่เกิดทุกวัน
คือการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุบนทองถนนที่ตองการเจาหนาที่ตํารวจที่ไปถึงที่เกิดเหตุที่รวดเร็ว  
มีจิตวิทยา มีความสามารถในการแกปญหาไมวาจะชั้นยศอะไร ตํารวจอาจจะไมตองฝกอบรมทุก
เร่ืองทั้งหมดแตเรื่องที่สําคัญคือ การอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือเบื้องตน  ดังนั้น หนาที่
ประชาสัมพันธ ก็อาจจะใชบุคลากรภายนอกได   
 

บุคคลท่ี 4    
                       ผูควบคุมรายการ ประจําสถานีวิทยุเพื่อรายงานขาวการจราจร การศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 เวลา11.00 น. ที่สถานีวิทยุ 
                       สาเหตุของปญหาจราจรติดขัด 
                       สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการจราจรติดขัดนั้นเกิดจากเวลาการเริ่มและเลิกงานของ
ประชาชนที่ตรงกันทําใหมีรถจํานวนมากออกมายังถนนพรอมๆ กันในชวงเวลาเรงดวนทั้งเชาและ
เย็น โครงสรางของถนนที่ถูกสรางตามจํานวนรถโดยขาดการออกแบบผังถนนที่จะรองรับปริมาณ
รถที่จะเพิ่มขึ้น แตกลับใชวิธีการสรางถนนเพิ่มเมื่อขนาดถนนไมเพียงพอ แมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม
จะทําใหรถวิ่งไดเร็วแตเมื่อรถมารวมกันในถนนสายหลัก เชน รถจากถนนราชพฤกษที่วิ่งมารวมกัน
บนถนนสาทรนั้นมาดวยความเร็วแตก็มาแออัดกันที่สะพานสาทรซึ่งมากันในเวลาเดียวกัน ถนน
ราชพฤกษเปนถนนที่มีหมูบานจัดสรรจํานวนมาก มีคนฐานะดีจํานวนมากทุกคนมักจะขับรถ ทําให
สะพานสาทรเปนเหมือนคอขวด อีกสาเหตุหนึ่งก็คือสภาพแวดลอมของสถานที่ซ่ึงมีการจัดงานที่
ดึงดูดผูคน เชน ศูนยประชุมที่มีการจัดงานแสดงสินคาหรือลดราคาสินคาก็จะมีคนไปชมงาน
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จํานวนมากและมักจะมีที่จอดรถไมเพียงพอทําใหเกิดแถวของรถที่จะเขางานอยูบนถนน การที่คน
ไมยอมใชรถโดยสารสาธารณะก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งดวยเชนกัน  
                       นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากปจจัยเล็กๆ ที่ทําใหเกิดการจราจรติดขัด เชน การเพิม่เงนิ
คาทางดวนอีกหาบาทซึ่งเกิดความลาชาอยางมากในขั้นตอนการเก็บเงินแมปจจัยดังกลาวจะเปน
ปญหาเล็ก นอยแตก็สงผลใหเกิดรถติดมากจนคาดไมถึง เชน จุดเก็บเงินถนนพระรามสี่ทําใหเกิดรถ
ติดยาวไปถึงแยกเกษมราช   
                      รถจอดเสียบนถนน 
                       การที่รถจอดเสียก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหรถติดซ่ึงสถานีวิทยุจะไดรับรายงานเขา
มาทุกวันโดยเฉพาะปจจุบันมีรถจํานวนมากใชกาซแอลพีจีซ่ึงมักมีปญหากาซหมด ปญหาเกิดกับรถ
ขนาดใหญมักจะมีปญหาระบบเบรคล็อกอีกดวย เชน รถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกขนาด
ใหญเมื่อเกิดปญหาเบรกล็อก 
                       ตํารวจชวยรถเสีย 
                       กรณีที่มีรถจอดเสียนั้น โดยทั่วไปเจาหนาที่ตํารวจจะเปนผูไดรับรายงานและ
เดินทางไปยังบริเวณที่รถเสียเพื่อใหความชวยเหลือซ่ึงถือวาเจาหนาที่ตํารวจเกงในการแกปญหา 
บางคนก็จะรูจักกับอูซอมรถในพื้นที่ก็จะตามชางมาชวยแกไขปญหาได นอกจากนี้ ก็ยังมีตํารวจชาง
ในโครงการตามพระราชดําริที่ บก.02 จะประสานกันเพื่อทํางานรวมกัน ซ่ึงจะมาถึงที่เกิดเหตุเร็ว
และแกปญหาไดเร็ว เวนแตเพียงกรณีรถขนาดใหญ เชน รถเครนที่จําเปนตองใชรถขนาดใหญ
ดวยกันมาเคลื่อนยาย 

อุบัติเหตุทําใหรถติด 
                      อุบัติเหตุมีสวนทําใหรถติดดวยแตไมนาน เพราะเมื่อเจาหนาที่บริษัทประกันภัย
มาถึงก็จะชวยในการตกลงชดใชคาเสียหายแลวก็แยกรถออกไป ซ่ึงปจจุบันเจาหนาที่บริษัทประกัน
ก็มาถึงที่เกิดเหตุเร็วและเคลมเร็ว เชนเดียวกับในโฆษณาทางโทรทัศน เวนแตกรณีที่มีคนเสียชีวิตที่
ตองจะตองรอเจาหนาที่มาตรวจพิสูจนศพทั้งหมอและเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐาน โดยภาพรวม
แลวถือวามีการแยกรถไดเร็วขึ้นมาก บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจจราจรก็จะเปนผูฉีดสีสเปรยแลวก็แยก
รถออกเองซึ่งสะดวกขึ้น        
                      สภาพอากาศทําใหรถติด                                    

เรื่องสภาพอากาศก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหรถติดดวย โดยเฉพาะฝนตกและน้ําทวม 
เชน ในชวงสัปดาหที่ผานมามีฝนตกทุกวันโดยมักจะมีฝนตกในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็นพอดี เมื่อ
ฝนตกก็จะมีน้ําทวมขังรอระบายโดยใชเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเปนอยางนอย ซ่ึงหากมีน้ํา
ทวมขังเจาหนาที่ตํารวจก็จะจัดใหรถไปทางอื่น ชวงเวลาที่ฝนตกนั้นสัญญาณไฟจราจรมักจะเสียหรือ
บางครั้งไฟฟาดับ และเมื่อสัญญาณไฟจราจรเสียแลวเจาหนาที่ตํารวจซอมไมได เพราะความ
รับผิดชอบไปอยูที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเปนจะตองรอเวลาในการซอม ในชวงที่สัญญาณไฟจราจร
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ตามแยกเสียนั้นคนขับรถทุกคนจากทั้งสี่ดานก็อยากจะผานแยกไปและพยายามเขาไปในแยกทําใหรถ
ติดจึงจําเปนตองใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรมาโบก แตบางคนก็ไมเชื่อฟงตํารวจเพราะอารมณเสียจาก
การที่รถติดเปนเวลานาน    

เอกภาพดานการจัดการจราจร  
ปญหานี้ เปนปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระหวางหนวยงานที่มีการขาม

หนวยงานกันเพราะตํารวจเปนผูมีหนาที่โบกและกําหนดสัญญาณไฟจราจร แตความเปนเจาของและ
หนาที่ซอมบํารุงกลับเปนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากตํารวจตองการจะปรับปรุงสัญญาณไฟก็
จําเปนตองทําเรื่องใหกรุงเทพมหานครทําให ซ่ึงหากเกิดปญหาใดๆ ขึ้นประชาชนก็จะไมเขาใจและตอ
วาเจาหนาที่ตํารวจกอน 

การจัดการจราจรแบบแบงแยกความรับผิดชอบ 
ถนนแตละสายจะมีเจาหนาที่ตํารวจรับผิดชอบจากหลายสถานีตํารวจ เจาหนาที่

ตํารวจแตละสถานีมักจะพูดวาปญหารถติดมีสาเหตุจากพื้นที่ใกลเคียง ซ่ึงการแกปญหาที่แทจริงควร
จะตองทําทั้งระบบไมใชเปนแยกใดแยกหนึ่งหรือพื้นที่สถานีตํารวจใดสถานีตํารวจหนึ่งเทานั้น  
หากเปนการประสานระหวางตํารวจสถานีตํารวจที่อยูกองบังคับการเดียวกันก็ยังคงทํางานรวมกัน
ไดแตกรณีการประสานงานขามกองบังคับการหรือขามระหวางพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลบางครั้งก็จะพบปญหาเกี่ยวกับการประสานงาน เชน ถนนพระรามสี่บริเวณคลองเตยนี้มี
การจัดหนาที่รับผิดชอบใหม โดยเปนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ สถานี
ตํารวจนครบาลทาเรือเปนชวงสั้นๆ แลวจึงตอไปยังสถานีตํารวจนครบาลทองหลอ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่
สถานีตํารวจนครบาลทาเรือมารับผิดชอบเปนชวงส้ันๆ นี้ เคยเปนของสถานีตํารวจนครบาลทุง
มหาเมฆมากอนทําใหเกิดปญหาในการจัดการจราจรวาไมคอยมีความสัมพันธกัน หากเจาหนาที่
ตํารวจพื้นที่ใกลเคียงกันมีความรูจักกันสวนตัวก็จะเปนการดี  เพราะจะงายตอการประสานงานกัน 
บางกรณีที่ใหเจาหนาที่ตํารวจมือใหมมากดสัญญาณไฟจราจรก็มักจะเกิดปญหาเนื่องจากจังหวะ
สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนไป 

ปญหาที่จุดกลับรถ 
เกี่ยวกับเรื่องถนนนั้นจุดกลับรถก็เปนปญหาสําคัญ เชน ถนนสุขุมวิทมีจุดกลับรถ

มากทําใหรถติด ซ่ึงจุดกลับรถที่เคยเปดแลวหากมีการปดเจาหนาที่ตํารวจก็จะถูกตอวาอยางรุนแรง 
เพราะลักษณะคนไทยนั้นหากเคยกลับรถท่ีใดแลวก็อยากจะกลับรถที่นั้นและหากถูกบังคับใหไป
กลับรถจุดที่ไกลกวาก็จะไมยอม แลวก็จะมีการรองเรียนไปที่สถานีตํารวจและทุกที่ที่มีชองทางรับ
เรื่องรองเรียน นอกจากนี้ จุดที่เปดใหมีการเลี้ยวขวาเขาซอยก็กอใหเกิดปญหารถติดดวย   

หางสรรพสินคา 
หางสรรพสินคาก็มักจะกอปญหารถติดรถแท็กซี่ที่จอดหนาหางก็จะกีดขวาง

การจราจร สําหรับหางขนาดใหญ เชน เอ็มโพเรียมและสยามพารากอน เจาหนาที่รักษาความ
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ปลอดภัยของหางจะทําหนาที่ยิ่งกวาเจาหนาที่ตํารวจหยุดรถที่มาตามถนนเพื่อใหรถเขาออกหาง
จํานวนมาก  

นอกจากนี้ เสนแบงเลนและลูกศรไมชัดเจนทําใหคนขับอาจขับผิดพลาดและถูก
ตํารวจจับได และทําใหเกิดการเปลี่ยนเลนอยางกระชั้นชิดได รวมถึงชองจราจรบนถนนหลายสาย
แคบมาก เชน ถนนสุขุมวิทหลังจากสรางรถไฟฟาแลวถนนถูกบีบระยะระหวางรถแตละคันจะใกล
กันมาก 

การกอสรางซอมบํารุงผิวจราจรเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหรถติด รวมไปถึงหลุม
และแองตางๆ บนผิวถนนเพราะทําใหรถที่จะผานตองชะลอความเร็วลง 

 
ปญหาอุบัติเหตุจราจร 
ปญหาอุบัติเหตุจราจรนั้นจะมีรายงานเขามายังสถานีวิทยุทุกวันทั้งอุบัติเหตุที่มี

คูกรณีระหวางรถกับรถและอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี จํานวนอุบัติเหตุที่ทางสถานีวิทยุทราบนั้นจะไม
ครอบคลุมทั้งหมด เพราะมีเฉพาะกรณีที่มีผูฟงรายงานเขามา มีขอสังเกตวาหากมีฝนตกจํานวน
อุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะสาเหตุจากถนนลื่นจํานวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นนี้มีทั้ง
รถยนตและรถจักรยาน ยนต ซ่ึงมีจํานวนมากทั้งสองกลุม สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุนั้นแตกตาง
ออกไปตามชวงเวลา หากเปนชวงหลังเที่ยงคืนจนมาถึงเชา โดยเฉพาะคืนวันศุกรและเสารไดมีการ
สอบถามและพอฟงไดวาคนขับเมาสุรากอนที่จะเกิดเหตุ และจํานวนจะเยอะมากชวงเวลาหลังผับ
เลิกโดยเฉพาะชวงคืนวันศุกรและเสารตนเดือน นอกจากนี้มักจะไดรับแจงมาวามีแกงมอเตอรไซค
ซ่ิง ชวงคืนวันเสารและวันหยุดนักขตฤกษ 

   การตั้งจุดตรวจกลางคืน 
                        การตั้งดานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในชวงเวลากลางวันนั้นมีนอยและไมคอยเปน
มาตรฐานเชนเดียวกับดานชวงเวลากลางคืน จนมีประชาชนบางสวนเรียกวาเปนดานลอย มักจะมีการ
ซุม ทําใหเกิดความรูสึกวาไมไดจับเพื่อใหคนปฏิบัติตามกฎจราจรแตจับเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน สําหรับ
การตั้งดานกลางคืนนั้นมีความรูสึกดี  เพราะมีการตั้งดานเปนเรื่องเปนราวมีการตรวจจริงจังซ่ึงมี
ประโยชนทั้งดานความปลอดภัยในทรัพยสินและจราจร แตโดยรวมแลวถือวายังมีจํานวนนอยอยู 

ขอบกพรองของตํารวจจราจร 
จากประสบการณการทํางานรวมกันไมคอยพบขอบกพรองของตํารวจจราจร แต

สวนใหญมีความทุมเทในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการประสานงานจากสถานีวิทยุไปเจาหนาที่ตํารวจก็
จะทําให บางครั้งเปนเหตุที่ไมใชจราจรแตเปนหนาที่ซ่ึงสายตรวจจะตองไป  ตํารวจจราจรก็จะเปนผู
ประสานตอใหอีกที บางครั้งเคยแจงเหตุไปใหสายตรวจไประงับเหตุแตสายตรวจไมไปก็จะ
ประสานงานใหตํารวจจราจรไปแทน โดยภาพรวมแลวถือวาตํารวจจราจรเปนผูที่ประสานงานกัน
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ไดเปนอยางดีทั้งระดับตั้งแตผูกํากับลงมาถึงนายดาบ จา และหมู และเปนที่นาเห็นใจวาตํารวจ
จราจรเหลานี้ตองทํางานหนัก  

ตํารวจจราจรไมเพียงพอ 
จํานวนตํารวจจราจรมีนอยไมเพียงพอกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยเพราะ

ชวงเวลาที่รถติดขัด และหากมีโรงเรียนในพื้นที่ก็ตองจัดตํารวจจราจรไปโบกรถหนาโรงเรียน  
งบประมาณไมเพียงพอ 
ในชวงเวลากลางคืนนั้นก็พบเห็นเจาหนาที่ตํารวจสวมใสเสื้อสะทอนแสง แตก็

ทราบวาตํารวจตองไปขอรับการสนับสนุนอุปกรณจากหางรานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเงิน ซ่ึงไม
นาจะถูกตอง  เพราะตองเปนหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการจัดงบประมาณไปให อาจ
ถูกมองไดวาตํารวจไปรีดไถรานคาดังกลาว อุปกรณจําพวกเสื้อสะทอนแสงและกรวยยางนั้นถือเปน
อุปกรณจําเปนในการทํางานที่สําคัญ 

การรองเรียน 
สถานีเคยไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตํารวจจราจรเขามาบาง แต

ทั้งนี้ก็จําเปนที่จะตองฟงเหตุผลจากทั้งสองฝาย อยางไรก็ตามทางสถานีไมอาจทราบไดวาเหตุการณ
ขณะที่มีปญหานั้นเปนอยางไรที่เคยพบเชนกลาวหาวาตํารวจจราจรพูดไมดีกับประชาชน  แต
ภายหลังไดสอบถามรายละเอียดพบวาไดมีการพูดจาไมดีกับตํารวจกอนดวยการใชสรรพนามวามัน
เปนตน ซ่ึงเรื่องเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ก็อาจเปนจุดที่ทําใหเกินจุดที่จะอดทนไดและเกิดปญหาขึ้น 
บางครั้งก็ทราบมาวากรณีที่ผูหญิงถูกเรียกตรวจ บางรายก็มีทาทางไมพอใจและไมยอมที่จะเอา
ใบขับขี่ใหตรวจโดยงาย และบางครั้งก็พยายามแสดงอํานาจ ซ่ึงเมื่อมีการสอบถามรายละเอียด
เหตุการณแลวผูแจงก็จะไมยอมบอก ซ่ึงก็เปนเรื่องปกติที่คนทั่วไปมักไมยอมรับวาตนผิด แตโดยรวม
แลวเร่ืองที่ไดรับรองเรียนเขามานั้นมีไมมาก 

แนวทางการอบรมตํารวจ 
สําหรับแนวทางการอบรมเพื่อพัฒนาตํารวจจราจรนั้น มีความคิดเห็นวาตํารวจควร

ถูกสงไปดูงานตางประเทศเพื่อใหเห็นวาปจจุบันนี้โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากนี้อยาก
ใหตํารวจจราจรตระหนักวาประชาชนมีความรูมากขึ้นและมีชองทางใชส่ือเพื่อที่หาขอมูลกฎหมาย
มากขึ้น ฉะนั้น ตํารวจจึงควรปรับปรุงพฤติกรรม ซ่ึงเดิมอาจเคยนํามาใชในทางที่ไมถูกมากนักนั้น  

ไมควรใชกฎหมายไปในทางขมขู 
ปจจุบันประชาชนจะมีการโตเถียง และตํารวจไมควรที่จะใชกฎหมายไปในทาง

ขมขูหรือขูดรีด เพราะประชาชนก็จะไปรองเรียนสื่อตํารวจก็จะไดรับผลเสียเอง จึงอยากใหตํารวจ
ทราบไววาสังคมมันเปลี่ยนไป แตโดยรวมแลวถือวาพฤติกรรมของตํารวจดีขึ้นและมีความรูมากขึ้น 
เคยสอบถามเจาหนาที่ตํารวจ โดยยกตัวอยางรถคนหนึ่งแลวถามวาหากจะจับกุมนั้นผูขับขี่มี
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ความผิดฐานใดบาง ซ่ึงก็ไดรับคําตอบวาหากยึดถือหลักกฎหมายโดยละเอียดแลวก็จะผิดหลาย
ขอหา แตการปฏิบัติงานจริงก็ไมไดเขมงวดจนเกินไป 

ตํารวจที่อยากพบบนทองถนน 
ตํารวจจราจรที่อยากจะพบบนถนนนั้นควรเปนผูที่พูดจาดี มีนิสัยประนีประนอม 

ไกลเกลี่ย และตระหนักไววาการจราจรนั้นไมควรที่จะมีการจับกุมแบบเอาเปนเอาตาย  ควรเปนคน
ใจเย็น ไมฉุนเฉียวงาย เพราะตํารวจจราจรนั้นเปรียบเสมือนภาพลักษณของตํารวจ หากประชาชน
พบตํารวจจราจรที่ไมดีก็จะทําใหประชาชนคนนั้นมองวาตํารวจอื่นไมดีเชนเดียวกันดวย และหาก
ภาพลักษณนี้เปนภาพลักษณที่ดีก็จะสงผลดีตอตํารวจอื่นดวย เมื่อตํารวจพบการกระทําผิดนั้นควรมี
การตักเตือนบางเพราะหากเปนคนมีความรูเขาก็จะรูจักปรับปรุง ทั้งนี้การบังคับใชกฎหมายควร
ควบคูไปกับการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับกฎจราจรดวย การจับกุมไมใชวิธีเดียวที่จะทําให
ประชาชนเคารพกฎจราจร 

เทคโนโลยี 
อยากใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในงานของตํารวจจราจรเพิ่มขึ้น เชน กลอง

ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติและ Red Light Camera เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประชาชนจะไดไมโตเถียงวาไมไดกระทําผิด และยังมีผลดีทําใหประชาชนกลัวและไมกลากระทําผิด 

การสื่อสารระหวางบุคคล 
นอกจากนี้ อยากใหตํารวจจราจรมีหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อ

สอนการพูดในลักษณะตางๆ รวมไปถึงการพูดรายงานสภาพจราจรมายังสถานีวิทยุดวย  เพราะการ
ที่ตํารวจไมรายงานออกสถานีวิทยุจะทําใหประชาชนรูสึกวาไมไดรับความดูแลจากตํารวจ และ
อยากใหตํารวจพยายามใหขอมูลแกประชาชนใหมากที่สุดแมวารถจะติดมากก็ตาม ซ่ึงทั้งหมดนี้จะ
สงผลดีดานจิตวิทยาแกประชาชนเพื่อใหประชาชนรูสึกวาไมไดถูกทอดทิ้ง 

กลาวโดยสรุป ทัศนะจากผูใหสัมภาษณ ตองการเห็นการฝกอบรมตํารวจจราจรที่
ไมใชกฎหมายไปในทางขมขู เรียนรูเร่ืองการสื่อสารระหวางบุคคล มีมารยาทดี อะลุมอลวย นํา
เทคโนโลยีมาใช มีความสามารถในการแกไขปญหาจราจร และอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

 
บุคคลท่ี 6  

                       ผูมีอาชีพขับรถแท็กซ่ี  การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2551 เวลา 08.00 น. ที่สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี  
                      สาเหตุของปญหาการจราจร 

  รถติดในกรุงเทพมหานคร ปจจุบันเกิดจากการเปลี่ยนชองทาง การแยงขึ้นสะพาน 
การขับผิดชองทางแลวเปลี่ยนชองทางกะทันหัน รถโดยสารประจําทางแทรกแถวรถที่กําลังจะขึ้น
สะพาน สัญญาณไฟจราจรไมสัมพันธกับปริมาณรถ โดยชวงเวลาของสัญญาณไฟเขียวแตละดานไม
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จําเปนตองคงที่แตควรเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณรถที่มีอยูจะดีกวา ขอดีของการเปดสัญญาณไฟ
แบบคงที่และมีตัวเลขบอกเวลาคือ การทําใหผูใชคนถนนใจเย็นลงและเตรียมพรอมที่จะออกตัว 
ทางที่ดีควรมีขอมูลปริมาณรถในแตละดานวาทางแถวแตละดานอยูที่ใดเพื่อใหประกอบการ
ตัดสินใจของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในการจัดรอบสัญญาณไฟ 

  อุบัติเหตุจราจร 
  นอกจากนี้อุบัติเหตุก็มีสวนทําใหเกิดรถติด จากประสบการณเคยพบอุบัติเหตุที่มี

รถจอดบนถนน เมื่อตํารวจมาก็ยังไมไดแยกรถออกกลับจอดรถ เปดสัญญาณไฟทําใหรถที่มาเร็ว
ตองชะลอความเร็วทําใหรถติด จึงเห็นวาตํารวจควรรีบพนสีสเปรยแลวแยกรถออก  เพื่อเปดชองให
รถวิ่งไดตามปกติ  หรือในกรณีที่รถมีประกันภัยก็ควรใหประกันมาทําหนาที่เรื่องชดใชคาเสียหาย
แทนที่คนขับจะมารักษาผลประโยชนแทนบริษัทประกันดวยการโตเถียงไมยอมรับผิดกัน  

อุบัติเหตุจราจรนั้นสามารถเห็นไดทั่วไปเกือบทุกวัน ซึ่งคิดวาสาเหตุนาจะเกิดจาก
การใชความเร็วสูงเกินไป ประสบการณในการขับขี่ก็มีสวน เชน เวลาพบเห็นวามีน้ําขังบนถนน
มือใหมจะแตะเบรกทันที แตมือเกาที่ขับรถตามมาขางหลังกลับคิดวาคันหนาจะไปตามปกติจึง
ไมไดรถความเร็วและเกิดการชนทาย มือใหมบางคนขับรถแทรกซายแทรกขวา ซ่ึงบางครั้งก็กะ
ระยะผิดพลาดและไมพน บางคนเปลี่ยนเลนออกไปดานขวาแลวแตะเบรกทําใหถูกรถที่วิ่งตรง
ตามมาในเลนขวาชนทาย ทั้งนี้ อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไมคอยรุนแรง แตมักเปน
การชนทายกันแลวก็โตเถียงกันทําใหรถติด 

ประสบการณถูกตํารวจจับ 
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของตํารวจเคยมีประสบการณการถูกจับ เชน เคยถูก

จับขอหาไมแสดงบัตรประจําตัวที่รถผูโดยสาร เปนตน ในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรนั้นเคย
ถูกเรียกเงินบาง ซ่ึงถือวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่ถูกจับ เพราะไมตองเสียเวลาเดินทาง
ไปจายคาปรับที่โรงพัก เชน เคยถูกจับขอหาฝาฝนเครื่องหมายบนพื้นทางเนื่องจากขับไปในชองทาง
ที่หามตรงไปยกเวนรถประจําทาง แตเนื่องจากเห็นมีรถคันหนึ่งผานไปไดจึงขับตามไปบางกลับถูก
จับกุม สอบถามเจาหนาที่ตํารวจจึงไดคําตอบวารถดังกลาวเปนรถของทูตที่มีสิทธิพิเศษ ตํารวจได
เรียกเก็บใบขับขี่ไป เมื่อตามเขาไปในปอมตํารวจไดรองขอใหตํารวจชวยเหลือและบอกวาไมทราบ
มากอน ตํารวจเลยบอกวา เอามารอยหนึ่งก็แลวกันจึงเอาเงินใหตํารวจไปหนึ่งรอยบาท จากนั้น
ตํารวจก็บอกทางใหโดยละเอียดวาตอไปควรใชเสนตามใดแลวยังใจดีบอกทางที่จะไปสงผูโดยสาร
ใหอีกดวย 

จากการรับรถแท็กซ่ีพบวาเห็นตํารวจจราจรมีอยูตามปอมทั่วไป บางคนก็มายืนขาง
ปอมคอยดูรถที่วิ่งผิดเลน ซ่ึงถือวาทํางานไดดีและเปนที่นาสงสารเพราะตองมายืนโบกรถแมวาฝน
จะตกหรือแดดจะออก แลวยังตองสวมทั้งหมวกทั้งเสื้อคลุม โดยรวมแลวไมมีอคติใดๆ กับตํารวจ 
การที่ตํารวจจับก็เขาใจวานั่นคือ หนาที่ของตํารวจ หนาที่คนขับรถก็คือตองขับรถตามกฎระเบียบ
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และหนาที่ตํารวจก็คือจับคนที่ขับรถผิดกฎระเบียบซึ่งทําถูกตองแลว ในความเห็นสวนตัวมีความพึง
พอใจกับการทํางานของตํารวจทั้งเกี่ยวกับการโบกรถและการตรวจจับ 

  ตองการใหตํารวจชี้แจงเหตุผล 
 นอกจากนี้อยากใหตํารวจมีการพูดชี้แจงเหตุผลเวลาจับกุมมากขึ้น มีการอธิบายวา

จะไปเสียคาปรับที่โรงพักไหน ตั้งอยูที่ใด และตองติดตอใครอยางไร เพราะเทาที่เคยพบเห็นอาจจะ
พูดนอยไป และอยากใหตํารวจจราจรพูดสุภาพซึ่งในปจจุบันก็ถือไดวาพูดสุภาพมากกวาเมื่อสิบป
กอนมากแลว แมวาจะเคยพบเห็นการพูดกระโชกโฮกฮากอยูบางก็ตาม เกี่ยวกับการพูดนี้หลายๆ คน
ก็พูดจาดีแตบางคนก็ยังพูดไมดีอยู 

ตองการใหตํารวจไปที่เกิดเหตุเร็ว 
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยากใหตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุเร็ว แยกรถเร็ว รถจะไดไม

ติด อยากใหตํารวจใสเสื้อสะทอนแสงในเวลากลางคืนจะไดเห็นไดชัดๆ อยากใหตํารวจคิดไววาแม
งานที่ทําจะเครียดแตนั่นก็คือหนาที่จึงอยากใหตั้งใจทําหนาที่ใหดีตอไป 

กลาวโดยสรุป ผูถูกสัมภาษณมีความตองการใหเจาหนาที่ตํารวจจราจร ทํางานโดย
ชี้แจงเหตุผล อธิบายและแนะนํา  เมื่อเกิดเหตุตางๆ ไปที่เกิดเหตุรวดเร็ว  สามารถแกปญหา เชน แยก
รถ ฉีดสีสเปรยได ผูถูกสัมภาษณเคยถูกเจาหนาที่ตํารวจจับแตปลอยเพราะเสียเงิน แตมิไดแสดง
ความโกรธเคืองเนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจผูนั้นใหคําแนะนําและพูดจาดี  ซ่ึงเปนเครื่องชี้แสดงให
เห็นวาบุคลิกภาพที่ออนนอมสามารถลดแรงเสียดทานลงได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 

 
                      บทนี้จะนําเสนอสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะจากการ
วิจัยตามลําดับดังนี้ 
                      สวนที่ 1  สรุปผลการวิจัย 
                      สวนที่ 2  อภิปรายผล 
                      สวนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 
สวนท่ี  1   สรุปผลการวิจัย 
                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการทํางานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจร    ปญหาดานการฝกอบรมที่ผานมาในอดีต ซ่ึงไดผลการศึกษามาจากแตละภูมิภาคมี
ความแตกตางกันไมมากนัก  โดยสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 

1.  ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา  
                      กลุมสนทนา 
                      การจัดกลุมสนทนาใน 4  จังหวัดมีผูเขารวมการสนทนา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 

จังหวดั ตํารวจ บุคคลภายนอก รวม (คน) 
กรุงเทพมหานคร 17 4 21 
เชียงใหม 13 6 19 
อุบลราชธานี 10 12 22 
ภูเก็ต  8  8 16 
รวม 48 30 78 

                     
การวิจัยคร้ังนี้มีผูเขารวมการสนทนากลุมในกรุงเทพมหานคร 21 คน จังหวัด

เชียงใหม 19 คน จังหวัดอุบลราชธานี 22 คน จังหวัดภูเก็ต 16 คน รวมทั้งส้ิน 78 คน แยกเปน
ขาราชการตํารวจ 48 คน และบุคคลภายนอก 30 คน  ขาราชการตํารวจมากกวาบุคคลภายนอก รอย
ละ 37.5 สําหรับบุคคลภายนอก ไดแก ขาราชการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
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สาธารณสุขจังหวัด ขนสงจังหวัด แขวงการทาง ทางหลวงชนบท อาสาสมัคร มูลนิธิ โรงเรียน และ
ประชาชน ฯลฯ ซ่ึงแตละเมืองมีสัดสวนตัวแทนที่เปนบุคคลภายนอกแตกตางกัน 

 
                    ขาราชการตํารวจสามารถแบงเปนนายตํารวจสัญญาบัตรและชั้นประทวนได ดังนี้ 
 
   ตารางที่ 5.2 จํานวนผูเขารวมกลุมสนทนาเฉพาะขาราชการตํารวจ  

จังหวดั สัญญาบัตร ประทวน รวม (คน) 
กรุงเทพมหานคร  9  4 13 
เชียงใหม  6  4 10 
อุบลราชธานี  6  2  8 
ภูเก็ต 12  5 17 
รวม 33 15 48 

              
จากตารางขางบน แสดงใหเห็นวาจํานวนผูเขาสนทนากลุมที่เปนตํารวจมีจํานวนมาก

ที่สุด และในจํานวนนี้ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีจํานวนมากกวาชั้นประทวนประมาณ  2  เทา         
              

                     ประชากร 
                     จํานวนประชากรของแตละจังหวัดที่ศึกษา สามารถคิดเปนอัตราประชากรตอพื้นที่
เพื่อเปรียบเทียบความหนาแนนได ดังนี้ 
 
    ตารางที่ 5.3  จํานวนประชากร 2550  

จังหวดั ประชากร (คน) คน/ตร.กม. 
กรุงเทพมหานคร 5,716,248 3,643 
เชียงใหม 1,686,209     83 
อุบลราชธานี 1,785,706   110 
ภูเก็ต    315,671   553 

                     
จากสถิติจะเห็นไดวากรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุด และมีความ

หนาแนนของประชากรอยูอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุบลราชธานี โดย
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่มีความหนาแนนนอยที่สุด 
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                     ยานพาหนะ 
                     จํานวนยานพาหนะของแตละเมือง สามารถนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร
เปนอัตราประชากร: ยานพาหนะ ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.4  จํานวนยานพาหนะ  2550  

จังหวดั จํานวนยานพาหนะ(คัน) คน :  ยานพาหนะ. 
กรุงเทพมหานคร 5,715,078 1 :0.99 
เชียงใหม 1,418,049 1 : 0.84 
อุบลราชธานี    712,912 1 : 0.39 
ภูเก็ต    314,566 1 : 0.99 
                      

จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวากรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเปน
เจาของยานพาหนะสูงประมาณ 1 คนตอยานพาหนะ 1 คัน สวนจังหวัดเชียงใหมรองลงมา คือ 1 คน
ตอยานพาหนะ 0.84 คันและจังหวัดอุบลราชธานีนอยที่สุดคือ 1 คนตอ 0.39 คัน    

 
               ความรุนแรงของปญหาอุบัติเหตุ 
                       จากการศึกษาพบวาอัตราการเสียชีวิตในรอบป 2550 ของแตละเมืองมีจํานวน
แตกตางตามขนาดของเมือง  แตเมื่อเปรียบเทียบกันตอประชากรแสนคนจะไดผลกลับกันดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.5  จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  2550    

จังหวดั เสียชีวิต(คน) ตาย:ประชากรแสน(คน) 
กรุงเทพมหานคร 671 11.73 
เชียงใหม 354 14.57 
อุบลราชธานี 363 14.72 
ภูเก็ต 116 36.74 

                      
จากสถิติพบวาจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอยที่สุด แตมีความ

รุนแรงมากที่สุด คืออัตรา 36.74 คนตอประชากรแสน ในขณะที่กรุงเทพมหานคร เปนเมืองใหญที่
สุดแต มีอัตราการเสียชีวิตต่ําสุดคือ 11.73 คนตอประชากรแสนคน  
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                     หนวยงานดานการจราจร 
                     การจัดหนวยงานดานการจราจรของแตละจังหวัด มีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.6  การจัดหนวยงานรับผิดชอบดานการจราจร  

จังหวดั หนวยงานกลาง สถานีตํารวจ 
กรุงเทพมหานคร มี มี 
เชียงใหม มี ไมมี 
อุบลราชธานี ไมมี มี 
ภูเก็ต ไมมี มี 

                   
จากการศึกษาพบวา เมืองที่มีโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบปญหาการจราจรดี

ที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร เพราะมีกองบังคับการตํารวจจราจรและตํารวจจราจรประจําสถานีตํารวจ
ตางๆ รวมกัน  ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม  มีหนวยงานกลาง เปนศูนยการจราจรขึ้นมารองรับ แตไม
มีตํารวจจราจรประจําสถานีตางๆ 4 สถานีในพื้นที่ที่ศูนยจราจรครอบคลุม สวนจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะหนวยงานคลายกันคือ ไมมีหนวยงานกลาง คงใชกําลังจากสถานีตํารวจ
ตางๆ ตามปกติเทานั้น 

 
2.  ปญหาการฝกอบรมตํารวจจราจร 

              สภาพปญหาของตํารวจจราจร เริ่มมาจากการทํางานที่พัฒนาอยางเชื่องชา แต
ปญหาการจราจรพัฒนาอยางรวดเร็ว ซับซอนมาก จนการทํางานพรอมเรียนรู หรือการแกปญหา
เฉพาะหนาไปวันๆไมทันการ   
                   การฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ประกอบดวยการฝกอบรม 3 ลักษณะ คือ 
การเรียนในโรงเรียนตํารวจ   การฝกอบรมดานการจราจรประจําป และหลักสูตรอื่นๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงทุกจังหวัดมีลักษณะตรงกันเนื่องจากอยูภายใตกฎระเบียบเดียวกัน  
เจาหนาที่ตํารวจจราจรจึงผานกระบวนการฝกอบรมคลายๆ กัน แมจะจัดโดยคนละกองบัญชาการ  
ทั้งนี้ หากจะใหคะแนนปริมาณการฝกอบรมดานการจราจรที่ไดรับ เปน สูง ปานกลาง นอย อาจ
ประเมินปริมาณการอบรมดานการจราจร จากทัศนคติของกลุมสนทนา 4 จังหวัดได ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.7 ปริมาณการฝกอบรมดานการจราจรของขาราชการตํารวจ 
การฝกอบรมโดย เชียงใหม อุบลราชธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ 

โรงเรียนตํารวจ ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

หลักสูตรฝกอบรมดาน
การจราจร 
(ทบทวนประจําป) 

ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

ปานกลาง- 
นอย 

หลักสูตรอื่นๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

นอย นอย นอย นอย 

                     
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา  ขาราชการตํารวจในอดีต  ไดรับการฝกอบรมจาก

โรงเรียนตํารวจ ไดแก โรงเรียนนายรอยตํารวจในระดับสัญญาบัตร  หรือโรงเรียนพลตํารวจใน
ระดับชั้นประทวน  โดยมีการเรียนดานการจราจร ในระดับปานกลาง - นอย  
                    เมื่อทํางานดานการจราจรแลวมีโอกาสเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตํารวจจราจร
ประจําป ซ่ึงมีลักษณะตรงกันคือ มีการเรียนดานการจราจรปานกลาง - นอย  
                    สวนการอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงไมใชหลักสูตรดานการจราจร แตเปนหลักสูตร
ประจําตําแหนงสําหรับการพัฒนาบุคลากร เชน หลักสูตรสารวัตร ผูกํากับการ ผูบังคับการ มีเนื้อหา
ดานการจราจรนอย 
                    ทั้งนี้ การฝกอบรมทุกระดับ ควรจะปรับปรุงเนื้อหา ความเขมขนดานการจราจรให
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
               ปญหาของการฝกอบรม  
                    การฝกอบรมหลักสูตรตํารวจจราจรประจําป ซ่ึงมีปริมาณการเรียนปานกลาง - 
นอยนั้น เมื่อสอบถามถึงสาเหตุของปญหา จากกลุมสนทนาสามารถรวบรวมปญหาไดจํานวนมาก 
โดยแตละจังหวัดมีมุมมองที่คลายกัน ซ่ึงอาจสรุปสวนสําคัญพรอมแสดงสวนที่แตกตางกันใหเห็น
ไดโดยตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 5.8 ปญหาการฝกอบรม 
ปญหาการฝกอบรมเรื่อง เชียงใหม อุบลราชธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ 

1. ไมมีเวลามาฝกอบรม √    
2. ขาดการวางแผนฝกอบรม √ √  √ 

3. ขาดงบประมาณ √ √ √ √ 

4. นโยบายในการฝกอบรมไมชัดเจน √    
5. สถานที่จัดการฝกอบรม √    
6. ปญหาเกี่ยวกับวิทยากร √  √ √ 
7. เอกสารประกอบการสอน  ขาดเอกสาร 
ตํารา และขาดคุณภาพ 

√    

8. ระยะเวลา ไมเหมาะสม     
9. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝก  √   
10. เนื้อหาไมตรงกับหลักสูตรจราจร  √   
11.การประเมินผล ไมมีคุณภาพหรือไมมี
การประเมิน 

 √   

12. การเดินทางไปฝก ระยะทางไกล  √   
13. เทคโนโลยี ที่ใชสอน ไมทันสมัย   √  
14 .  ไมตองการใหสวนกลาง เปดการ
ฝกอบรม หนวยงานตองการฝกอบรมเอง 

   √ 

              
จากการศึกษาปญหาของการฝกอบรมที่สําคัญซึ่งทุกแหงมีมุมมองคลายกันคือ มี

ปญหาเรื่องงบประมาณ วิทยากร และการวางแผนฯ ในทุกกองบัญชาการ 
 

3. ความตองการฝกอบรมของตํารวจจราจร 
               ความตองการการฝกอบรมของตํารวจจราจร  สามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ 
ระดับองคการ ระดับลักษณะงานและระดับตัวบุคคล ซ่ึงจากการศึกษา ปรากฏวาในภาพรวมมีความ
ตองการเห็นการพัฒนา และมองเห็นวาสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม สวนมุมมองที่จะ
พัฒนาไปในทางไหน หรือเรื่องใดกอนหลังนั้นแตละจังหวัดอาจจะแตกตางกันบาง แตโดย
วัตถุประสงคแลว มีความตองการการฝกอบรมไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
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              ระดับองคการ 
                   ความตองการการฝกอบรมระดับองคการ หมายถึง ความตองการของหนวยงานใน
ระดับผูบริหาร ที่มีมุมมองวาหนวยงานทั้งประเทศควรมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด เพื่อที่จะ
ดําเนินการในเชิงนโยบายที่สําคัญ ซ่ึงจากการศึกษาไดผลดังตารางที่ 5.9 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.9 ความตองการฝกอบรมระดับองคการ 

ความตองการเรื่อง เชียงใหม อุบลราชธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ 
1. ความเปนมืออาชีพ √  √  

2. ความชํานาญเฉพาะดาน  √  √  

3. การบังคับใชกฎหมาย แบบไมเขมงวด  √   
                    

จากตารางขางบน แสดงใหเห็นวาจังหวัดเชียงใหม  สามารถทราบนโยบาย
ผูบริหารไดแนชัด เนื่องจากผูกําหนดนโยบายของศูนยการจราจรฯ มีระดับยศไมมาก ทําใหเกิดการ
ทํางานที่คลองตัวกวา    สวนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดภูเก็ตก็สามารถทราบนโยบายของ
ผูบริหารไดแนชัดเชนกัน จากระดับกองบังคับการจังหวัด  สวนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีโครงสราง
สายการบังคับบัญชาที่ยาวกวา  ไดคําตอบจากเจาหนาที่วาไมทราบนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่
แนชัดเปนพิเศษ คงทราบแตแนวทางทั่วไป  ทั้งนี้ ส่ิงที่ 2 จังหวัดมีความเห็นตรงกันคือ ความเปนมือ
อาชีพและความชํานาญเฉพาะดาน  

 
                     ระดับลักษณะงาน 
                     ความตองการการฝกอบรมระดับลักษณะงาน หมายถึง ความตองการฝกอบรมที่
เกิดจากกลุมทักษะงาน หรืองานในแตละหนาที่ (Function) ที่เจาหนาที่ตํารวจตองปฏิบัติ โดยงาน
ดังกลาวมีการแบงงานกันทํา (Division of works) ตามความถนัดเพื่อใหมีการฝกอบรมที่เหมาะสม 
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  ตารางที่  5.10 ความตองการฝกอบรมระดับลักษณะงาน  
ความตองการเรื่อง เชียงใหม อุบลราชธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ 

1. การจัดการจราจร √  √ √ 

2. การปองกันอุบัติเหตุ   √  √ √ 

3. การบังคับใชกฎหมาย คดีอาญา √  √ √ 

4. การรับเสด็จ                √  √  
5. การจัดการจราจรกรณีฉุกเฉิน √  √ √ 
6. ขอมูลสถิติ  √ √   
7. เครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่ √ √ √  
8. เทคโนโลยี √ √ √  
9. การใหบริการ   √ √ 
10. วัฒนธรรมทองถ่ิน   √  

            
จากตารางขางตน อาจอธิบายไดวาความตองการฝกอบรมในลักษณะงานที่มี

นัยสําคัญแสดงถึงความตองการอยางมากของเมืองเชียงใหมและจังหวัดภูเก็ตนั้นเกิดจากการเปน
เมืองที่มีปญหาการจราจรรุนแรง  ในระยะเวลาที่ผานมา ทําใหเจาหนาที่เกิดความกระตือรือรนสูงที่
จะไดรับการฝกอบรมเพิ่มจํานวนมากถึง 8 -9 เรื่อง สวนจังหวัดอุบลราชธานียังมีปญหาการจราจร
นอย  ดังนั้น ความตองการจึงเปนไปเฉพาะเรื่องใหมๆ เชน ขอมูล เทคโนโลยีฯ โดยใหความสนใจ
ตอการจัดการจราจรนอย สวนกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีปญหาจราจรรุนแรงมานาน เจาหนาที่
ไดรับการฝกอบรมมาบางแลว แตก็ยังตองการฝกอบรมในเรื่องที่ตนเองเห็นวาสําคัญหรือไม
เพียงพออยู เชน การจัดการจราจรและการปองกันอุบัติเหตุ 
             เร่ืองที่มีความตองการฝกอบรมตรงกันในระดับลักษณะงานของหลายจังหวัด คือ 
การจัดการจราจร การปองกันอุบัติเหตุ การบังคับใชกฎหมายคดีอาญา การจัดการกรณีฉุกเฉิน
เครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่ และเทคโนโลยี 
                    ระดับตัวบุคคล 
                    ความตองการการฝกอบรมระดับตัวบุคคล หมายถึง ความตองการของเจาหนาที่
ตํารวจในฐานะที่ตัวของตัวเอง แตละบุคคลที่มีความสนใจอยากจะหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
หลักสูตรการฝกอบรมประจําปของทางราชการ  หากจะมีการเปดใหความรูที่แตกตางออกไปอีก 
เจาหนาที่แตละคนจะมีความตองการเรียนรูในเรื่องอะไรบาง ซ่ึงจากการศึกษาพบวาเจาหนาที่
ตํารวจจราจร มีความตองการพัฒนาตนเองดังตารางที่ 5.11  
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ตารางที่ 5.11 ความตองการการฝกอบรมระดับตัวบุคคล 
ความตองการเรื่อง เชียงใหม อุบลราชธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ 

1. ภาษาตางประเทศ √ √ √ √ 

2. กฎหมายจราจร      √  √  

3. คอมพิวเตอรเบื้องตน      √    

4. ความรูดานยานยนต           √   √ 
5. วิศวกรรมจราจรเบื้องตน   √    
6. จิตวิทยา การประชาสัมพันธ √ √   
7. เทคนิคการตั้งดาน       √    
8. การลดความเครียด  √   
9. กิริยา มารยาท  √   
10. การชวยเหลือผูบาดเจ็บ  √   
11. เทคโนโลยี การถายรูป การเก็บ
หลักฐาน 

 √   

12. เศรษฐศาสตร การวางแผนใชจาย          √ 

13. สารอันตราย สารเคมี    √ 

                     
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาความตองการระดับตัวบุคคลมีลักษณะที่เปนอิสระ 

ไมมีรูปแบบที่แนนอน โดยส่ิงที่เจาหนาที่มองเห็นตรงกันมากกวา 1  จังหวัดก็คือ ภาษาตางประเทศ 
กฎหมายจราจร ความรูดานยานยนต จิตวิทยา การประชาสัมพันธฯ  สวนเรื่องที่มีความเห็น 1 เร่ือง 
แตตรงกับการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงและกลุมประชาชน คือ  กิริยามารยาท ซ่ึงนาจะถือเปน
เรื่องที่ควรใหความสําคัญในลําดับตนๆ   
               สรุปผลการวิจัยที่ผานมา ไดทราบวาการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่
มีมาแลว มีการฝกอบรมผานกระบวนการที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก โรงเรียนตํารวจ หลักสูตรดาน
การจราจรและหลักสูตรอื่นๆ ซ่ึงมีปริมาณการอบรมวิชาจราจรอยูในระดับปานกลาง-นอย  ดังนั้น
จึงควรปรับปรุงใหมีปริมาณการฝกและคุณภาพสูงขึ้น   
                     ปญหาการฝกอบรมจากการศึกษามีอยู 14 ขอ ขอที่สําคัญ ไดแก การขาดแคลน
งบประมาณ วิทยากร และการวางแผนฯ  ความตองการขององคการดานการฝกอบรมที่ศึกษาทราบ
วามีความตองการในการฝกอบรม 2 ขอสําคัญคือ ความเปนมืออาชีพและความชํานาญเฉพาะดาน  
                     สวนความตองการฝกอบรมระดับลักษณะงานมีอยูจํานวน 10 ขอ ขอที่สําคัญ 
ไดแก การจัดการจราจร การปองกันอุบัติเหตุฯ ซ่ึงเพียง 2  ขอนี้ก็ครอบคลุมภารกิจดานจราจรเกือบ
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ทั้งหมด  และความตองการฝกอบรมระดับตัวบุคคลที่ไดผลจากการศึกษามีจํานวน 13 ขอที่สําคัญ
ไดแก กิริยามารยาท  ซ่ึงขอนี้เปนขอที่มีการเรียกรองจากภาคประชาชนมากที่สุดเชนกัน  
 

4.   การสัมภาษณตัวบุคคล   
                     การศึกษาจากกลุมสนทนาที่ดําเนินการใน 4 จังหวัด ไดรับผลการศึกษาที่ยังมี
จุดออนใน 2 ประเด็นคือ ผูบริหารระดับสูงระดับกองบัญชาการขึ้นไปไมไดเขารวมกลุมสนทนา 
และความเห็นจากภาคประชาชนที่ยังมีนอย ทําใหผูวิจัยดําเนินการศึกษาตอเนื่อง เพื่อเปนการ
ตรวจสอบผลการวิจัยสวนแรก เปนรอบที่ 2 วามีความสอดคลอง นาเชื่อถือเพียงใด โดยการ
สัมภาษณบุคคลตางๆ เพิ่มเติมอีก 5 ตัวอยาง ดังนี้ 

           1.  ผูบริหารระดับสูงสุดที่ควบคุมนโยบายดานการฝกอบรมทั่วประเทศ 1  ราย 
            2.  ผูบริหารระดับสูงสุดที่ควบคุมนโยบายระดับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ราย  
           3.  ผูประกาศขาวจราจรทางสถานีวิทยุสําคัญ ที่ทราบปญหาและความตองการของ

ประชาชน 2  ราย 
            4.  ผูมีอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ 1 ราย 

                     ผลการวิจัยปรากฏวา ในกลุมผูบริหารสูงสุดที่ควบคุมนโยบายดานการฝกอบรม 
มองเห็นวาแผนการฝกอบรมดานการจราจรและดานอื่นๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดวางไวดี
แลว แตก็เห็นวาควรมีการพัฒนาตอไปไดอีก สวนผูบริหารระดับกองบัญชาการภาค มองเห็นวาการ
ฝกอบรมตํารวจจราจร ควรจะเนนหนักไปที่เจาหนาที่ระดับชั้นประทวน โดยส่ิงสําคัญลําดับแรกคือ 
พัฒนาการใหบริการในเรื่อง จิตวิทยา กิริยามารยาท สําหรับผูประกาศขาว มองเห็นในประเด็น
สําคัญในเรื่องการใหบริการเชนกัน รวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการแกเจาหนาที่ ซ่ึงสอดคลองกับผูมี
อาชีพขับรถแท็กซี่ที่มองเห็นวาเจาหนาที่ตํารวจควรมีเหตุผลเมื่อพูดจากับประชาชน และมี
กิริยามารยาทที่ดี ซ่ึงสวนใหญมองเห็นวาปญหาสําคัญอยูที่ตํารวจชั้นผูนอยที่ปฏิบัติงานบนทอง
ถนนที่จะตองปรับปรุงในเรื่องการใหบริการ    
                     ผลการศึกษาจากการสัมภาษณสอดคลองกับการศึกษาจากกลุมสนทนา ที่สะทอนวา
การฝกอบรมมีความสําคัญ  และควรดําเนินการฝกอบรมในเรื่องตางๆ เพิ่มขึ้นทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ   
 

5.  วิเคราะหท่ัวไป  
                     การวิเคราะหทั่วไป หมายถึง วิเคราะหขั้นพื้นฐานที่ตอเนื่องมาจากการสรุป
ผลการวิจัยโดยตรง มีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก  
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                     1. วิเคราะหการฝกอบรมท่ีผานมามีจุดเดน จุดดอยอยางไร 
                     ผลการศึกษาระบบการฝกอบรมของตํารวจจราจรประเทศไทยที่ผานมาทําให
ทราบวาระบบที่มีอยูเดิมเปนอยางไร  สามารถวิเคราะหจุดเดน และจุดดอยได ดังนี้ 

จุดเดน 
1. เพิ่มทักษะขาราชการตํารวจ 
จุดดอย 
1.ขาดองคความรู  วิทยากร เอกสาร ตํารา 
2.ขาดระบบการจัดการ เชน แผนงาน งบประมาณที่สอดคลองกัน เจาหนาที่ 

ฝกอบรม  ความทันสมัย และอื่นๆ 
3. ไมสอดคลองกับเปาหมายเรื่องความสูญเสียในปจจุบัน 

                       ดังนั้น การฝกอบรมที่ผานมาจึงควรจะไดรับการปรับปรุง โดยการวิเคราะห
หลักสูตรใหม ซ่ึงหลักสูตรใหมที่จะดําเนินการก็จะตองแกไขจุดดอยที่มีอยูใหหมดไป 
                       หลักสูตรการฝกอบรมในอนาคต  ควรมีลักษณะอยางนอย 3  ขอ คือ   
                       1.  มีองคความรู  และระบบการจัดการเพื่อใหเกิดวิทยากร เอกสาร ตํารา 
                       2. มีระบบการจัดการ ไดแก แผนงาน งบประมาณที่สอดคลองกับแผน มีระบบ
สรรหาเจาหนาที่ฝกอบรมที่ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  การฝกหัดเจาหนาที่ฝกอบรม  และความ
เจริญเติบโตของเจาหนาที่ดานการฝกอบรม มีสถานที่ฝกอบรม และระบบการสอนที่มีความทันสมัย         
               3.  การฝกอบรมในอนาคตควรจะสอดคลองกับเปาหมาย เพื่อลดความเสียหายใน
ปจจุบัน 2  ดาน ไดแก การจัดการจราจร และการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร 
                ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของวิทยากรในอนาคต จากระบบเดิมมา
เปนแบบมืออาชีพ  วิทยากรสายงานจราจรในอนาคตควรจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  
                       คุณสมบัติของนักวิชาการสายงานจราจร ไดแก 

                       -  มีทักษะการสอน 
                       -  มีการศึกษา อบรม ดูงาน 
                       -  มีการทําผลงานวิชาการ เชน การเขียนหนังสือตํารา การทําผลงานวิจัย  
                       -   มีทักษะการปฏิบัติงานดานการจราจร  
                       -   มีความรูเรื่องการบริหารการศึกษาพื้นฐาน 

                        การสรางทรัพยากรบุคคล อาจจะตองวางแผนใหสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
ตําแหนงเพิ่ม  ใหมีนักวิชาการจราจรในอนาคต  เปนสายงานทางใหมและมีจํานวนคนที่เหมาะสม
ในการฝกอบรมขาราชการตํารวจ  โดยอาจจะตองกําหนดเปนสัดสวนระหวางนักวิชาการ : 
ขาราชการตํารวจจราจรขึ้น เชน ตํารวจจราจร 1,000 คน: นักวิชาการ 1 คน ดังนั้น ตํารวจจราจร
นครบาลประมาณ 5,000 คน ควรจะตองมีอัตรานักวิชาการประจําที่โรงเรียนจราจร หรือโรงเรียน
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นายรอยตํารวจ กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองพัฒนางานจราจรและบริการสังคม จํานวน 5 คน 
เพื่อรับผิดชอบงานดานการจราจรทางวิชาการในหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
                      อัตรานักวิชาการที่เกิดขึ้น อาจประสบปญหาในการทํางาน ดังนั้น เพื่อไมใหเปน
การสรางตําแหนงที่ปฏิบัติไมไดจริง จึงควรที่จะตองกําหนดหลักการสําคัญคือ ภาระหนาที่ และ
ยกระดับใหเกิดแรงจูงใจผูที่จะทําหนาที่นี้ไปพรอมกันดวย  
                      หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนสายงานวิชาการในอนาคต ควรมีอยางนอยดังตอไปนี้ 

                     -   มีเสนทางการเจริญเติบโต แบบเลื่อนไหล คลองตัวกวาสายงานปกติ 
                     -   มีระยะเวลาอยูในตําแหนงและระบบหมุนเวียนใหกลับมาอยูสายงาน

ปฏิบัติได 
                     -   มีคาตอบแทนและแรงจูงใจดานวิชาการ เพื่อใหสรางผลงาน 
                     -   มีระบบการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อประกันคุณภาพ  
  

           2.   วิเคราะหระบบการฝกอบรมท่ีผานมาสะทอนใหเห็นปญหาอะไร  
                      ระบบการฝกอบรมในอดีตที่ผานมา สะทอนวาสํานักงานตํารวจแหงชาติยังขาด
องคความรูดานงานจราจร  เพราะองคความรูที่มีอยูนั้นมีอยูอยางจํากัดไมกวางขวาง  และเปนองค
ความรูที่เกิดจากการลองผิดลองถูก หรือประสบการณ  ซ่ึงขอพิสูจนอาจจะสังเกตไดจากปญหาการ
ฝกอบรมตํารวจจราจร ที่คนพบ 14 ขอ จากที่กลาวมาแลว  มีขอที่แสดงถึงการขาดองคความรูถึง 4  
ขอ ไดแก ขอ 6 7 9 และ 10 ดังนี้ 
 

ปญหาการฝกอบรมเรื่อง 
1. ไมมีเวลามาฝกอบรม 
2. ขาดการวางแผนฝกอบรม 
3. ขาดงบประมาณ 
4. นโยบายในการฝกอบรมไมชัดเจน 
5. สถานที่จัดการฝกอบรม 
6. วิทยากร ขาดวิทยากรและคุณภาพ 
7. เอกสารประกอบการสอน  ขาดเอกสาร ตํารา และขาดคุณภาพ 
8. ระยะเวลา ไมเหมาะสม 
9. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝก 
10. เนื้อหาไมตรงกับหลักสูตรจราจร 
11. การประเมินผล ไมมีคุณภาพหรือไมมีการประเมิน 
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12. การเดินทางไปฝก ระยะทางไกล 
13. เทคโนโลยี ที่ใชสอน ไมทันสมัย 
14. ไมตองการใหสวนกลางเปดการฝก สถานีตองการฝกอบรมเอง 

                
นอกจากนั้น หากพิจารณาจากตารางความตองการฝกอบรมระดับองคการ 3  ขอ ก็

มีขอที่แสดงถึงการขาดองคความรู 2 ขอไดแก ขอ 1 และ 2 ดังนี้  
 
ความตองการเรื่อง 
1. ความเปนมืออาชีพ 
2. ความชํานาญเฉพาะดาน  
3. การบังคับใชกฎหมาย แบบไมเขมงวด 

 
                  ตอมาเมื่อพิจารณาความตองการฝกอบรม ระดับลักษณะงาน 10 ขอ ก็มีขอที่แสดง
ถึงการขาดองคความรูสําคัญ 2 ขอไดแกขอ 1  และ 2 ซ่ึงปจจุบันยังไมมีองคความรูที่ชัดเจน ถูก
นํามาเผยแพร  หรือถามีก็ยังอยูในระดับ นอย ทั้งๆ ที่เปนเรื่องที่สําคัญมาก สวนขออ่ืนๆ นั้น มีองค
ความรูระดับนอย-กลาง  
 

ความตองการเรื่อง 
1. การจัดการจราจร 
2. การปองกันอุบัติเหตุ   
3. การบังคับใชกฎหมาย คดีอาญา 
4. การรับเสด็จ                
5. การจัดการจราจรกรณีฉุกเฉิน 
6. ขอมูลสถิติ  
7. เครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่ 
8. เทคโนโลยี 
9. การใหบริการ 
10.วัฒนธรรมทองถ่ิน 

                
สุดทายเมื่อพิจารณาความตองการฝกอบรม ระดับตัวบุคคล ซ่ึงมี 13  ขอ ซ่ึงผูที่เขา

กลุมสนทนา แสดงความจํานงอยากจะฝกอบรมเพิ่มเติม มีขอที่แสดงถึงการขาดองคความรู 12 ขอ 
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ไดแก ขอ 1  3  4  5  6  7  8  9  11  12 และ 13 หรืออาจกลาวไดวา ความรูที่มีปจจุบันระดับตัวบุคคล
อยูในระดับนอย   

 
ความตองการเรื่อง 
1. ภาษาตางประเทศ 
2. กฎหมายจราจร      
3. คอมพิวเตอรเบื้องตน      
4. ความรูดานยานยนต           
5. วิศวกรรมจราจรเบื้องตน   
6. จิตวิทยา การประชาสัมพันธ 
7. เทคนิคการตั้งดาน       
8. การลดความเครียด 
9. กิริยา มารยาท 
10. การชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
11. เทคโนโลยี การถายรูป การเก็บหลักฐาน 
12. เศรษฐศาสตร การวางแผนใชจาย       
13. สารอันตราย สารเคมี 

                       
 

การพิสูจนเรื่ององคความรู แสดงใหเห็นผลชัดเจนวาควรจะตองปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรเปนอยางยิ่ง และเรื่องนี้ยังสะทอนใหเห็นอีกวาองคความรูที่
จําเปนตอตํารวจจราจรนั้นยังมีอีกเปนจํานวนมาก หากสอบถามจากผูปฏิบัติ ดังนั้น งานดาน
การจราจรจึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะเรื่องเล็กนอยดังที่เขาใจกันในอดีต แตสามารถตอยอดองคความรู
ไปไดอีกจํานวนมาก และลวนแตมีประโยชนตอประชาชนทั้งส้ิน  
                       ทั้งนี้ ในอนาคตอาจจะกําหนดใหความตองการทั้ง 13 ขอนี้  เปนวิชาเลือก หรือวิชา
บังคับใหขาราชการตํารวจสายงานจราจรเลือกลงทะเบียนเขาศึกษาไดตอไป   
 

6. การวิเคราะหดานการจัดการ  
                        การวิเคราะหดานการจัดการ  เปนการวิเคราะหที่ตอเนื่องจากการวิเคราะหทั่วไป  
ซ่ึงมองในดานการจัดการวา รากฐานของปญหาการฝกอบรมนั้นอาจมิไดเกิดจากเรื่องที่ปรากฏจาก
ผลการศึกษาทั่วไปเทานั้น แตอาจจะเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ ดวย ดังนี้  
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                       1.   วิเคราะหความตระหนักถึงปญหาในกลุมผูบริหาร 
                       ผูบริหารงานจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีความตระหนักในเรื่องปญหา
การจราจรในระดับใด อาจตอบไดวายังมีความตระหนักตอปญหาอยูในระดับปานกลางคอนขาง
นอยเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารจํานวนมาก ก็ยังไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรมตํารวจจราจร
ใหเปนมืออาชีพ  
                      เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนก็ตอเมื่อมีการนําเอาขอเสนอไปใช แต
ขอเสนอที่จะนําไปใชนี้ จะตองสามารถทําความเขาใจตอผูบริหาร ใหเกิดการยอมรับเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรในองคการใหไดกอน  การยอมรับดังกลาว
จะไมสามารถเปนไปไดถาไมสามารถสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรมสูกลุม
ผูบริหารของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดสําเร็จ   
                       ความสําคัญของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร  สามารถอธิบายไดโดยภาพที่ 
5.1  ดังนี้ 

 
                                      ภาพที่ 5.1  ผลลัพธจากการบริหารงานจราจร 
                      
                     จากภาพ จะเห็นไดวาการบริหารงานจราจรที่เปนอยูในปจจุบันไดผลลัพธออกมา
เปนความเสียหายดานการจราจรติดขัดที่มีความสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงที่ยังไมมีการประเมินความ
เสียหายมากอน  และความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุจราจรปละกวา 2.3 แสนลานบาท กลาวคือมี
ผูเสียชีวิตประมาณ 12,000 คนตอป และบาดเจ็บจํานวนมาก  
                     การบริหารงานจราจรที่ผานมา ไดใชคน เงิน วัสดุอุปกรณและระบบการจัดการลง
ไปจํานวนหนึ่ง แตเพราะขาดประสิทธิภาพจึงทําใหเกิดผลลัพธเปนความสูญเสียดังปรากฏใน
ปจจุบัน ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการทบทวนวา คน เงิน วัสดุอุปกรณที่มีและระบบการจัดการที่
ใสลงไปในระบบนั้นมีเพียงพอหรือไม   

 
การบริหารงานจราจร  

ความสูญเสีย
จากปญหา 
การจราจร 

- คน  
- เงิน  
- วัสดุอุปกรณ 
- การจัดการ 
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                      สําหรับคนหรือเจาหนาที่ตํารวจจราจรนั้นนอกจากจะตองพิจารณาวามีจํานวน
เพียงพอหรือไมแลว ยังจะตองพิจารณาถึงคุณภาพดวย  และการพัฒนาคุณภาพของคนก็ควรที่
จะตองเริ่มจากกระบวนการฝกอบรม โดยจะตองพิจารณาวาการฝกอบรมนั้นมีเปาหมาย วิธีการหรือ
ผลลัพธที่มีคุณภาพเปนอยางไร  
                       หลักการพิจารณาคุณภาพของการฝกอบรม 

1. สามารถทําใหมีทักษะในการทํางานไดสอดคลองกับเปาหมายหรือไม 
2. มีมาตรฐานทางดานการศึกษา ไดแก ระยะเวลา วิทยากร จํานวนผูเรียน ส่ือการ

สอน ตํารา เนื้อหา หองเรียน  บรรยากาศ  การมีสวนรวม และการวัดประเมินผล ฯลฯ หรือไม 
ซ่ึงจากการศึกษาไดผลปรากฏวา กระบวนการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่

ผานมายังมีขอบกพรองทั้ง 2 ขอที่ตั้งไว ดังนั้น จึงควรที่จะตองแกไขปรับปรุงใหมีความเปนสากล 
สอดคลองกับการลดความสูญเสียของชาติที่มีความรุนแรงโดยเร็ว      
                      การดําเนินการในขอนี้ใหเกิดความสําเร็จ ควรจะตองเสนอผูบริหารระดับสูงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีวิธีการนําไปสูการยกระดับที่เหมาะสม 
                      การนําเสนอปญหาการฝกอบรม  
                         1. จัดคณะผูบรรยายเขานําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จนเกิดความเขาใจและตระหนักแทนการสงเอกสาร มีระยะเวลาเพียงพอในการ
ซักถาม และมีวัตถุประสงคเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติใหเห็นวา  
                              - ปญหาการจราจรเปนปญหาสําคัญ   
                              - ปญหาการจราจรสามารถแกไขได  
                              - การแกไขจะตองเร่ิมตนจากการมีองคความรู และองคความรูนั้น
สามารถถายทอดไดดวยการฝกอบรม  
                              -  ตอไปนี้ควรจะตองใชวิธีการฝกอบรมที่มีมาตรฐานสูงเทานั้น  
                        2. จัดการประชุมหรือสัมมนาในเรื่องทิศทางการฝกอบรมขาราชการตํารวจจราจร
ในอนาคตแกขาราชการตํารวจผูเกี่ยวของกับการฝกอบรมและการจราจร  เพื่อเปดรับการมีสวนรวม
และรับทราบทัศนคติเพื่อปรับปรุงทิศทางในอนาคต    
                        3. เสนอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงระบบการ
ฝกอบรมตามผลการวิจัย โดยมีกําหนดเวลา และมีสถาบันภายนอกที่เกี่ยวของกับงบประมาณ กําลัง
พล การศึกษา อุบัติเหตุ ฯลฯ รวมพิจารณาดวย เนื่องจากเรื่องนี้เปนสิ่งที่สําคัญของประเทศ และอาจ
มีกระทบถึงเรื่องอื่นๆ   
                     2. วิเคราะหระบบการจัดการดานการจราจร  
                       ระบบการจัดการดานการจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ผานมาเอื้ออํานวย
ตอการยกระดับคุณภาพขาราชการตํารวจเพียงใด อาจจะตอบไดวายังไมเอื้ออํานวยตอการ
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เปลี่ยนแปลงใหมาตรฐานตํารวจจราจรสูงขึ้น ดังนั้น ถึงแมจะปรับปรุงดานการฝกอบรมดีอยางไร
แตก็จะไมสามารถพัฒนาหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากไมไดปรับปรุงเรื่องการจัดการดวย 
                        ปญหาการฝกอบรมสัมพันธกับระบบการจัดการขององคการ ดังนั้น การฝกอบรม
ในอนาคตจะดีขึ้นไมได  ถาไมสามารถเปลี่ยนวงจรการสรางนักวิชาการใหม การจัดการที่มีมาใน
อดีตเปนอยางไร และในอนาคตควรจะเปนอยางไรสามารถพิจารณาได ตามภาพที่ 5.2 ดังนี้ 
            

 
                        

ภาพที่ 5.2  วงจรการถายทอดความรูภายในองคการ 
                        
                      จากภาพที่ 5.2 สามารถอธิบายวงจรการถายทอดความรูภายในองคการได ดังนี้ 

1. โรงเรียนนายรอยตํารวจ  และโรงเรียนพลตํารวจ ผลิตขาราชการตํารวจออกมา
ปฏิบัติหนาที่โดยทั้งสองโรงเรียนเปนหลักสูตรการเปนขาราชการตํารวจทั่วไป มีการเรียนวิชาการ
จราจรมาบางแตมิไดผลิตเพื่อสายงานจราจร 

2. ขาราชการระดับสัญญาบัตร  สวนใหญจะตองหาความรูเพิ่มเติมเอง  และใชการ
สังเกตวิธีการทํางาน  สวนตํารวจชั้นประทวนจะไดรับความรูจากการอบรมหนาแถวจากนายตํารวจ 
การสอนกันเองและการสังเกต 

3. ความรูที่ไดจะใชในการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 3  
4. เมื่อมีหลักสูตรการฝกอบรม วิทยากรที่ไดรับเชิญ มักจะเปนนายตํารวจ  จาก

ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ที่มีประสบการณหรือมีตําแหนงสูงมาเปนผูถายทอดความรู  
  5. ความรูที่ไดจะถูกปอนกลับไปสูผูปฏิบัติหนาที่ อีก หรือบางกรณีอาจถูก
ปอนกลับไปที่โรงเรียนพลตํารวจ หากไดรับเชิญ 

รร.นายรอยตํารวจ 

รร.พลตํารวจ 

-หาความรูเอง 
- การสังเกต 

- อบรมหนาแถว 
- สอนกันเอง  
- การสังเกต 

ปฏิบัติงาน  
- จัดการจราจร 
- ต้ังจุดตรวจ 
- อื่นๆ 

หลักสูตร
ฝกอบรม 

1 2 3 4

5 
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                      จากภาพที่ 5.2  สามารถใชอธิบายไดวา เหตุใดขาราชการตํารวจจราจร  จึงไมอยาก
เขารับการฝกอบรม โดยใหเหตุผลวาวิทยากรไมมีคุณภาพ ไดรับความรูเกาๆ 
 
                      การสรางนักวิชาการจราจร 
                      การแกไขในเรื่องนี้ควรจะสรางวงจรการถายทอดความรูเปนระบบเปด จากเดิมที่
เปนระบบปด เปลี่ยนวงจรการสรางนักวิชาการใหม เพื่อรับความรูที่เปนสากล สรางมืออาชีพเพื่อ
เปนนักวิชาการจราจร ซ่ึงจะมีความแตกตางจากผูมีประสบการณในอดีตดังภาพที่ 5.3 
                     

                   
ภาพที่ 5.3 นกัวิชาการจราจร 

 
                     การเจริญเติบโตแบบไมมีสายงาน 
                     นอกจากปญหาวงจรการถายทอดความรูแลว  ระบบการจัดการที่สรางปญหาใน
ระยะยาว คือ ระบบการทํางานที่ไมตองอบรมเพื่อเตรียมพรอมเขาสูสายงาน  หรือระบบการทํางาน
หนาที่ตางๆ ที่ไมตองเตรียมตัวลวงหนา แตสามารถเขาทํางานไดเลย  นอกจากนั้นผูบริหารระดับสูง
ก็สามารถจะเปนใครก็ได โดยขาดความรูพื้นฐาน ทั้งนี้ อาจจะอธิบายกระบวนการนี้ไดโดยภาพที่ 
5.4 ดังนี้ 

ตํารวจจราจร 

ความรูที่เปนสากล 

การเขียน
ผลงานวิชาการ 

การทําวิจัย 

การประชุม/สัมมนา
ระดับสากล 

การศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 

นักวิชาการ
จราจร 
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ภาพที่ 5.4  การเจริญเติบโตแบบไมมีสายงาน 
                       

จากภาพที่ 5.4 สามารถอธิบายระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจได
ดังนี้  

1. เจาหนาที่ตํารวจที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจทั้งระดับสัญญาบัตรและ 
ประทวน พรอมที่จะไดรับการแตงตั้งทํางานในหนาที่ตางๆ 

2. การปฏิบัติงานในอาชีพตํารวจ  มีวงจรที่ 2  คือ งานสวนใหญสามารถเปลี่ยน 
หนาที่กันไดโดยไมตองสอบ หรือฝกอบรมเฉพาะทาง  ดั้งนั้น ประสบการณในการทํางานจะไมมี
ความตอเนื่อง เพราะอาจจะยายหรือเปลี่ยนหนาที่อยูเสมอ 

3. ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารงานจราจร อาจจะไมตองมาจากสายงานจราจร 
เชน ตําแหนงสารวัตรจราจร รองผูกํากับจราจร  รองผูบังคับการ  หรือสูงกวาจนถึงรองผูบัญชาการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ควบคุมงานจราจร  อาจจะมาจากสายงานอื่นที่ไมตองมีประสบการณ

จบการศึกษา 
จากโรงเรียนตาํรวจ 

สอบสวน สืบสวน 

ปองกันฯ 

 จราจร 

อื่นๆ 

ผูบริหาร 

1 

2 

3 
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ดานงานจราจรหรืออบรมใดๆ เกี่ยวกับงานจราจรมากอน  ดังนั้น ผูบริหารอาจจะใชเวลาเรียนรูงาน
ใหม ประมาณ 1 ป มีความคิดริเริ่มไดในปที่ 2  และลงมือทําในปที่ 3 เปนตนไป แตดวยระบบการ
จัดการทําให  อาจถูกแตงตั้งโยกยายไปสายงานอื่นระหวาง 1-2 ป กอนหนานี้แลว  

ภาพที่ 5.4  สามารถอธิบายไดวาเหตุใดนโยบายดานงานจราจรจึงไมตอเนื่อง มีการ
เปลี่ยนตัวผูรับผิดชอบ  และขาดการพัฒนา มีผลลัพธเปนความสูญเสียจากการจราจร จํานวนมาก  
                    การเตรียมบุคลากรกอนทํางาน 
                    ส่ิงที่จําเปนในการพัฒนาตอไปคือ การปรับปรุงใหการปฏิบัติงานจราจรทุกหนาที่
จะตองผานการฝกอบรมที่เพียงพอมากอนการทํางานเปนการเตรียมบุคลากร และใชการฝกอบรม
ของงานจราจรเพื่อการทํางานจราจร ดังภาพที่ 5.5  

 
ภาพที่ 5.5  การฝกอบรมของผูบริหารงานจราจรและตํารวจจราจร 

 
                      ดังนั้น ในอนาคต แมจะไมสามารถแกไขการแตงตั้งโยกยายที่มีอยูเสมอ  แตเมื่อมี
หลักสูตรมาตรฐานเกิดขึ้นแลว การบรรจุตัวบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางดานการจราจร ควรจะตอง
ผานการฝกอบรมงานในหนาที่ที่จะตองทํางาน ทั้งผูบริหารที่จะตองเปนผูบังคับบัญชา และตํารวจ
จราจรระดับผูปฏิบัติ โดยหลักสูตรการฝกอบรมที่มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับพื้นฐานผูเขา
ฝกอบรม ซ่ึงก็จะทดแทนการเรียนรูงานดวยตนเองและสามารถทําใหงานเดินหนาได 
                      3. วิเคราะหโอกาสในการเปลี่ยนแปลง 
                       การศึกษาในเรื่องปญหาการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรนี้  มีคุณคาเพียงใด 
หรือมีโอกาสจะไดเกิดการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม  ถาหากจะนําไปสูการ
พัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาอบรมและนําไปใชจริง จะสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ
หรือมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 

ฝกอบรม 
หลักสูตรจราจร 

ตํารวจจราจร 

ผูบริหารงานจราจร 
ไดรับการแตงตั้งเปน 

ผูบริหาร 

ยายมาจากสายงานอื่น 

จบการศึกษา 
จากโรงเรียนตาํรวจ 
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                      ความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นาจะมีจุดแข็งและจุดออนดังนี้ 
                       1.   จุดแข็ง  
                              -   มีทุนการวิจัยในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรครบ
กระบวนการคือ ก.การศึกษาปญหา ข.การจัดทําคูมือ ตํารา ค.การนําไปใชจริง จึงเปนจุดแข็งของ
โครงการนี้ ที่มีขอสนับสนุนทางวิชการอยูตลอดทุกขั้นตอน 
                              -    มีความมุงมั่น โดยภาคีที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาอุบัติเหตุจราจร คอยจับ
ตามอง และติดตามผล เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เจาหนาที่ตํารวจจราจรจะสงผลถึงสถานการณ
อุบัติเหตุจราจรของชาติ 
                      2.  จุดออน 
                             -   ระบบราชการ ที่ขาดเอกภาพ รวมศูนยอํานาจ ผูบริหารไมตอเนื่อง 
องคกรมีระบบการสื่อสารทางเดียว  เปดรับฟงความคิดเห็นภายนอกนอย ไมทํางานเปนทีม  
                             -    ตองพึ่งภาวะผูนําหรือบารมีผูนําสูง ถาไมสามารถเขาถึงผูนําได การ
เปลี่ยนแปลงมีโอกาสลมเหลว 
                      3.  โอกาส    
                             -   มีโอกาสสูงเนื่องจากสถานการณจราจรเปนปญหาระดับตนๆ ของ
ประเทศ  ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะอุบัติเหตุจราจรอยางเดียวก็เทากับครึ่งหนึ่งของอัตราการ
เจริญเติบโตของประเทศ (GDP) แลว รัฐบาลและสังคมนาจะใหการสนับสนุนหากการดําเนินการ
ใดๆ สงผลตอการลดความสูญเสียลง 
                      4.  ภัยคุกคาม 
                            -  คือความไมแนนอน จากสถานการณทางการเมืองของรัฐบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดานการจราจร  การบริหารไมตอเนื่อง  รัฐบาลไมมั่นคง  จึงอาจจะทําให
ขาดแรงสนับสนุนจากรัฐบาลเทาที่ควรเพราะขาดผูรับผิดชอบ 
                       จากการพิจารณาเห็นวาจุดแข็ง มีมากกวาจุดออน และโอกาสนาจะมีสูงกวาภัย
คุกคาม จึงวิเคราะหวา การนําเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝกอบรมตํารวจจราจรไปสูการ
ปฏิบัติ มีโอกาสเกิดขึ้นสูงกวาความลมเหลว และสามารถจะกระทําไดโดยประสบความสําเร็จ          
               

สวนท่ี  2   การอภิปรายผล 
                      การอภิปรายผลการศึกษา สามารถอภิปรายใน 3  ประเด็นดังตอไปนี้ 

- การศึกษาปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
- การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร 
- รูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่เหมาะสม  
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1.  การศึกษาปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร 

                     ปญหาของการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจร ไดกลาวไวแลวในสวนที่ 1 สรุป
ผลการวิจัย ขอ 2  ไวโดยละเอียดแลว  ซ่ึงไดแสดงใหเห็นวา การฝกอบรมมีกระบวนการ เร่ิมตั้งแต
โรงเรียนตํารวจ ที่ยังมีการฝกอบรมดานการจราจรนอย  ตอมาเมื่อมีการฝกอบรมตอเนื่องในขณะที่
ทํางานก็มีปญหาในการฝกอบรมจํานวนมาก  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพการฝกอบรม 
                     บริบทของสังคมไทยที่ทราบจากสื่อมวลชนทั่วไปมีความตองการเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรที่แตกตางจากปจจุบัน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนพลเรือน เห็นวาตํารวจทํางาน
หนักนาชมเชย แตควรแกไขในบางเรื่องโดยเฉพาะวิธีการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 
                      แตส่ิงที่สําคัญคือ ความสัมพันธระหวางการฝกอบรม และการจัดกาที่เกี่ยวของกัน
เหมือนกับภูเขาน้ําแข็ง  ที่เห็นปญหาโผลขึ้นเหนือผิวน้ําเพียงบางสวน  แตสวนที่มองไมเห็นนั้นมี
มากกวา  คือปญหาที่แสดงใหเห็นคือปญหาดานการฝกอบรม แตปญหาที่เปนสาเหตุคือปญหาดาน
การจัดการ  ซ่ึงหากไมแกไขไปพรอมกัน ก็จะไมยั่งยืน ดังภาพที่ 5.6 

 
ภาพที่ 5.6 ปญหาการฝกอบรมแบบภูเขาน้ําแข็ง 

                    
                    จากภาพที่ 5.6  แสดงใหเห็นวาปญหาการฝกอบรมที่ไดรับทราบจากเจาหนาที่
ตํารวจจราจรผูปฏิบัติมีเปนจํานวนมาก เชน หลักสูตรไมแนนอน เนื้อหาไมเหมาะสม ระยะเวลาไม
เพียงพอ  แตส่ิงที่สัมพันธกันและอาจมองไมเห็นก็คือ การขาดองคความรู การขาดนักวิชาการเพราะ

องคความรู  

นักวิชาการ 

การบริหารหนวย ฝกอบรม 

ผูบริหารไมตระหนัก 

หลักสูตร 
เนื้อหา 
ระยะเวลาฯลฯ 
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มีวงจรการทํางานเปนระบบปด  การบริหารหนวยงานฝกอบรมโดยเจาหนาที่ที่ไมเปนมืออาชีพ  
และผูบริหารที่ไมทราบปญหา หรือเขาใจปญหาผิดๆ คิดวาเปนเรื่องเล็กนอย จึงยังไมตระหนักถึง
ความสําคัญ   
                      ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ปรัชญาในการฝกอบรมที่ผูบริหารระดับสูงมองเห็น
วาไมควรเปนหลักสูตรตายตัว ควรเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูบังคับบัญชาหรือพื้นที่ 
แตที่ผานมาไดพิสูจนแลววา ไดกลายเปนหลักสูตรที่ขาดคุณภาพ ขาดเนื้อหา  ซ่ึงตอไปในอนาคต 
อาจจะตองเริ่มตนในลักษณะมืออาชีพ เชน ระบบมหาวิทยาลัย คือมีคูมือหรือตํารากลางกอนแลว
พัฒนาจากจุดนี้ขึ้นไป 
                      การศึกษาที่ผานมาสามารถอธิบายปญหาการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ไดชัดเจนทั้งสาเหตุ และสามารถมองเห็นแนวทางที่จะแกไขได 
 

2. การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร  
                      ความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ไดกลาวไวแลวในสวนที่ 
1 สรุปผลการวิจัย ขอ 3   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  มีความตองการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจราจรทั้ง
ระดับองคการ ระดับลักษณะงาน และระดับตัวบุคคล  ระบบการฝกอบรมที่มีอยูแลว  ยังไมเพียงพอ 
ควรมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีก   โดยปริมาณความตองการนั้นมีมาก แตระบบเดิมสามารถตอบสนอง
ไดนอย จําเปนจะตองยกระดับใหรองรับได  
                      ผลการศึกษาปรากฏวายิ่งผูเกี่ยวของมียศสูง ยิ่งมองเห็นวาความตองการฝกอบรม
เพียงพอแลว แตยิ่งมียศต่ํา ยิ่งมองเห็นวาไมเพียงพอ ตองการฝกอบรมเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนไปในลักษณะ
ยิ่งอยูสูงยิ่งมองเห็นทุกส่ิงดีแลว 
                      การศึกษาที่ผานมาสามารถอธิบายลักษณะของความตองการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ตํารวจทุกระดับ  สามารถนําไปขยายผลเปนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่มีความ
แตกตางกันตอไปได 
 

3. รูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่เหมาะสม  
                      การวิจัยนี้สามารถนําเสนอทิศทางการฝกอบรม เปนกรอบของลักษณะรายวิชาและ
เนื้อหาในอนาคต โดยระหวางทําการศึกษา ไดนําตัวแบบ (Model) ซ่ึงมีลักษณะเปนตนฉบับ
ความคิด ไปสอบถามจากกลุมสนทนา เพื่อทดสอบความนาจะเปนมาแลว ผลลัพธที่ไดออกมาเปนที่
นาพอใจ คือ เห็นดวย หากจะมีการพัฒนาระบบการฝกอบรมไปในแนวทางนี้ ซ่ึงมีหัวขอสําคัญ
ดังตอไปนี้ ไดแก 
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                        1. การฝกอบรมในอนาคต ควรประกอบดวย 2 สวน คือความรูและจรยิธรรม ดัง
ภาพที่ 5.7                                                  

 
ภาพที่ 5.7  องคประกอบของการฝกอบรมตํารวจจราจรในอนาคต 

 
                      จากภาพที่ 5.7 ความรูของตํารวจจราจรในอนาคต หมายถึง องคความรูทางวิชาชีพ
และความรูทางดานจริยธรรม โดยการฝกอบรมจะตองสรางทักษะ ประกอบกับการมีความรูดวย 
                      2.   ความรูทางวิชาการ หมายถึงการจัดการจราจร การจัดการอุบัติเหตุและเรื่องอื่นๆ 
                      3.   การจัดการจราจรที่มีอยูเดิมหมายถึงการเรียนในเรื่องตอไปนี้    

- กฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ 
- ทาสัญญาณจราจร 
- การควบคุมสัญญาณไฟ 
- การจัดการจราจรกรณีพิเศษ เชน รับเสด็จ 

                      4.   การจัดการจราจรในอนาคต อาจจะตองเรียนเพิ่มเติมในเรื่องตอไปนี้ดวย  
- การจัดการจราจรในภาพรวมของเมือง เปนเสนทางโครงขาย 
- ทฤษฏีการไหล 
- อ่ืนๆ เชน การวิเคราะหปญหาการจราจร การจัดองคการตํารวจ  หลักการ

และทฤษฏีดานการจราจรและขนสง การจัดการจราจรเปนรายกรณี 
                      5.  การจัดการอุบัติเหตุในอดีตหมายถึงการเรียนในเรื่องตอไปนี้ 

- กฎหมาย 
- การตั้งจุดตรวจ  

                      6.   การจัดการอุบัติเหตุในอนาคต  อาจจะตองเรียนเพิ่มเติมในเรื่องตอไปนี้ดวย 
- หลักการตรวจจับ (Traffic Surveillance) เชน หลักความปลอดภัย หลัก

ความรวดเร็ว รุนแรง  ยุทธวิธีตํารวจ การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  

ความรู 
จริยธรรม 
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                      7.   เรื่องอื่นๆในอดีตหมายถึงขอบขายการเรียนในเรื่องตอไปนี้    

- การพูดวิทยุ 
- กฎหมาย ระเบียบ 
- มารยาท การพูดจากับประชาชน 
- จิตวิทยา 
- การประชาสัมพันธ 

                       8.   เรื่องอื่นๆ ในอนาคต อาจจะตองเรียนเพิ่มเติมในเรื่องตอไปนี้ดวย 
- จรรยาบรรณ 
- จริยธรรม  
- การใหบริการ 
- ภาษา 
- มนุษยสัมพันธ 
- การใชเครื่องมือ เทคโนโลยี 
- วิชาชาง (Engineering) ในหนาที่ตํารวจ 
- การขับขี่ทางยุทธวิธีของตํารวจ  

                       9.   ทําไมถึงตองฝกอบรม เหตุผลในอนาคต หลักการใหมที่จะตองทําใหสําเร็จ คือ 
การเพิ่มทักษะและมีความกาวหนา ดังภาพที่ 5.6 
 

 
ภาพที่ 5.6  แรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรมในอนาคต 

 

ทักษะ 

ความกาวหนา 
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               การฝกอบรมในอนาคต ไมใชภาระแตอยางเดียวแตหมายถึง การมอบหมายงานที่
ตองการความถนัด  เครื่องมือที่สงเสริมการทํางาน ปองกันการวิ่งขามสายงาน การเจริญเติบโต 
ความกาวหนา  การฝกอบรมในอนาคต และทําใหมีเงินเดือน สวัสดิการดีขึ้น 
                     10.  การฝกอบรมในอนาคต มีความสําคัญ 1 ใน 3 สวนของการพิจารณาคุณสมบัติของ
ตัวบุคคล  ไดแก ประสบการณ   +   การฝกอบรม  +   การประเมินผล  ดังนั้น ผูที่ไดรับการฝกอบรมจึงมี
แตมตอในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง โดยจะมีโอกาสกาวหนากวาคนอื่นที่ขามสายงานมา  

              11. ระบบการเจริญเติบโตตามสายงานจราจรจะสะดวกขึ้นการไดแตมตอจะมี 
ประโยชนเมื่อมีการแตงตั้ง  หรือการสอบเปนผูเชี่ยวชาญดานการจราจร 
                     12.  การฝกอบรมในอนาคต จะมีหลายระดับ สัมพันธกันทุกระดับ และเกื้อกูลกัน 
เชน ในเรื่อง งบประมาณ การแกไขกฎระเบียบ ปญหาการทํางานติดขัด ผูบริหารแตละระดับจะตอง
มีหนาที่ดวย   
                      ตัวแบบที่นําเสนอทั้งหมดนี้ จะเปนกรอบการพิจารณาในการวิจัยระยะที่ 2 ในเรื่อง
การจัดทําคูมือ หรือตําราเพื่อฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจตอไป                     
 

สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ            
               จากการศึกษาโดยการจัดการสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก การศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตการณ และประสบการณของผูวิจัย  สามารถวิเคราะหสภาพปญหาและมี
ขอเสนอแนะในการดําเนินการตอไปดังนี้  
                      1.   ควรสรางความตระหนักตอกลุมนักบริหาร ในเรื่องปญหาการจราจรและ
ปญหาการฝกอบรม  เพราะกลุมผูบริหารคือปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของโครงการนี้  
                      2.   ควรสรางนักวิชาการดานการจราจรขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เปนสัดสวนตอจํานวน
เจาหนาที่ตํารวจจราจร เปนอัตราสวนตอกัน เชน 1: 1,000 และมีแรงจูงใจอื่นๆ ที่จะทําใหมีผูอยาก
มาอยูในสายงานใหมนี้ เชน มีระบบการเลื่อนไหล  ระบบการประเมินผลงานทางวิชาการ 
คาตอบแทนที่ดี และสามารถกลับไปยังสายงานอื่นๆ ได ฯลฯ โดยอาจบรรจุนักวิชาการเหลานี้ไว
ประจํากองบัญชาการตางๆ โรงเรียนนายรอยตํารวจ  กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน 
                      3.   ควรปรับปรุงระบบการเจริญเติบโตแบบไมมีสายงานของอาชีพตํารวจ  ใหเปน
แบบสายงานจราจรแบบมืออาชีพ  โดยพัฒนาระบบการจัดการควบคูไปดวย   เพราะหากไม
ปรับปรุงจะบั่นทอนประสิทธิภาพขององคการและงานดานจราจร โดยนําการฝกอบรมตํารวจจราจร
เขามาสรางความเขมแข็งแกสายงานจราจรทั้งสายงาน  ตั้งแตลางสุดไปถึงบนสุดขององคการ  สาย
งานจราจรในอนาคต  สามารถเปลี่ยนถายขามสายงานกับหนาที่อ่ืนๆได โดยมีการฝกอบรมเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพบุคลากรกอนทํางาน 
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                      4.   ควรพัฒนาคูมือการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจตามแนวทางของตัวแบบที่ได
นําเสนอตอกลุมสนทนาภาคตางๆ  โดยมีแนวทางการพัฒนาเชนเดียวกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
คือ สามารถลงทะเบียนได มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแนชัด  สามารถเทียบโอนหนวยกิต  และมี
ระบบการสอบวัดผลที่มีคุณภาพ ฯลฯ 
                       5.  ควรแยกหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ โดยใชบุคลากรมือ
อาชีพที่อาจจะมาจากการจางบุคคลพลเรือน เชน พนักงานราชการ แทนที่จะเปนเจาหนาที่ตํารวจ 
เพื่อที่จะมีการเจริญเติบโตตามสายงาน ไมมีการวิ่งเตนขามสายงาน และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
                       6.   ควรนําเสนอผลการวิจัยนี้ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหรับทราบทิศ
ทางการพัฒนาในระยะตอไป      
 
 
   



ภาคผนวก 
 

                 รายชื่อสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตางๆ ท่ีทําการศึกษา  
 

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยสถานีตํารวจภูธรในสังกัด จํานวน 29 
สถานี 1 งานจราจร และ 1 ฝายอํานวยการ ดังนี้ 

1. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 
2. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี 
3. สถานีตํารวจภูธรอําเภอหางดง 
4. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสันปาตอง 
5. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสันกําแพง 
6. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอแมออน 
7. สถานีตํารวจภูธรอําเภอดอยสะเก็ด 
8. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสันทราย 
9. สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมริม 
10. สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมแตง 
11. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสะเมิง 
12. สถานีตํารวจภูธรอําเภอฝาง 
13. สถานีตํารวจภูธรอําเภอไชยปราการ 
14. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอดอยหลอ 
15. สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมวาง 
16. สถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทอง 
17. สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมแจม 
18. สถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอด 
19. สถานีตํารวจภูธรอําเภอดอยเตา 
20. สถานีตํารวจภูธรอําเภออมกอย 
21. สถานีตํารวจภูธรตําบลแมปง 
22. สถานีตํารวจภูธรตําบลภูพิงคราชนิเวศน 
23. สถานีตํารวจภูธรตําบลชางเผือก 
24. สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองตอง 
25. สถานีตํารวจภูธรตําบลแมโปง 



26. สถานีตํารวจภูธรตําบลแมแฝก 
27. สถานีตํารวจภูธรตําบลบอหลวง 
28. สถานีตํารวจภูธรตําบลแมกา 
29. สถานีตํารวจภูธรตําบลแมตื๋น 
30. งานจราจร 
31. ฝายอํานวยการ 

 
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานีตํารวจในสังกัดจํานวน 36 สถานี ดังนี้ 

1. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
2. สถานีตํารวจภูธรอําเภอกุดขาวปุน 
3. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเขมราฐ 
4. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเขื่องใน 
5. สถานีตํารวจภูธรอําเภอโขงเจียม 
6. สถานีตํารวจภูธรอําเภอดอนมดแดง 
7. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเดชอุดม 
8. สถานีตํารวจภูธรอําเภอตระการพืชผล 
9. สถานีตํารวจภูธรอําเภอตาลสุม 
10. สถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงศรีอุดม 
11. สถานีตํารวจภูธรอําเภอนาจะหลวย 
12. สถานีตํารวจภูธรอําเภอน้ํายืน 
13. สถานีตํารวจภูธรอําเภอบุณฑริก 
14. สถานีตํารวจภูธรอําเภอพิบูลมังสาหาร 
15. สถานีตํารวจภูธรอําเภอโพธิ์ไทร 
16. สถานีตํารวจภูธรอําเภอมวงสามสิบ 
17. สถานีตํารวจภูธรอําเภอวารินชําราบ 
18. สถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีเมืองใหม 
19. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสําโรง 
20. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสิรินธร 
21. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอนาตาล 
22. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอนาเยีย 
23. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอน้ําขุน 
24. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 



25. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก 
26. สถานีตํารวจภูธรตําบลคันไร 
27. สถานีตํารวจภูธรตําบลโคกจาน 
28. สถานีตํารวจภูธรตําบลชองเม็ก 
29. สถานีตํารวจภูธรตําบลนาโพธิ์ อ.บุณฑริก 
30. สถานีตํารวจภูธรตําบลนาโพธิ์ อ. พิบูลมังสาหาร 
31. สถานีตํารวจภูธรตําบลโนนกุง 
32. สถานีตํารวจภูธรตําบลมวงเฒา 
33. สถานีตํารวจภูธรตําบลหนามแทง 
34. สถานีตํารวจภูธรตําบลหวยขะยุง 
35. สถานีตํารวจภูธรตําบลหวยขา 
36. สถานีตํารวจภูธรตําบลเอือดใหญ 
 

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวยสถานีตํารวจในสังกัดจํานวน 8 สถานี ดังนี ้
1. สถานีตํารวจภธูรอําเภอเมืองภูเก็ต 
2. สถานีตํารวจภธูรอําเภอกระทู 
3. สถานีตํารวจภธูรอําเภอถลาง 
4. สถานีตํารวจภธูรตําบลฉลอง 
5. สถานีตํารวจภธูรตําบลเชิงทะเล 
6. สถานีตํารวจภธูรตําบลทาฉัตรไชย 
7. สถานีตํารวจภธูรตําบลทุงทอง 
8. สถานีตํารวจภธูรตําบลกมลา 

 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ประกอบดวยสถานีตํารวจในสังกัด 86 สถานีดังนี ้

1. สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม 
2. สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 
3. สถานีตํารวจนครบาลดุสิต  
4. สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 
5. สถานีตํารวจนครบาลบางโพ 
6. สถานีตํารวจนครบาลพญาไท  
7. สถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน 
8. สถานีตํารวจนครบาลสามเสน 



9. สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง 
10. สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว 
11. สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม  
12. สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง 
13. สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 
14. สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง 
15. สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
16. สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ 
17. สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น 
18. สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
19. สถานีตํารวจนครบาลสายไหม 
20. สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร 
21. สถานีตํารวจนครบาลจรเขนอย 
22. สถานีตํารวจนครบาลฉลองกรุง 
23. สถานีตํารวจนครบาลนิมิตรใหม 
24. สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ 
25. สถานีตํารวจนครบาลรมเกลา 
26. สถานีตํารวจนครบาลลาดกระบัง 
27. สถานีตํารวจนครบาลลําผักชี 
28. สถานีตํารวจนครบาลลําหิน 
29. สถานีตํารวจนครบาลหนองจอก 
30. สถานีตํารวจนครบาลสุวินทวงศ 
31. สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย 
32. สถานีตํารวจนครบาลบางชัน 
33. สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม 
34. สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 
35. สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว 
36. สถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง 
37. สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 
38. สถานีตํารวจนครบาลอุดมสุข 
39. สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 
40. สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ 



41. สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ 
42. สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ 
43. สถานีตํารวจนครบาลบางนา 
44. สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 
45. สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง 
46. สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 
47. สถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร 
48. สถานีตํารวจนครบาลจักวรรดิ 
49. สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 
50. สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 
51. สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง 
52. สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 
53. สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย 2 
54. สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา 
55. สถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร 
56. สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน 
57. สถานีตํารวจนครบาลทาพระ 
58. สถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา 
59. สถานีตํารวจนครบาลบางกอกนอย 
60. สถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ 
61. สถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท 
62. สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 
63. สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขัน 
64. สถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง 
65. สถานีตํารวจนครบาลบวรมงคล 
66. สถานีตํารวจนครบาลตลาดพลู 
67. สถานีตํารวจนครบาลบางมด 
68. สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ 
69. สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล 
70. สถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม 
71. สถานีตํารวจนครบาลราษฎรบูรณะ 
72. สถานีตํารวจนครบาลสําเหร 



73. สถานีตํารวจนครบาลทุงครุ 
74. สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา 
75. สถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม 
76. สถานีตํารวจนครบาลปากคลองสาน 
77. สถานีตํารวจนครบาลทาขาม 
78. สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล 
79. สถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน 
80. สถานีตํารวจนครบาลบางบอน 
81. สถานีตํารวจนครบาลเพชรเกษม 
82. สถานีตํารวจนครบาลภาษีเจริญ 
83. สถานีตํารวจนครบาลแสมดํา 
84. สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม 
85. สถานีตํารวจนครบาลหนองคางพลู 
86. สถานีตํารวจนครบาลหลักสอง 
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