บทความโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังพลของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
____________.........______________
1. บทนา
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กาลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดและมี
แนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในเขตเมืองที่หนาแน่นไปด้วย
สิ่งปลูกสร้างและอาคารสถานที่ต่างๆ กอปรกับปริมาณของรถยนต์และความต้องการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้สภาพการจราจรบนท้องถนนไม่มีความคล่องตัวและมักเกิด
สภาวะการจราจรติดขัดในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมพร้อมสาหรับการแก้ไขหรือมีแผนงาน
สาหรับรองรับกับปัญหาการจราจรดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบต่อระบบการคมนาคมขนส่งโดยรวม
ของประเทศในระยะยาวได้
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านงานจราจร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจบาบัดทุกข์
บารุงสุขของเจ้าหน้าที่ตารวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ทว่าการปฏิบัติงานของตารวจจราจรนั้นยัง
ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร เพราะตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
การบริ ห ารจั ดการด้า นก าลั ง พลของเจ้าหน้า ที่ตารวจมั กประสบกับปั ญหาและอุปสรรคอยู่ เ สมอ
ทัง้ ปัญหาจากการบริหารจัดการภายในองค์กร ปัญหาจากนโยบายของผู้บังคับบัญชา และปัญหาที่เกิด
จากตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองบัญชาการตารวจนครบาล
ก าลั ง ประสบกั บ ปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนก าลั ง พลในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานจราจรอย่ า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังพลระดับชั้นประทวนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก นอกจากนี้สถานีตารวจในสังกัด
กองบัญชาการตารวจนครบาลหลายๆ แห่ง ยังประสบกับปัญหาภาระงานด้านจราจรที่ไม่สมดุลกับ
อัตรากาลังพลที่มีอยู่ การขาดอัตรากาลังพลทดแทนข้าราชการตารวจที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจน
ปัญหาด้านประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่อาจมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภารกิจด้านการอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านงานจราจรของ
เจ้าหน้าที่ตารวจให้มีประสิ ทธิภาพ ต้องอาศัยการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning : PBL) โดยจะต้องเริ่มจากการทาความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสภาพปัญหาที่กาลังประสบอยู่
แล้วทาการวิเคราะห์ เพื่อแตกประเด็นปัญหาให้เห็นได้ชัด หลังจากนั้นจึงระดมสมองเพื่อค้นหากลไก
สาเหตุ และองค์ประกอบของปัญหาต่างๆ สาหรับสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกล
สาเหตุและองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยคัดเลือกประเด็นปัญหาที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงทาการศึกษาข้อมูลและสั งเคราะห์องค์ความรู้ทั้ง
เชิงทฤษฎี (Explicit Knowledge) และเชิงเทคนิค (Tacit Knowledge) เพื่อนามาสู่การอภิปรายและ
สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการด้านกาลังพลของเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
2.2 เพื่อศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการพัฒ นาการบริห ารจัดการกาลั ง พล
ด้านจราจร และรูปแบบหรือเทคนิคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่ดี (Best Practice) ใน
การปฏิบัติงานด้านการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
2.3 เพื่อจัดทาคู่มือถอดบทเรียนเทคนิคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรสาหรับ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลให้มีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านกาลังพลจราจรในพื้นที่กอง
บัญชาการตารวจนครบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังพลของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรใน
เขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ
3.1 การศึกษาเชิงเอกสาร โดยศึกษาอัตรากาลังพลของการปฏิบัติงานด้านจราจร ได้แก่
อัตราจริง คนครอง และอัตราว่าง รวมถึงนโยบายและแผนการดาเนินงานด้านกาลั งพลที่มี อยู่ ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 การส ารวจก าลั ง พลในสถานี ต ารวจนครบาล จ านวน 88 แห่ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
สถานภาพกาลังพล ประสบการณ์ในการทางานด้านจราจร ประสบการณ์การฝึกอบรม และความ
ต้องการด้านกาลังพลของสถานีตารวจในแต่ละแห่ง
3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการงานจราจร
นโยบายด้านการบริหารงานกาลังพล และข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนด้านการบริหารจัดการกาลัง
พลสาหรับงานจราจรในอนาคต
4.4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดด้านการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการกาลังพลด้านจราจร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคหรือ
รูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของสถานีตารวจต้นแบบ
5.5 การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจราจรแก่
ข้าราชการตารวจจราจรในพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อจัดทาคู่มือ
เทคนิคการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจราจร
และการอานวยความสะดวกบนท้องถนนแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการกาลังพลของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในพื้นที่
กองบัญชาการตารวจนครบาล
1) ปัญหาด้านบุคลากร
- การขาดแคลนกาลังพลด้านจราจร
จากการสารวจข้อมูลด้านกาลังพลเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในสังกัดกองบัญชาการตารวจ
นครบาล รวมทั้งสิ้น 88 แห่ง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่า มีเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรรวมจานวน
ทั้งสิ้น 2,960 นาย แบ่งเป็นระดับสัญญาบัตร 411 นาย และระดับชั้นประทวนจานวน 2,549 นาย
โดยมีข้าราชการตารวจจากสายงานอื่นมาช่วยราชการ จานวน 182 นาย และข้าราชการตารวจจราจร
ไปช่วยราชการสายงานอื่น จานวน 172 นาย ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของอัตราอนุญาตและจานวน
คนครองจะพบว่ามีอัตราว่างของกาลังพลถึง 1,544 นาย ซึ่งแบ่งเป็นอัตราว่างในระดับรองสารวัตร
จานวน 26 นาย และอัตราว่างในระดับ ผบ.หมู่ จานวน 1,518 นาย
การสารวจสภาพปัญหาของการขาดแคลนกาลังพลภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 2563) พบว่ า จะมี ข้ า ราชการต ารวจเกษี ย ณอายุ ร าชการจ านวนมาก ซึ่ ง สภาพปั ญ หาก าลั ง พล
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรไม่เพียงพอและไม่ส อดคล้ องกับสภาพปัญหาการจราจรในปัจจุบั นนั้น
สืบเนื่องมาจากการที่สานักงานตารวจแห่งชาติไม่มีการเปิดรับสมัครอัตรากาลังพลเข้ามาเพิ่ มเติมให้
สอดคล้องกับสภาพการเติบโตของสังคมความเป็นเมืองที่นับวันยิ่งมีความเจริญมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับ
กาลังพลด้านงานจราจรในแต่ละพื้นที่ที่มีกาลังพลเพียงครึ่งเดียวของอัตราอนุญาต จึงทาให้เจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง
- ผู้บังคับบัญชาไม่เล็งเห็นความสาคัญของผู้ใต้บังคับบัญชา
เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจบางแห่งมีปัญหาการจราจรติดขัด
จ านวนมาก ส่ ง ผลท าให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ต ารวจจราจรจะต้ อ งปฏิ บัติ ง านหนัก อย่ า งต่ อ เนื่อ ง ในขณะที่
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่เคยมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดวิกฤตดังกล่าวไป
อยู่ในพื้นที่อื่น จึงทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เกิดความกดดัน มีความเครียดสะสม และขาดขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
- การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
ข้าราชการตารวจบางนายไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่าที่ควร เนื่องจากมองว่า
การโยกย้ายตาแหน่ง จะขึ้น อยู่ กับผู้ บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น จึงทาให้เกิดปัญหาการไม่เชื่ อ ฟัง
หรือไม่ปฏิบัติงานตามคาสั่งการของผู้บังคับบัญชา
- การขาดทักษะในการบริหารจัดการจราจร
ปัจจุบันข้าราชการตารวจยังขาดทักษะในการบริหารจัดการจราจรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มีการโยกย้ายตาแหน่งบ่อยครั้ง จึงทาให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญประจา
อยู่ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจาโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนา
หรือทบทวนองค์ความรู้ด้านงานจราจรอย่างต่อเนื่อง

- การขาดจิตวิญญาณและรักในการทางานด้านจราจร
ปัญหาเจ้าหน้าที่ตารวจบางคนไม่มีจิตวิญญาณและรักในการทางานด้านจราจร ส่งผลให้
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเท่ า นั้ น แต่ จ ะไม่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนาด้านงานจราจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรส่วนใหญ่ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากภาระงาน
ด้านการบริหารงานจราจรเป็นงานที่ ต้องมีความรับผิดชอบสูง แต่กลับได้รับค่าตอบแทนต่า จึงทาให้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการทางานสูง เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดขวัญ
กาลังใจในการทางาน
2) ปัญหาด้านงบประมาณ
ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย แต่ในความเป็นจริง
กลับพบว่าสัดส่วนงบประมาณด้านการจราจรมีเพียงร้อยละ 4-5 ของงบประมาณสานักงานตารวจ
แห่งชาติเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณด้านบุคลากรทาให้ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุนด้านการจัดการจราจรหรือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรเท่าที่ควร
3) ปัญหาด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ปั จ จุ บั น สถานี ต ารวจแต่ ล ะแห่ ง มี ปั ญ หาขาดแคลนเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจราจรเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์ (ความเมา)
อุปกรณ์พื้นที่ในการตั้งจุดตรวจ ป้ายจุดตรวจ กรวยยาง เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ส่งผลทาให้ปัจจุบัน
อุปกรณ์เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่ จะใช้เงินส่วนตัวหรือ ได้มาจากการสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น เช่น
บริษัทประกันภัย ภาคเอกชน องค์การส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
4) ปัญหาด้านเทคโนโลยี
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรส่วนใหญ่นามาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
งานจราจร คือ ใช้กล้อง CCTV ที่ติดตั้งประจาสี่แยกสัญญาณไฟจราจรที่เป็นของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปัญหาที่พบมากในปัจจุบันก็คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรติดต่อประสานงานหรือทาหนังสือเพื่อ
ขอดูข้อมูลจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
ประกอบกับกล้อง CCTV ที่ใช้ประจาตามสี่แยกสัญญาณไฟจราจรมีคุณภาพค่อนข้างต่า จึงทาให้ไม่
สามารถขยายภาพเพื่อตรวจสอบให้เห็นทะเบียนรถของผู้กระทาผิดกฎจราจรได้อย่างชัดเจน
5) ปัญหาด้านความร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ปัญหาเรื่องประชาชนไม่เคารพกฎจราจรและการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจร ส่งผลทาให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดอย่างมาก ดังนั้นจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
จราจรเพิ่มเติมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่

4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการกาลังพลด้านจราจร
ในพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
ความสาเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการกาลังพลด้านจราจรต้องประกอบด้วยปัจจัย
หลายๆ ด้าน สิ่งที่สาคัญสุดคือปัจจัยทางด้านกาลังพลที่เพียงพอและมีความสมดุลกับภาระรับผิดชอบ
ทั้งนี้ กาลังพลทุกนายต้องได้รับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานจราจร
อย่ า งเป็ น ระบบ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และเอาใจใส่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเสมอเพื่ อ นร่ ว มงาน
โดยสร้างขวัญกาลังใจและดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ วัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนทั้งใน
ส่วนของห้างร้านหรือสถานประกอบการ ให้มีส่วนช่วยในบริหารจัดการเรื่องการระบายรถที่ติดขัดและ
การอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ประการสุดท้ายที่สาคัญยิ่งคืองบประมาณที่รัฐหรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติจัดสรรให้ ต้องเพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านงานจราจรที่เหมาะสม
4.3 เทคนิคในปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ
เทคนิค “การสร้างมวลชนร่วมแก้ไขปัญหาจราจร” ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับ
ภาคธุรกิจและสถานประกอบการในการบริหารจัดการจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือตลาด การขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้เคารพกฎจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยเพื่อลดปัญหาการตั้งสินค้ากีดขวางบนท้องถนน เป็นต้น
เทคนิค “ทีมเวิร์ค ผสานพลังร่วมแก้ไขปัญหารถติด” โดยเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างสถานีตารวจอื่นด้วย เพราะถนนทุกเส้นจะเชื่อมต่อกันทุกพื้นที่
ดังนั้น การประสานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในทุกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
เทคนิค “ขยับป้ายรถเมล์ แก้วิกฤตรถติดได้ ” โดยใช้วิธีการเลื่อนป้ายรถเมล์และ
รถสาธารณะอื่นๆ ออกไปให้ไกลกว่าเดิมประมาณ 100 เมตร เพื่อลดการกระจุกตัวของกลุ่มรถโดยสาร
ที่จะจอดรับผู้ใช้บริการ
เทคนิค “ปลายทางเดียวกัน นั่งไปด้วยกัน ” โดยการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
ให้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรถตู้ที่ไม่รับส่งผู้โดยสารระหว่างทางสาหรับผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางระยะไกล และกลุ่ม รถตู้รับส่งผู้โดยสารระหว่างทางสาหรับผู้โดยสารที่มีจุดหมาย
ปลายทางระยะใกล้ เพื่ อ ลดปั ญ หารถตู้ โ ดยสารจอดรับ ส่ ง ผู้ โ ดยสารบริ เวณป้า ยรถเมล์ พ ร้ อ มกัน
เป็นจานวนมาก
เทคนิค “ทาคนน้อยให้เป็นคนมาก” เป็นวิธีการแก้ไขปัญหากาลังพลเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรไม่เพียงพอในระยะสั้นตามเงื่อนไขภายใต้ข้อจากัดเรื่องกาลังพล โดยใช้หลักการจัดกาลังพล
เสริมในแต่ละผลัด เช่น ใช้เวรผลัดเช้าเสริมผลัดบ่าย หรือเวรผลัดบ่ายเสริมผลัดเช้า เป็นต้น
เทคนิค “สื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ภายใต้นิยาม ตารวจจราจรเป็นมิตรกับประชาชน”
โดยการจัดทาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร

และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย อันจะเป็นการสร้างความรักความ ความเชื่อใจ และ
ความร่วมมือระหว่างตารวจจราจรกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
เทคนิค “รีโมทอัจฉริยะควบคุมจราจร” โดยการกาหนดนโยบายให้ป้อมตารวจ
จราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตั้งรีโมทควบคุมสั ญญาณไฟจราจร ซึ่ง ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรสามารถปฏิบัติงานบริเวณสี่แยกได้เป็นอย่างดีได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคนิค “ควบคุมสัญญาณไฟ และเปิดช่องทางพิเศษ ช่วยลดปัญหาจราจร”
นับเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องอาศัยทักษะความ
ชานาญระดับสูงในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
เทคนิค “สลับทางเข้า - ออกถนน ลดปัญหารถติด” โดยการสลับทางเข้า - ออก
ของถนนให้รถสัญจรผ่านเพียงช่องทางเดียว เพื่อเร่งระบายรถยนต์ไม่ให้เกิด การแออัดสะสมในพื้นที่
การจราจรคับคั่ง
เทคนิ ค “ปิ ดจุ ดกลั บรถ เพื่ อลดปั ญหารถติ ด ” โดยปิ ด กั้ น จุ ด กลั บ รถในพื้ น ที่ ที่
การจราจรคับคั่ง เพื่อลดการชะลอตัวของรถยนต์และให้กลับรถได้เมื่อผ่านบริเวณนั้นไปแล้ว
จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังพลของเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล คณะผู้วิจัยพบรูปแบบของคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานจราจร ดังต้นแบบ MIRACLE MODEL ต่อไปนี้
M = Management หมายถึ ง ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การที่ ดี เ พื่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ
วางกาลังพลให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
I = Information Technology หมายถึ ง ทั ก ษะคว ามรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประสานงานกันระหว่างพื้นที่ตลอดเวลา
R = Respect
หมายถึ ง ความเคารพในเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข องวิ ช าชี พ
ตารวจ โดยไม่กระทาการทุจริต รับสินบน หรือประพฤติตน
ในทางที่มิชอบ
A = Attention
หมายถึง จิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่และให้ความสาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างจริงจัง โดยจะต้องคานึงถึง
ประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง
C = Collaborate
หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน
หรือหน่วยงานเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาจราจร
L = Learning
หมายถึ ง การใฝ่ เ รี ย นรู้ แ ละขยั น ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม อยู่ เ สมอ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

E = Ethics

หมายถึง การยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช้
อานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติต่อ
ประชาชนอย่างเสมอภาคด้วยมีจิตสาธารณะ

4.4 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกาลังพลเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ดังนี้
(1) ควรมี ก ารเพิ่ ม อั ต ราต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส ายงานจราจรให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยควรมีการวางอัตรากาลังพลเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรใน
แต่ละสถานีตารวจให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของอัตราอนุญาต พร้อมทั้งควรมีการกาหนดคัดเลื อ ก
เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีความรู้และสมัครใจปฏิบัติงานด้านการจราจร ทั้งนีเ้ พื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถ
ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(2) ควรมีการหมุนเวียนกาลั งพลด้านงานจราจรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน
ประสบปั ญ หาเจ้ า หน้ า ที่ ตารวจจราจรบางนายอยู่ ประจ าในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจราจรติ ด ขั ด เป็ น ระยะ
เวลานานทาให้เกิดความเครีย ดและกดดันสูง อีกทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตารวจให้ ปฏิบัติงานด้ าน
จราจรควรคัดเลือกบุคลากรที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่เป็นผู้มีอายุมาก เนื่องจากงานจราจร
เป็นงานที่จะต้องอยู่ท่ามกลางมลพิษเป็นประจาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง
(3) ในกรณีที่มีการชุมนุมทางการเมืองไม่ควรมีการนากาลังพลจากงานจราจรของ
แต่ละสถานีตารวจไปเป็นกาลังเสริมกับหน่วยควบคุมฝูงชน เนื่องจากจะทาให้ในพื้นที่ขาดกาลังพล
ในการปฏิบัติงานจราจร
(4) ควรมีการกาหนดมาตรฐานความก้าวหน้าในสายงานจราจรเช่นเดียวกับสายงาน
อื่น ๆ เพื่อรั กษาบุ คลากรที่มีป ระสบการณ์สู ง ให้ ปฏิบัติห น้าที่ อยู่ในสายงานด้านจราจรและพัฒนา
ระบบงานด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
(5) ควรทบทวนนโยบายการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณงานด้ า นการจราจร
ลงไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้สื่อด้านการจราจร
(6) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เสื้อ
สะท้อนแสง กรวยยาง เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีตารวจ ตลอดจนควรมี
การปรับวัสดุอุปกรณ์การล็อคล้อให้มีลักษณะแข็งแรงและมีน้าหนักเบาเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(7) ควรมีการตั้งกองบัญชาการตารวจจราจร โดยให้มีผู้บัญชาการตารวจจราจรเป็นผู้
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการงานจราจรโดยตรง เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวในการอนุมัติงบประมาณ และการจัดทาโครงการด้านจราจรต่างๆ ที่จะนามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริงต่อไป
(8) ควรมีนโยบายการวิเคราะห์ตาแหน่งด้านงานจราจรใหม่ โดยคานึงถึงบริบทและ
สภาพปัญหางานจราจรในพื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงานจราจรในแต่ละพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(9) ควรมีหน่วยงานสาหรับประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับใช้สนับสนุน
และรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในแต่ละฝ่าย

(10) ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการบังคับ
ใช้กฎหมายจราจรและหลั กการบริหารจัดการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทั กษะ
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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