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	บทคััดย่่อ

	 	 งานวิจัิัยในครัั้�งน้�	เป็็นการั้ศึกึษาควิามร้ั้�ของเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัผู้้�บังัคับัใช้� 
กฎหมายจัรั้าจัรั้เพ่ื่�อสรั้�างควิามป็ลอดภััยที่างถนน	 และลดอุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้ 
ในป็รั้ะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งม้สถติิำจัำานวินผู้้�เสย้ช้้วิิตำจัากอุบัติัำเหตุำจัรั้าจัรั้สง้เป็็นอันดับัสอง 
ของโลก	มว้ิตัำถปุ็รั้ะสงค์ในการั้ศึึกษา	2	ป็รั้ะการั้	ดงัน้�	(1)	เพ่ื่�อศึึกษาสภัาพื่ปั็ญหา	 
และอุป็สรั้รั้คในการั้ดำาเนินการั้พื่ัฒนาควิามรั้้�ของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 
และ	(2)	เพ่ื่�อศึกึษาข�อเสนอแนะและแนวิที่างในการั้พื่ฒันาควิามรั้้�ของเจั�าหน�าที่้� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 เก็บัรั้วิบัรั้วิมข�อม้ลโดยการั้สัมภัาษณ์์เช้ิงลึกเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั 
ผู้้�บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้ใน	5	พ่ื่�นท้ี่�	ค่อ	ภัาคเหน่อ	ภัาคตำะวัินออกเฉ้ียงเหน่อ	 
ภัาคกลาง	ภัาคตำะวัินออก	และภัาคใตำ�	จัำานวิน	239	นาย	และการั้จัดัสนที่นากลุ�ม	 
จัำานวิน	2	ครั้ั�ง	ในรั้ะหวิ�างเดอ่นกนัยายน	2559	ถงึกรั้กฎาคม	2560		ผู้ลจัาก 
การั้ศึึกษาวิิจััยพื่บัวิ�า	(1)	สภัาพื่ป็ัญหาและอุป็สรั้รั้คในการั้ดำาเนินการั้พื่ัฒนา 
ควิามรั้้�ของตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 ได�แก�	 นโยบัายในการั้อบัรั้มขององค์กรั้ไม�ชั้ดเจัน	 
ขาดงบัป็รั้ะมาณ์	ขาดการั้อบัรั้มที่บัที่วินควิามรั้้�ในรั้ะหวิ�างป็ฏิิบััตำงิาน	ขาดการั้วิางแผู้น 
การั้อบัรั้มที่้�เป็็นรั้ะบับั	การั้ไป็อบัรั้มกรั้ะที่บัตำ�อกาป็ฏิิบััตำิหน�าที่้�	 ไม�ม้หลักเกณ์ฑ์ ์

การพััฒนาคัวามร้�ในการบังคัับใช้�กฎหมาย่การพััฒนาคัวามร้�ในการบังคัับใช้�กฎหมาย่

ของเจ้�าหน�าท่�ตำำารวจ้จ้ราจ้รของเจ้�าหน�าท่�ตำำารวจ้จ้ราจ้ร
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ในการั้คัดเล่อกผู้้ �เข �ารัั้บัการั้อบัรั้ม	 ร้ั้ป็แบับั 
การั้ จััดอบัรั้มที่้� ม้ อ ย้ � ยั ง ไม � เ พ้ื่ ย งพื่อและ 
ไม�ตำอบัสนองควิามตำ�องการั้	และ	(2)	ข�อเสนอแนะ 
แนวิที่างการั้พัื่ฒนาควิามรั้้�ของตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 
และข�อเสนอแนะในเชิ้งนโยบัาย	 ได�แก�	 ควิรั้ม ้
หลกัสต้ำรั้เฉีพื่าะสำาหรั้บััตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	ควิรั้จัดัการั้ 
กอบัรั้มในรั้ะดับัตำำารั้วิจัภั้ธรั้จัังหวิัด	 รั้ะยะเวิลา 
ในการั้อบัรั้มไม�ควิรั้นานเกินไป็	 เน่�อหาให�เน�น 
เรั้่�องที่้�จัำาเป็็น	 ควิรั้ม้การั้กำาหนดเป็็นนโยบัาย 
และยุที่ธศึาสตำรั้์เร่ั้�องการั้ลดอุบััตำิเหตุำจัรั้าจัรั้	 
ควิบัค้�กับัการั้ศึึกษาอบัรั้ม

คำำ�สำำ�คำญั:	การั้พื่ฒันาควิามรั้้�,	เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั 
จัรั้าจัรั้,	อบัุัตำเิหตำจุัรั้าจัรั้,	ควิามป็ลอดภัยัที่างถนน

 Abstract

 
 This research investigated traffic  
police officer’s knowledge in traffic law  
enforcement to create road safety and  
reduce road accidents in Thailand which  
has the second highest road traffic fatality  
rate in the world. The purposes of this  
research	were	 1)	 to	 investigate	 problems	 
in the development of traffic police officer’s  
knowledge	and	2)	to	study	the	approaches	 
to develop traffic officer’s knowledge. This  
qualitative research employed in-depth  
interview	 to	collect	data	 from	239	traffic	 
police officers in five regions including  
North,	Northeast,	Central,	East,	and	South	 
and	 two	 focus	 groups	 during	 September	 
2016	 to	 July	 2017.	 The	 results	 showed	 

that the organization policy in relation to  
training	was	not	clear	and	the	budget	was	 
insufficient. There was a lack of in-service  
training and sometimes joining the program  
might cause a dereliction of duty. There was  
no standard in recruitment to the training  
program and the program did not meet the  
needs	of	the	organization.	Moreover,	plans	 
and recommendations are raised to fulfill  
the	gap,	 for	 instance,	 there	should	be	a	 
special training for traffic police officers;  
there	 should	 be	 a	 training	 for	 provincial	 
police	 officers.	 The	 program	 should	 be	 
well organized with necessary content and  
be	held	in	a	suitable	period	of	time.	The	 
organization should have strong policies  
and strategies that help in decreasing traffic  
accidents along with the effective training.

Keywords: Knowledge	 development,	 
Traffic	 police	 officers,Traffic	 accident,	 
Road safety

	บทนำา

	 ป็ัญหาอุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้ของป็รั้ะเที่ศึไที่ย 
อย้�ในสถานการั้ณ์์ที่้�จัะตำ�องดำาเนนิการั้แก�ไขปั็ญหา 
และจััดการั้อย�างม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 จัากสถิตำิ 
ของการั้เกดิอบัุัตำเิหตำจุัรั้าจัรั้ในป็รั้ะเที่ศึไที่ย	องค์การั้ 
อนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization	 
[WHO],	2016)	รั้ะบุัวิ�า	ในปี็	พื่.ศึ.	2556	ม้จัำานวิน 
สถิตำิผู้้�เส้ยช้้วิิตำจัากอุบััตำิเหตำุการั้จัรั้าจัรั้ที่างบัก 
ของไที่ยม้จัำานวินมากเป็็นอันดับัสองของโลก	 
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รั้องจัากป็รั้ะเที่ศึลิเบ้ัย	 โดยลิเบ้ัยม้จัำานวิน 
ผู้้�เสย้ช้้วิติำมากเป็็นอนัดบััหนึ�ง	ป็รั้ะมาณ์	73.4	คน	 
ตำ�อป็รั้ะช้ากรั้	100,000	คน	ส�วินไที่ยม้จัำานวิน 
ผู้้�เสย้ช้้วิติำมากเป็็นอนัดบััสอง	ป็รั้ะมาณ์	36.2	คน 
ตำ�อป็รั้ะช้ากรั้	 100,000	คน	 ในขณ์ะที่้�ค�าเฉีล้�ย 
ที่ั�วิโลกของอัตำรั้าการั้เส้ยช้้วิิตำจัากการั้จัรั้าจัรั้ 
ที่างถนนป็รั้ะมาณ์	 17.4	 คน	 ตำ�อป็รั้ะช้ากรั้	 
100,000	 คน	 (สำานักงานนโยบัายและแผู้น 
การั้ขนส�งและจัรั้าจัรั้	[สนข],	2558)	โดยสาเหตุำ 
ของการั้เกิดอุบััตำิเหตุำสามารั้ถแบั�งออกเป็็น	 
3	กลุ�ม	ค่อ	(1)	กลุ�มปั็จัจัยัด�านคน	(2)	กลุ�มปั็จัจัยั 
ด�านยานพื่าหนะ	และ	(3)	กลุ�มป็ัจัจััยด�านถนน 
และสิ�งแวิดล�อม	 สำาหรั้ับักลุ�มป็ัจัจััยด�านคนนั�น	 
ถ่อเป็็นป็ัจัจััยหลักในการั้ที่ำาให�เกิดอุบััติำเหตุำถึง	 
64%	จัากรั้ายงานของสำานกังานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ	 
ดงันั�นไม�วิ�าจัะเป็็นด�านตัำวิผู้้�ขบััข้�	ได�แก�	การั้เมาสรุั้า	 
การั้ใช้�ควิามเรั้็วิเกินกวิ�าที่้�กฎหมายกำาหนด	 
หร่ั้อตัำวิเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัผู้้�บัังคับัใช้�กฎหมาย				 
ล�วินเป็็นปั็จัจััยท้ี่�เก้�ยวิข�อง	ซึ่ึ�งสามารั้ถจัะจัดัการั้ 
แก�ไขป็้องกันได�
	 จัากป็ัจัจััยท้ี่�เก้�ยวิข�องกับัการั้เกิดอุบััติำเหตุำ 
การั้จัรั้าจัรั้	สามารั้ถกำาหนดร้ั้ป็แบับัการั้ป้็องกนั 
อุบััตำิเหตำุที่ั�วิไป็ได�	3	รั้้ป็แบับั	ได�แก�	การั้ป็้องกัน 
และแก �ไขที่างวิิศึวิกรั้รั้ม	 (engineering)	 
การั้บัังคับัใช้�กฎหมาย	(enforcement)	และการั้ให� 
การั้ศึึกษา	(education)	(Asian	Development	 
Bank	[ADB],	2014;	Zaal,	1994)
	 1.	 การั้ป็้องกันและแก�ไขที่างวิิศึวิกรั้รั้ม	 
การั้ป็รั้บััป็รั้งุแก�ไขที่างด�านวิศิึวิกรั้รั้ม	โดยศึกึษา 
ข�อม้ลจัากลักษณ์ะ	 และสาเหตุำของอุบััติำเหตุำ 
ที่้�เกิดขึ�น	มส้�วินใดของถนนบั�างที่ำาให�เกดิอบุัตัำเิหตำุ	 
เช้�น	ถนนช้ำารัุ้ด	 เป็็นหลุมเป็็นบั�อ	ที่างโค�งเยอะ	 
ไม�มป้้็ายบัอกที่าง	ถนนล่�น	เป็็นตำ�น	และใช้�วิธิก้ารั้ 

ที่างด�านวิิศึวิกรั้รั้มเข�ามาป็รั้บััป็รั้งุแก�ไขที่ั�งสภัาพื่ 
ของที่าง	และสภัาพื่สิ�งแวิดล�อมของที่างให�สภัาพื่ 
ถนนป็ลอดภััย	และการั้ป็รั้ับัป็รัุ้งยานพื่าหนะ
	 2.	 การั้บัังคับัใช้�กฎหมาย	เป็็นการั้บัังคับัใช้� 
กฎหมายจัรั้าจัรั้อย�างม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 โดยให� 
ตำำารั้วิจั	จัับั	ป็รั้ับั	คุมควิามป็รั้ะพื่ฤตำิ	ผู้้�ที่้�ที่ำาผู้ิด 
กฎหมาย	 เช้�น	 ไม�สวิมหมวิกกันน็อก	 ดัดแป็ลง 
สภัาพื่รั้ถ	เมาแล�วิขบัั	เป็็นตำ�น	เพ่ื่�อให�ผู้้�ใช้�รั้ถใช้�ถนน 
ป็ฏิิบััตำิตำามกฎจัรั้าจัรั้ซึ่ึ�งเป็ ็นกฎแห�งควิาม 
ป็ลอดภัยั	รั้วิมที่ั�งกฎหมายอ่�นๆ	ที่้�เก้�ยวิข�อง	เช้�น						 
การั้ตำรั้วิจัสภัาพื่รั้ถ	การั้สอบัตำ�อใบัอนุญาตำขับัข้�	 
การั้สวิมหมวิกนิรั้ภััย	 และการั้ใช้�เข็มขัดนิรั้ภััย	 
เป็็นตำ�น	
	 3.	 การั้ให�การั้ศึกึษา	เป็็นการั้อบัรั้มให�ควิามร้ั้� 
เก้�ยวิกับักฎหมายจัรั้าจัรั้ให � กับัป็รั้ะช้าช้น 
และเจั�าหน�าท้ี่�ผู้้�บัังคบััใช้�กฎหมาย	หร่ั้อจััดกจิักรั้รั้ม 
ในการั้ป็้องกันแก�ไขอุบััตำิเหตำุรั้�วิมกันรั้ะหวิ�าง 
หน�วิยงานของภัาครั้ฐั	เอกช้น	และภัาคป็รั้ะช้าช้น	 
สรั้�างภั้มิคุ�มกันด�านอุบััตำิเหตำุ	 เพ่ื่�อให�ป็รั้ะช้าช้น 
ที่กุรั้ะดบััชั้�น	ตำั�งแตำ�เดก็เลก็ขึ�นมาจันถงึป็รั้ะช้าช้น 
ที่ั�วิไป็	มค้วิามรั้้�ในการั้ป้็องกนัตำนเองจัากอุบััตำเิหตำไุด�	 
และให�เกิดควิามสำานึกในควิามป็ลอดภััย
	 สำาหรั้ับัป็รั้ะเด็นการั้บัังคับัใช้ �กฎหมาย 
หากผู้้�บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้นั�นขาดควิามรั้้� 
ในการั้ป็ฏิิบััตำิหน�าที่้�ก็จัะที่ำาให�การั้บัังคับัใช้� 
กฎหมายจัรั้าจัรั้ขาดป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 ดังนั�น	 
เพ่ื่�อให�เกดิป็รั้ะสทิี่ธภิัาพื่ในการั้ป้็องกนัอบัุัตำเิหตำุ 
ในด�านการั้บัังคับัใช้�กฎหมาย	 จัึงควิรั้จััดให�ม้ 
การั้ฝึึกอบัรั้มเพ่ื่�อพื่ัฒนาควิามรั้้�ด�านกฎหมาย 
จัรั้าจัรั้ให�กับัเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ซึ่ึ�งเป็็น 
ผู้้�บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้	(ADB,	2014;	European	 
Transportation	Safety	Council,	1999;	Zaal,	 
1994)	หากเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ขาดควิามรั้้� 
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หร่ั้อขาดการั้ฝึึกอบัรั้มในการั้ที่ำางานนอกจัาก 
จัะส�งผู้ลตำ�อป็รั้ะสทิี่ธิภัาพื่แล�วิ	ยังจัะส�งผู้ลให�เกิด 
อันตำรั้ายตำ�อตำัวิเจั�าหน�าที่้�เองด�วิย	 (National	 
Institute	for	Occupational	Safety	and	Health	 
[NIOSH],	 2014)	 และโดยที่ั�วิไป็การั้ฝึึกอบัรั้ม 
ในหน�วิยงานการั้ฝึึกอบัรั้มของตำำารั้วิจัยงัไม�สามารั้ถ 
ให�ควิามรั้้�ที่้�เพ้ื่ยงพื่อสำาหรั้ับัการั้ออกไป็ป็ฏิิบััตำิ 
หน�าท้ี่�ในด�านตำ�างๆ	โดยเฉีพื่าะในด�านการั้บัังคับัใช้� 
กฎหมายจัรั้าจัรั้	 (Bykov,	 2014)	 ที่ำาให�ตำำารั้วิจั 
ที่้�จับัออกไป็ตำ�องเร้ั้ยนร้ั้�วิิธก้ารั้ที่ำางานด�วิยตำนเอง 
ในขณ์ะป็ฏิิบััตำิงานจัรั้ิง
	 การั้บัรั้หิารั้จัดัการั้ภัาครั้ฐัของสำานกังานตำำารั้วิจั 
แห�งช้าตำิ	 ในการั้ให�ควิามรั้้�	 และการั้ฝึึกอบัรั้ม			 
ให�กับัเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 จัะแบั�งออกเป็็น	 
3	ลักษณ์ะ	ค่อ	(1)	การั้เรั้้ยนในโรั้งเรั้้ยนตำำารั้วิจั	 
(โรั้งเร้ั้ยนนายรั้�อยตำำารั้วิจัหรั้อ่โรั้งเร้ั้ยนพื่ลตำำารั้วิจั/ 
นายสิบัตำำารั้วิจั)	(2)	การั้ฝึึกอบัรั้มพัื่ฒนาบุัคลากรั้ 
ด�านการั้จัรั้าจัรั้ป็รั้ะจัำาปี็	และ	(3)	หลกัสต้ำรั้ด�าน 
งานจัรั้าจัรั้อ่�นที่้�จััดขึ�นเป็็นครั้ั�งครั้าวิในแตำ�ละพ่ื่�นที่้�	 
ซึ่ึ�งในการั้ฝึึกอบัรั้มควิามรั้้�แรั้กเข�าของเจั�าหน�าที่้� 
ผู้้ �ท้ี่�จัะรัั้บัผิู้ดช้อบังานด�านงานจัรั้าจัรั้ยังไม� 
เป็็นรั้ะบับัและครั้อบัคลุมเพ้ื่ยงพื่อ	 เน่�องจัาก 
การั้เร้ั้ยนในโรั้งเร้ั้ยนตำำารั้วิจัเป็็นเพ้ื่ยงแค�รั้ายวิชิ้า 
เด้ยวิหร่ั้อเป็็นเพ้ื่ยงหัวิข �อเด้ยวิในขณ์ะเป็็น 
นักเร้ั้ยนตำำารั้วิจั	 และเม่�อจับัการั้ศึึกษาออกมา 
ที่ำางานในพ่ื่�นที่้�หร่ั้อหน�วิยงานตำ�างๆ	 ก็จัะรั้ับั 
ตำำาแหน�งตำ�างๆ	หลากหลายสายงานไม�วิ�าจัะเป็็น 
สายงานสอบัสวิบั	ส่บัสวิน	ป็้องกันป็รั้าบัป็รั้าม	 
และธุรั้การั้	 ซึ่ึ�งไม �ใช้ �งานด�านการั้จัรั้าจัรั้	 
พื่อที่ำางานไป็สักพัื่กควิามร้ั้�ด�านการั้จัรั้าจัรั้ก็จัะ 
หายไป็เพื่รั้าะไม�ได�นำามาใช้�	และเน่�องจัากรั้ะบับั 
การั้แตำ�งตำั�งโยกย �ายของสำานักงานตำำารั้วิจั 
แห�งช้าตำิสามารั้ถโยกย�ายข�ามสายงานกันได�	 

ที่ำาให�เม่�อได�รัั้บัการั้แตำ�งตัำ�งให�มาที่ำาหน�าท้ี่�ด�าน 
งานจัรั้าจัรั้โดยไม�ได�ม้การั้อบัรั้มก�อน	 จัึงที่ำาให� 
ตำ�องไป็เร้ั้ยนจัากการั้ลองผิู้ดลองถ้ก	 ซึ่ึ�งจัาก 
งานวิจัิัยแสดงให�เหน็วิ�า	ควิามรั้้�ด�านการั้จัรั้าจัรั้ 
โดยหลักได�มาจัากการั้เร้ั้ยนร้ั้�กันเองที่ั�งจัาก 
เพื่่�อนรั้�วิมงานที่้�ม้ป็รั้ะสบัการั้ณ์์และการั้ลองผู้ิด 
ลองถ้ก	 โดยสิ�งที่้�เป็็นป็ัญหาในการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ของเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ป็รั้ะกอบัด�วิยป็รั้ะเด็น 
ตำ�างๆ	 ที่้�สำาคัญ	 เช้�น	 นโยบัายและแผู้นการั้ 
ฝึึกอบัรั้มที่้�ไม�ช้ัดเจัน	 การั้ขาดวิิที่ยากรั้ด�าน 
การั้จัรั้าจัรั้ที่้�มค้ณุ์ภัาพื่	การั้ขาดเน่�อหา	การั้เร้ั้ยน 
การั้สอนที่้�เหมาะสม	 การั้ขาดสถานที่้�ฝึึกอบัรั้ม 
ที่้�เหมาะสม	การั้ขาดการั้ป็รั้ะเมนิผู้ลการั้ฝึึกอบัรั้ม 
การั้ขาดเอกสารั้	 ค้ �ม่อ	 หร่ั้อส่�อการั้เร้ั้ยนรั้้ � 
การั้ป็ฏิิบััติำงานท้ี่�เป็็นมาตำรั้ฐานและครั้บัถ�วิน	 
และการั้ไม�ได�เข �ารั้ับัการั้ฝึึกอบัรั้มหลักส้ตำรั้ 
ที่บัที่วินตำามที่้�สำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าติำจััดให�	 
เพื่รั้าะไม�ม้เวิลาวิ�างไป็เข�ารัั้บัการั้ฝึึกอบัรั้ม 
เน่�องจัากตำ�องที่ำางานทุี่กวิัน	 ขาดแรั้งจั้งใจั 
ที่้�จัะเข�ารั้บััการั้อบัรั้ม	เป็็นตำ�น	(พื่งษ์สนัต์ำ	คงตำร้ั้แก�วิ,	 
วิรั้รั้ณ์ภัา	โพื่ธิ�น�อย,	สรุั้ยินั	วิินจิัมนตำร้ั้	และสญัญา	 
เน้ยมป็รั้ะดิษฐ์,	2551)
	 ดังนั�น	 นโยบัายและการั้บัรั้ิหารั้จััดการั้ 
ด�านการั้ฝึึกอบัรั้มให�ควิามรั้้�แก�เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั	 
จังึมค้วิามสำาคญัมากที่้�รั้ฐับัาล	และส�วินที่้�เก้�ยวิข�อง 
จัะตำ�องม้การั้แก�ไข	 ป็รัั้บัป็รุั้งให�ม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 
ควิรั้ส�งเสรั้ิม	 สนับัสนุน	 การั้ที่ำางานในเช้ิงรัุ้ก 
มากกวิ�าการั้ที่ำางานในเชิ้งรั้บัั	เพื่่�อเป็็นการั้ป้็องกนั 
ไม�ให�เกิดอุบััตำิเหตำุ	 ส�งผู้ลตำ�อการั้ลดจัำานวิน 
อบัุัตำเิหตุำจัรั้าจัรั้ลง	ให�ม้ควิามป็ลอดภัยัสอดคล�อง 
กบัักรั้อบัการั้ดำาเนนิการั้	5	ป็รั้ะการั้ของคำาป็รั้ะกาศึ 
เจัตำนารั้มณ์์ป็ฏิิญญามอสโก	 โดยป็รั้ะกาศึให� 
ป็ี	 พื่.ศึ.	 2554-2563	 เป็็นที่ศึวิรั้รั้ษแห�งควิาม 
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ป็ลอดภััยที่างถนน	 (Decade	 of	 Action	 for	 
Road	Safety)	อันได�แก�	
	 (1)	 การั้พื่ัฒนาควิามสามารั้ถในการั้บัรั้ิหารั้ 
จััดการั้	(Building	Management	Capacity)
	 (2)	การั้ดำาเนินการั้ในการั้ออกแบับัถนน 
และการั้จััดการั้โครั้งข�ายถนนที่้�รั้องรั้ับัผู้้�ใช้�ถนน 
ที่กุกลุ�ม	(Influence	Road	Design	and	Network	 
Management)
	 (3)	การั้ดำาเนินการั้เพื่่�อให�ได �มาตำรั้ฐาน 
ควิามป็ลอดภััยของรั้ถ	 (Influence	 Vehicle	 
Safety	Design)
					(4)	การั้ดำาเนนิการั้เพ่ื่�อให�มผู้้ลตำ�อพื่ฤตำกิรั้รั้ม 
ของผู้้�ใช้�ถนนที่กุกลุ�ม	(Influence	Road	User	Behavior)
	 (5)	การั้ป็รั้ับัป็รัุ้งการั้ด้แลรั้ักษาผู้้�บัาดเจั็บั 
จัากอุบััตำิเหตำุ	(Improve	Post	Crash	Care)
	 การั้ให�ควิามร้ั้�/การั้ฝึึกอบัรั้มให�กับัเจั�าหน�าท้ี่� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้อย�างเพ้ื่ยงพื่อจัะช้�วิยที่ำาให�บัรั้รั้ลุ 
เป้็าหมายตำามกรั้อบัดังกล�าวิในข�อ	(4)	การั้ดำาเนนิการั้ 
เพ่ื่�อให�ม้ผู้ลตำ�อพื่ฤติำกรั้รั้มของผู้้�ใช้�ถนนทุี่กกลุ�ม	 
(Influence	Road	User	Design)	และข�อ	(5)	การั้ป็รั้บััป็รั้งุ 
การั้ดแ้ลรั้กัษาผู้้�บัาดเจับ็ัจัากอบัุัตำเิหตำ	ุ(Improve	 
Post	 Crash	 Care)	 โดยเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั 
จัรั้าจัรั้จัะเป็็นผู้้�ท้ี่�สามารั้ถเป็ล้�ยนพื่ฤติำกรั้รั้มของ 
ป็รั้ะช้าช้นในการั้ใช้�รั้ถใช้�ถนนได�	ด�วิยการั้บัังคับั 
ใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้และควิบัคมุการั้จัรั้าจัรั้	รั้วิมที่ั�ง 
จัะเป็็นผู้้�ที่ำาหน�าที่้�ในการั้ช้�วิยเหล่อผู้้�ป็รั้ะสบั 
อุบััติำเหตำุเบ่ั�องตำ�นหลังจัากเกิดอุบััติำเหตำุขึ�น	 ซึ่ึ�ง 
แนวิที่างในการั้ฝึึกอบัรั้มให�ควิามร้ั้�แก�เจั�าหน�าที่้� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้เพ่ื่�อให�บัรั้รั้ลุเป็้าหมายการั้สรั้�าง 
ที่ศึวิรั้รั้ษแห�งควิามป็ลอดภัยัที่างถนน	(Decade	 
of	Action	for	Road	Safety)	ป็รั้ะกอบัด�วิยป็รั้ะเดน็ 
ควิามร้ั้�ด�านการั้จัรั้าจัรั้ที่้�สำาคัญ	ดงัน้�	(Handicap	 
International	Belgium	[HIB],	2008)

	 1.	 กฎหมายจัรั้าจัรั้และการั้บัังคบััใช้�กฎหมาย 
จัรั้าจัรั้	(traffic	laws	and	enforcement)
	 2.	 การั้ควิบัคมุการั้จัรั้าจัรั้	(traffic	control/ 
direction)
	 3.	 การั้บัริั้หารั้จัดัการั้จัรั้าจัรั้ในกรั้ณ์ฉุ้ีกเฉีนิ/ 
อบัุัติำเหตำ	ุ(emergency/accident	management)
	 4.	 ควิามรั้้�ที่ั�วิไป็เก้�ยวิกบััสาเหตำขุองการั้เกดิ 
อบัุัตำเิหตำ	ุ(general	causes	of	traffic	accidents)	

	วัตำถุุประสงคั์ของศึึกษาวิจ้ัย่

 
	 1.	 เพ่ื่�อศึึกษาสภัาพื่ป็ัญหาและอุป็สรั้รั้ค 
ในการั้ดำาเนินการั้พื่ัฒนาควิามรั้้�ของเจั�าหน�าที่้� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้
	 2.	 เพื่่�อศึึกษาข�อเสนอแนะและแนวิที่าง 
ในการั้พื่ฒันาควิามรั้้�ของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้

 แนวคิัดและวรรณกรรมท่�เก่�ย่วข�อง

	 การั้พื่ฒันาควิามรั้้�ของบัคุลากรั้	ช้�วิยลดรั้ะยะ 
เวิลาในการั้เร้ั้ยนรั้้�งาน	ม้ผู้ลตำ�อป็รั้ะสทิี่ธิภัาพื่งาน	 
ม้หลายร้ั้ป็แบับั	เช้�น	การั้ป็ฐมนิเที่ศึ	การั้ฝึึกอบัรั้ม	 
การั้ศึึกษาด�วิยตำนเอง	 การั้มอบัหมายงาน	 
การั้ที่ำางานเป็็นกลุ�มคณ์ะ	และการั้ส�งไป็ศึกึษาตำ�อ	 
(ป็รั้ะเวิศึน์	มหารั้ัตำน์สกุล,	2551)	การั้อบัรั้มให� 
ควิามร้ั้�เป็็นวิิธ้การั้หนึ�งในการั้พัื่ฒนาบัุคคล 
ซึ่ึ�งเป็็นที่รัั้พื่ยากรั้มนษุย์ที่้�สำาคญัในการั้บัรั้หิารั้งาน 
ให�เกิดป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ในการั้ที่ำางาน	 เป็็นวิิธ้การั้ 
ที่้�ผู้้ �บัริั้หารั้และนักวิิช้าการั้	 ที่ั�งส�วินรั้าช้การั้	 
รั้ัฐวิิสาหกิจั	 และธุรั้กิจัเอกช้น	 ให�ควิามสำาคัญ 
เป็็นอย�างมาก	เน่�องจัากได�เลง็เห็นถึงควิามจัำาเป็็น 
ที่้�จัะตำ�องพื่ัฒนาบัุคลากรั้ที่้�อย้�ในองค์การั้อย�าง 
ตำ�อเน่�องเพ่ื่�อให�ที่นัตำ�อการั้เป็ล้�ยนแป็ลงที่างด�าน 
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วิิช้าการั้และเที่คโนโลย้ใหม�ๆ	 ตำลอดจันควิาม 
เป็ล้�ยนแป็ลงของสภัาพื่เศึรั้ษฐกิจั	 และสังคม 
ที่้�เป็็นไป็อย�างไม�หยุดยั�ง	 เพื่รั้าะการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ถ่อวิ�าม้ส�วินสำาคัญยิ�งที่้�จัะช้�วิยเพิื่�มพ้ื่นควิามร้ั้�	 
พื่ฒันาทัี่กษะ	และเป็ล้�ยนแป็ลงเจัตำคตำใิห�เกดิขึ�น 
แก�บุัคลากรั้ในองค์การั้	และนอกจัากน้�ยงัสามารั้ถ 
ช้�วิยบัำารัุ้งขวิัญและสรั้�างควิามผู้้กพื่ันให�เกิดขึ�น 
รั้ะหวิ�างบุัคลากรั้กับัองค์การั้เป็็นอย�างด	้การั้ฝึึก 
อบัรั้มสามารั้ถจัดัให�แก�บุัคลากรั้ท้ี่�อย้�ในองค์การั้ 
ได�ทุี่กรั้ะดับัตำั�งแตำ�พื่นักงานรั้ะดับัตำ�น	 จันถึง 
ผู้้�บัริั้หารั้รั้ะดับัส้งขององค์การั้	 โดยคาดหวิังวิ�า 
เม่�อบัคุคลได�รัั้บัการั้ฝึึกอบัรั้มและเกิดการั้พัื่ฒนา 
ควิามร้ั้�	 ที่ักษะ	 และเจัตำคติำแล�วิ	 เม่�อกลับัไป็ 
ป็ฏิิบััติำงานจัะก�อให�เกิดควิามเป็ล้�ยนแป็ลงไป็ 
ในที่างที่้�ด	้หร่ั้อเกดิการั้เป็ล้�ยนแป็ลง	พื่ฤตำกิรั้รั้ม	 
(behavior	change)	ในการั้ป็ฏิิบััตำิงานให�ได�ผู้ล 
ด้ขึ�น	 เพื่รั้าะฉีะนั�น	 วิัตำถุป็รั้ะสงค์สำาคัญสุด 
ของการั้ศึกึษาอบัรั้ม	กค่็อ	เพ่ื่�อให�เกดิการั้ป็รั้บััป็รั้งุ														 
การั้ป็ฏิบัิัตำงิานนั�นเอง	(นริั้นัดร์ั้	จัลุที่รั้พัื่ย์,	2550;	 
เนตำรั้์พื่ัณ์ณ์า	ยาวิิรั้าช้,	2556)	
	 ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้นั�นเป็็นเจั�าหน�าที่้�ของรั้ฐั	สงักดั 
สำานกังานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำ	ิมบ้ัที่บัาที่หน�าที่้�ในการั้ 
บัังคับัใช้�กฎหมาย	 รั้ักษากฎหมายให�ศึักดิ�สิที่ธิ�	 
และออกมาตำรั้การั้กรั้ะตำุ�นให�ป็รั้ะช้าช้นป็ฏิิบััติำ 
ตำามกฎหมายอย�างเครั้�งครั้ดั	จัดุมุ�งหมายสำาคัญ 
ของการั้บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้	 ก็เพื่่�อเป็็น 
การั้ข�มขวิญัยบััยั�งผู้้�ละเมิดหร่ั้อผู้้�มแ้นวิโน�มจัะละเมิด 
กฎหมายหร่ั้อรั้ะเบ้ัยบัเก้�ยวิกบััการั้จัรั้าจัรั้	ซึ่ึ�งการั้ 
บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้ที่้�เหมาะสมจัะที่ำาให� 
ผู้้�ละเมิดได�เร้ั้ยนร้ั้�ที่้�จัะหลก้เล้�ยงพื่ฤติำกรั้รั้มละเมิด 
กฎหมาย	 หร่ั้อลดพื่ฤติำกรั้รั้มท้ี่�เห็นแก�ป็รั้ะโยช้น ์
ส�วินตำนในการั้ใช้�รั้ถใช้�ถนนโดยไม�คำานึงถึง 
บัคุคลอ่�นอกจัากน้�วิตัำถุป็รั้ะสงค์ของการั้ควิบัคุม 

จัรั้าจัรั้อก้อย�าง	กเ็พ่ื่�อควิามป็ลอดภัยั	เป็็นรั้ะเบ้ัยบั 
เร้ั้ยบัรั้�อยของผู้้�ใช้�รั้ถใช้�ถนน	 ตำลอดจันเพ่ื่�อให� 
การั้จัรั้าจัรั้มค้วิามคล�องตัำวิสามารั้ถเคล่�อนไหวิได�						 
โดยไม�ตำิดขัด	 (ป็ุรั้ะช้ัย	 เป็ี�ยมสมบ้ัรั้ณ์์,	 2526)	 
ดังนั�น	การั้บัังคับัใช้�กฎหมายให�ม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ 
จัะตำ�องป็รั้ะกอบัด�วิย	 กฎหมายที่้�เหมาะสม 
และกรั้ะบัวินการั้ยุติำธรั้รั้มที่้�ม้ป็รั้ะสทิี่ธิภัาพื่ภัายใตำ� 
หลกันิตำธิรั้รั้ม	(the	rule	of	law)	ซึ่ึ�งจัะตำ�องอาศัึย 
ควิามร้ั้�ควิามสามารั้ถในการั้ที่ำาควิามเข�าใจั 
กฎหมายท้ี่�บััญญัติำอย�างเหมาะสม	 และนำาไป็ 
ป็ฏิิบััติำหร่ั้อบัังคับัใช้�ให�ถ้กตำ�องตำามเจัตำนารั้มณ์ ์
ของกฎหมาย	 ซึ่ึ�งตำ�องอาศึัยการั้เร้ั้ยนรั้้�	 ทัี่กษะ 
และป็รั้ะสบัการั้ณ์์ผู้�านกรั้ะบัวินการั้ให�การั้ศึกึษาเร้ั้ยนร้ั้� 
และการั้ฝึึกอบัรั้มแก�ตำัวิเจั�าหน�าที่้�ที่้�เก้�ยวิข�อง	
	 การั้เ ร้ั้ยนร้ั้ � เป็ ็นกรั้ะบัวินการั้ท้ี่�สำ า คัญ 
ของมนษุย์ที่้�จัะตำ�องมเ้พ่ื่�อใช้�ในการั้พื่ฒันาตำวัิเองให�ม้ 
ควิามพื่รั้�อมในการั้ป็ฏิิบััติำงาน	 โดยการั้เร้ั้ยนร้ั้� 
ควิรั้มก้ารั้เร้ั้ยนรั้้�ที่ั�งที่างที่ฤษฎ้ผู้�านกรั้ะบัวินการั้ 
จัดจัำา	ที่ำาควิามเข�าใจั	วิิเครั้าะห์และสังเครั้าะห์	 
รั้วิมที่ั�งการั้เร้ั้ยนรั้้�โดยการั้ป็ฏิบิัตัำทิี่ดลองเพ่ื่�อเพื่ิ�ม 
ที่ักษะในการั้นำาควิามรั้้�ไป็ป็ฏิิบััตำิควิบัค้�กันไป็			 
ซึ่ึ�งการั้เร้ั้ยนร้ั้�อาจัจัะเป็็นการั้เร้ั้ยนร้ั้�ด�วิยตำนเอง 
หร่ั้อเร้ั้ยนร้ั้�ด�วิยการั้ฝึึกอบัรั้ม	 เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจั 
ก็เช้�นเด้ยวิกันจัะตำ�องม้การั้เร้ั้ยนรั้้�เพ่ื่�อพื่ัฒนา 
ศึกัยภัาพื่ของตำวัิเองให�ก�าวิที่นัเหตำกุารั้ณ์์ในสงัคม 
โลกยุคใหม�ที่้�ม้การั้เป็ล้�ยนแป็ลงอย�างรั้วิดเรั้็วิ	 
โดยเฉีพื่าะการั้เร้ั้ยนรั้้�ของผู้้�ใหญ�ที่้�ม้หลักสำาคัญ 
อย้�วิ�า	 ผู้้�ใหญ�มักจัะเร้ั้ยนร้ั้�ในสิ�งที่้�ตำ�องการั้เร้ั้ยน				 
และจัำาเป็็นในการั้นำาไป็ป็ฏิิบััตำิงาน	 เน่�องจัาก 
เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ส�วินใหญ�จัะเป็็นผู้้�ใหญ� 
ที่้�มป้็รั้ะสบัการั้ณ์์และป็ฏิิบััตำงิานมานาน	จังึควิรั้ 
เล่อกใช้�วิิธ้ที่้�เหมาะสมในการั้ฝึึกอบัรั้มเพ่ื่�อให� 
เกิดการั้เร้ั้ยนรั้้�ที่้�ม้ป็รั้ะสทิี่ธภิัาพื่	ดังนั�น	สำานักงาน 

_21(031-048)P3.indd   36_21(031-048)P3.indd   36 29/4/2564 BE   16:3529/4/2564 BE   16:35



37

Journal of Thai Justice System Vol.1 January - April 2021

ตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิจัึงจััดให�ม้การั้ฝึึกอบัรั้มที่้�แบั�ง 
ตำามช้�วิงเวิลาในการั้ฝึึกอบัรั้ม	โดยแบั�งเป็็นการั้ 
ฝึึกอบัรั้มก�อนป็รั้ะจัำาการั้	(pre-service	training)	 
และการั้ฝึึกอบัรั้มรั้ะหวิ�างป็รั้ะจัำาการั้	(in-service	 
training)	โดยการั้ฝึึกอบัรั้มก�อนป็รั้ะจัำาการั้จัะม ้
วิตัำถปุ็รั้ะสงค์เพ่ื่�อเตำร้ั้ยมบุัคลากรั้ให�ม้ควิามพื่รั้�อม 
ก�อนเข�ารั้ับัหน�าที่้�	สามารั้ถป็ฏิิบััตำิงานได�อย�างม้ 
ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 โดยเน่�อหาการั้ฝึึกอบัรั้มจัะเน�น 
หัวิข�อท้ี่�จัำาเป็็นในการั้ป็ฏิิบััติำงาน	 และรั้ะเบ้ัยบั 
ข�อบัังคับัท้ี่�เก้�ยวิข�อง	สำาหรัั้บัการั้ฝึึกอบัรั้มรั้ะหวิ�าง 
ป็รั้ะจัำาการั้จัะมว้ิตัำถุป็รั้ะสงค์ในการั้เพิื่�มพ้ื่นควิามร้ั้� 
และที่ักษะให�แก�บัุคลากรั้ให�ม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ 
การั้ป็ฏิิบััตำงิานเพิื่�มขึ�นหร่ั้อเพ่ื่�อเตำร้ั้ยมควิามพื่รั้�อม 
สำาหรั้ับัเล่�อนตำำาแหน�งหร่ั้อเป็ล้�ยนสายงาน	 
(พื่งษ์สันตำ์	คงตำรั้้แก�วิ	และคนอ่�นๆ	,	2551)	

	วิธี่การดำาเนินการวิจ้ัย่	

	 	 การั้ศึกึษาวิจิัยัครัั้�งน้�	เป็็นการั้ศึกึษาวิจิัยั 
เช้ิงคุณ์ภัาพื่	 ม้การั้เก็บัข�อม้ลโดยการั้สัมภัาษณ์ ์
เช้ิงลึก	 และสนที่นากลุ�ม	 โดยใช้�แบับัสัมภัาษณ์ ์
ที่้�คณ์ะผู้้ �วิิจััยพัื่ฒนาขึ�นมาจัากการั้ที่บัที่วิน 
วิรั้รั้ณ์กรั้รั้มและเอกสารั้งานวิิจััยท้ี่�เก้�ยวิข�อง	 
แบั�งออกเป็็น	3	ส�วิน	ดังน้�
	 1.	 ข�อม้ลที่ั�วิไป็
	 2.		สภัาพื่ปั็ญหาและอุป็สรั้รั้คในการั้พัื่ฒนา 
ควิามรั้้�ด�านการั้จัรั้าจัรั้
	 3.	 ข �อเสนอแนะในการั้พื่ัฒนาควิามรั้้ � 
ของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้
	 เพื่่�อให�สอดคล�องและตำรั้งตำามวิัตำถุป็รั้ะสงค์ 
ของการั้ศึึกษาวิิจััย	 คณ์ะผู้้�วิิจััยจัึงได�ใช้�วิิธ้การั้ 
คัดเล่อกกลุ�มตำัวิอย�างแบับัเจัาะจัง	 (purposive	 
sampling)	จัากผู้้�ให�ข�อมล้สำาคัญ	(key	informants) 

ค่อ	เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั		ผู้้�บัังคบััใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้	 
ใน	5	พ่ื่�นที่้�	ค่อ	ภัาคเหน่อ	ภัาคตำะวัินออกเฉ้ียงเหน่อ	 
ภัาคกลาง	 ภัาคตำะวิันออก	 และภัาคใตำ �	 
โดยที่ำาการั้สัมภัาษณ์์เช้งิลึกตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ในจังัหวิดั 
เป็้าหมายซึ่ึ�งเป็็นพื่่�นที่้�ม้การั้จัรั้าจัรั้หนาแน�น 
และม้อุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้จัำานวินมาก	 โดยเฉีพื่าะ 
ในเขตำอำาเภัอเม่องของแตำ�ละจัังหวิัด	 ได�แก�	 
จัังหวิัดเช้้ยงใหม�	 จัำานวิน	 39	 นาย	 แบั�งเป็็น 
ชั้�นสัญญาบััตำรั้	 จัำานวิน	 11	 นาย	 ชั้�นป็รั้ะที่วิน	 
28	 นาย	 จัังหวิัดขอนแก�น	 จัำานวิน	 60	 นาย	 
แบั�งเป็็นชั้�นสัญญาบััตำรั้	 จัำานวิน	 20	 นาย	 
ช้ั�นป็รั้ะที่วิน	40	นาย	กรัุ้งเที่พื่มหานครั้	จัำานวิน	 
54	นาย	แบั�งเป็็นชั้�นสญัญาบััตำรั้	จัำานวิน	16	นาย	 
ชั้�นป็รั้ะที่วิน	 38	 นาย	 จัังหวิัดช้ลบัุร้ั้	 จัำานวิน	 
46	นาย	แบั�งเป็็นชั้�นสญัญาบััตำรั้	จัำานวิน	16	นาย	 
ช้ั�นป็รั้ะที่วิน	30	นาย	และจัังหวิัดสุรั้าษฎรั้์ธาน้	 
จัำานวิน	40	นาย	แบั�งเป็็นชั้�นสญัญาบััตำรั้	จัำานวิน	 
14	 นาย	 ชั้�นป็รั้ะที่วิน	 26	 นาย	 รั้วิมที่ั�งสิ�น	 
239	นาย
	 เม่�อเก็บัรั้วิบัรั้วิมข�อม้ลจัากผู้้�ให�ข�อม้ลสำาคัญ 
โดยการั้สัมภัาษณ์์เชิ้งลึกแล�วิ	 ได�ที่ำาการั้จััด 
สนที่นากลุ�ม	 (focus	 group)	 จัำานวิน	 2	 ครั้ั�ง	 
ครั้ั�งที่้�	1	วิันที่้�	21	ก.พื่.	2560	ม้การั้เช้ิญผู้้�แที่น 
รั้ะดับัหัวิหน�าและรั้ะดับัผู้้�ป็ฏิิบััติำจัากหน�วิยงาน 
ตำ�างๆ	 ได�แก�	 กรั้มการั้ขนส�งที่างบัก	 กรั้ะที่รั้วิง 
คมนาคม	 กองบัังคับัการั้ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 
กองบััญช้าการั้ศึกึษา	สำานกังานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ	 
กรั้มป้็องกนัและบัรั้รั้เที่าสาธารั้ณ์ภัยั	มผู้้้�เข�ารั้�วิม	 
24	 ที่�าน	 และครั้ั�งที่้�	 2	 วัินที่้�	 5	 กรั้กฎาคม	 
พื่.ศึ.	 2560	 เป็็นตัำวิแที่นในรั้ะดับัผู้้�บัริั้หารั้ 
ขององค์กรั้ตำ�างๆ	 ที่้�เก้�ยวิข�อง	 และผู้้�เช้้�ยวิช้าญ 
ในด�านงานจัรั้าจัรั้	 และการั้ลดอุบััติำเหตำุจัรั้าจัรั้	 
มผู้้้�เข�ารั้�วิม20ที่�าน	ณ์	โรั้งแรั้มเซึ่นที่รั้า	ศึน้ย์รั้าช้การั้ 
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แจั�งวิัฒนะ	กรัุ้งเที่พื่มหานครั้	นอกจัากน้�	ยังได� 
จััดให�ม้การั้วิิพื่ากษ์ผู้ลงานโดยผู้้�ที่รั้งคุณ์วิุฒิ	 
จัำานวิน	2	ครั้ั�งในช้�วิง	6	เด่อน	และ	12	เด่อน 
ของการั้ศึึกษาวิิจััย	

 ผลการศึึกษาวิจ้ัย่และอภิิปราย่ผล	

 1. สำภ�พปั ัญห�และอุุ ปัสำร รคำ ในก�ร 
ดำำ�เนินก�รพัฒน�คำว�มร้�ขอุงเจ้��หน��ที่่�ตำำ�รวจ้ 
จ้ร�จ้ร
	 	 1.1	 การั้ได�รั้ับัควิามรั้้�และการั้ฝึึกอบัรั้ม 
เพ่ื่�อควิามเตำร้ั้ยมพื่รั้�อมก�อนเข�าป็ฏิิบััติำหน�าที่้� 
ด�านงานจัรั้าจัรั้
	 	 การั้เร้ั้ยนในโรั้งเร้ั้ยนตำำารั้วิจัของเจั�าหน�าที่้� 
ตำำารั้วิจัในป็รั้ะเที่ศึไที่ย		ที่ั�งนายตำำารั้วิจัชั้�นสญัญาบััตำรั้ 
และชั้�นป็รั้ะที่วินเป็็นการั้เร้ั้ยนเพื่่�อให�สำาเร็ั้จัไป็ 
ป็ฏิิบััตำิหน�าที่้�ได�โดยที่ั�วิๆ	 ไป็	ทีุ่กสายงาน	 ไม�ม ้
การั้แยกเป็็นสาขาวิิช้าหร่ั้อควิามเช้้�ยวิช้าญ 
เฉีพื่าะด �าน	 และด �วิยรั้ะยะเวิลาที่้�จัำา กัด 
ของหลักส้ตำรั้การั้เร้ั้ยนท้ี่�จัะตำ�องบัรั้รั้จุัควิามร้ั้� 
ในหลากหลายวิชิ้า	ที่ำาให�ในหลายวิชิ้าไม�มเ้วิลา 
เพื่้ยงพื่อท้ี่�จัะเน�นให�เช้้�ยวิช้าญในเร่ั้�องนั�นๆ	 ได�	 
เช้�น	วิชิ้าจัรั้าจัรั้ก็เป็็นเพ้ื่ยง	1	รั้ายวิชิ้าในหลักสต้ำรั้	 
ที่ำาให�เวิลาไป็ป็ฏิิบััติำหน�าท้ี่�	 ที่้�ตำ�องใช้�ควิามร้ั้�	 
ควิามเช้้�ยวิช้าญเฉีพื่าะด�าน	 จัะขาดควิามรั้้ � 
และทัี่กษะการั้ที่ำางานที่้�เพ้ื่ยงพื่อ	จัำาเป็็นตำ�องอาศัึย 
การั้ฝึึกอบัรั้ม		แตำ�เน่�องจัากตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่กุนาย 
ไม�ได�รั้ับัการั้อบัรั้มที่้�เพื่้ยงพื่อ	 สมำ�าเสมอ	 หร่ั้อม้ 
บัางนายไม�ได�รั้ับั	 จัึงอาศึัยการั้ลองผู้ิดลองถ้ก 
จัากการั้ที่ำางาน	ป็รั้ะกอบักับัการั้ถามจัากเพื่่�อน 
รั้�วิมงานมาใช้�เป็็นหลักในการั้ป็ฏิิบััตำิหน�าที่้�
	 	 	 1)	 นายตำำารั้วิจัชั้�นสญัญาบัตัำรั้	ได�รั้บัั 
ควิามร้ั้�และการั้อบัรั้มจัากโรั้งเร้ั้ยนนายรั้�อยตำำารั้วิจั	 

โดยเรั้่�องงานจัรั้าจัรั้เป็็นเพื่ย้ง	1	วิชิ้าในหลักสต้ำรั้ 
นักเรั้้ยนนายรั้�อยตำำารั้วิจั	ซึ่ึ�งป็ัจัจัุบัันใช้�หลักส้ตำรั้ 
รั้ฐัป็รั้ะศึาสนศึาสตำรั้บััณ์ฑ์ติำ	สาขา	วิิช้าการั้ตำำารั้วิจั	 
หลักส้ตำรั้ป็รัั้บัป็รุั้ง	 พื่.ศึ.	 2556	 ม้การั้เร้ั้ยน 
การั้สอนวิชิ้าการั้จัรั้าจัรั้เพ้ื่ยง	1	รั้ายวิชิ้า	จัำานวิน	 
3	หน�วิยกิตำ	โดยม้การั้เรั้้ยนการั้สอนในช้ั�นป็ีที่้�	2	 
ในเร่ั้�องเก้�ยวิกับัแนวิควิามคิดและที่ฤษฎ้เก้�ยวิกับั 
การั้จัรั้าจัรั้	ควิามร้ั้�เบ่ั�องตำ�นด�านวิศิึวิกรั้รั้มจัรั้าจัรั้ 
และการั้จัดัรั้ะบับัการั้ขนส�ง	หลกัการั้และการั้ป็ฏิบัิัตำิ 
ในการั้ตำรั้วิจัและการั้ควิบัคุมจัรั้าจัรั้	การั้ตำรั้วิจั
สถานท้ี่�เกิดเหตำุคด้อุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้	 รั้วิมที่ั�ง 
กฎหมาย	 รั้ะเบ้ัยบั	 ข�อบัังคับัและคำาสั�งตำ�างๆ	 
ที่้�เก้�ยวิข�องการั้ฝึึกป็ฏิบัิัตำภิัาคสนาม	ผู้ลการั้วิจัิัย 
พื่บัวิ�า	 เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่้�จับัไป็ป็ฏิิบััตำิ 
หน�าที่้�ส�วินใหญ�			จัำาได�วิ�าเคยเร้ั้ยนวิิช้าน้�	แตำ�เน่�อหา 
บัางส�วินลม่ไป็บั�างเพื่รั้าะจับัมาเป็็นเวิลานานแล�วิ
	 	 	 2)	 ตำำารั้วิจัชั้�นป็รั้ะที่วิน	ได�รั้บััควิามรั้้� 
และการั้อบัรั้มจัาก	 โรั้งเร้ั้ยนนายสิบัตำำารั้วิจั 
หร่ั้อโรั้งเร้ั้ยนตำำารั้วิจัภั้ธรั้ภัาค	 1-9	 ม้การั้เร้ั้ยน 
การั้สอนวิิช้าการั้จัรั้าจัรั้	1	รั้ายวิิช้าเช้�นกัน	แตำ�ม้ 
จัำานวิน	 4	 หน�วิยกิตำ	 ซึ่ึ�งม้การั้เร้ั้ยนที่ั�งหมด	 
64	 ชั้�วิโมง	 แบั�งเป็็นภัาคที่ฤษฎ้	 24	 ชั้�วิโมง 
และภัาคป็ฏิบัิัตำ	ิ40	ชั้�วิโมง	โดยมหั้วิข�อการั้เร้ั้ยน	 
การั้สอนเก้�ยวิกับัหลักและวิิธ้ป็ฏิิบััติำเก้�ยวิกับั 
การั้จัรั้าจัรั้	 การั้จััดการั้และการั้ควิบัคุมจัรั้าจัรั้ 
ในกรั้ณ์้ตำ�างๆ	 การั้ตำั�งจุัดตำรั้วิจั	 และสายตำรั้วิจั 
จัรั้าจัรั้	กฎหมาย	ข�อกำาหนดและรั้ะเบั้ยบัคำาสั�ง	 
ที่้�เก้�ยวิข�อง	ได�แก�	พื่รั้ะรั้าช้บััญญตัำจิัรั้าจัรั้ที่างบัก	 
พื่.ศึ.	 2522	 พื่รั้ะรั้าช้บััญญัติำการั้ขนส�งที่างบัก	 
พื่.ศึ.	2522	พื่รั้ะรั้าช้บััญญัตำริั้ถยนต์ำ	พื่.ศึ.	2522	 
ข�อกำาหนดสำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าติำ	 เรั้่�อง	 
การั้ดำาเนนิการั้บัันที่กึคะแนน	อบัรั้ม	ที่ดสอบัผู้้�ขับัข้� 
ที่้�กรั้ะที่ำาผิู้ด	 การั้พัื่กใช้�ใบัอนุญาตำขับัข้�และ 
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การั้เข้ยนใบัสั�ง	 รั้วิมที่ั�งการั้ฝึึกป็ฏิิบััติำ	 ได�แก�	 
การั้แตำ�งเครั้่�องแบับัตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 การั้ใช้� 
สัญญาณ์ม่อและนกหวิ้ด	 การั้ตำั�งจุัดตำรั้วิจั	 
และการั้จััดการั้จัรั้าจัรั้	ซึ่ึ�งเป็็นควิามรั้้�เบ่ั�องตำ�นด�าน 
งานจัรั้าจัรั้	 เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่้�จับัไป็ 
ป็ฏิิบััตำิหน�าท้ี่�ส�วินใหญ�จัำาได�วิ�าเคยเร้ั้ยนวิิช้าน้�	 
แตำ�เน่�อหาบัางส�วินล่มไป็บั�าง	 เพื่รั้าะจับัมา 
เป็็นเวิลานานแล�วิเช้�นเด้ยวิกันกับัเจั�าหน�าท้ี่� 
ตำำารั้วิจั	 ที่้�จับัการั้ศึึกษาจัากโรั้งเร้ั้ยนนายรั้�อย 
ตำำารั้วิจั
	 	 การั้ได�รัั้บัควิามร้ั้�จัาก	2	หลกัสต้ำรั้ดังกล�าวิ	 
เป็็นควิามรั้้�ในรั้ะดับัเบ่ั�องตำ�นในการั้ป็ฏิิบััตำิงาน 
ของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัทีุ่กสายงาน	 ไม�ได�ม้การั้ 
แยกหร่ั้อพัื่ฒนาเฉีพื่าะด�านท้ี่�จัะเก้�ยวิข �อง 
กบัังานเฉีพื่าะอย�างท้ี่�อาจัจัะตำ�องมก้ารั้ใช้�ควิามร้ั้�	 
หร่ั้อเที่คนิคบัางอย�างเพิื่�มขึ�น	 อ้กที่ั�งรั้ะบับั 
การั้แตำ�งตำั�งโยกย�ายของตำำารั้วิจัที่้�สามารั้ถโยกย�าย 
เป็ล้�ยนสายงานได�	 ที่ำาให�นโยบัายการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ก�อนการั้บัรั้รั้จัุแตำ�งตำั�งเป็็นลักษณ์ะที่้�ตำ�องเตำร้ั้ยม 
ควิามพื่รั้�อมในทีุ่กด�านทีุ่กสายงานของตำำารั้วิจั	 
เพ่ื่�อที่้�จัะม้ควิามรั้้�เบ่ั�องตำ�นในการั้ป็ฏิิบััตำิงานได� 
ทีุ่กด�านและสะดวิกในการั้โยกย�ายสับัเป็ล้�ยน 
กำาลังพื่ลของสำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ	
	 	 1.2	 การั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินควิามรั้้�ด�าน 
งานจัรั้าจัรั้รั้ะหวิ�างการั้ป็ฏิิบััตำิงาน
	 	 จัากการั้เก็บัข � อ ม้ลในพ่ื่�นที่้� ตำ � างๆ	 
ใน	5	จังัหวิดั	จัะพื่บัปั็ญหาลกัษณ์ะคล�ายกนั	ค่อ	 
นโยบัายการั้ฝึึกอบัรั้มของหน�วิยงานไม�ช้ัดเจัน	 
การั้ไม�ได � รัั้บัการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินควิามร้ั้ � 
ในการั้ป็ฏิิบััตำิงานท้ี่�เป็็นป็รั้ะจัำาและสมำ�าเสมอ	 
ขาดแคลนตำำารั้าเอกสารั้ป็รั้ะกอบัการั้ฝึึกอบัรั้ม	 
และส่�อการั้เรั้ย้นร้ั้�ที่้�ได�มาตำรั้ฐาน	ควิามเหมาะสม 
ของสถานท้ี่�และรั้ะยะเวิลาในการั้ฝึึกอบัรั้ม	 

ผู้้�ป็ฏิิบััตำไิม�มเ้วิลาในการั้เข�ารั้บััการั้อบัรั้ม	ขาดการั้ 
ตำดิตำาม	และป็รั้ะเมนิผู้ลที่้�มป้็รั้ะสทิี่ธภิัาพื่	ซึ่ึ�งร้ั้ป็แบับั 
ของการั้ฝึึกอบัรั้มในป็ัจัจัุบัันที่้�เป็็นอย้�จัะจััดขึ�น 
โดยกองบััญช้าการั้ตำำารั้วิจัภัธ้รั้ภัาค	โดยมอบัหมาย 
ให�ศึน้ย์ฝึึกอบัรั้มตำำารั้วิจัภัธ้รั้ภัาคเป็็นผู้้�ดำาเนนิการั้ 
อบัรั้ม	สำาหรั้บััสถาน้ตำำารั้วิจั				ที่้�ตำั�งอย้�ในตำ�างจังัหวิดั	 
และในส�วินของศ้ึนย์ฝึึกตำำารั้วิจักลาง	 ศึาลายา	 
และกองบัังคับัการั้ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	เป็็นผู้้�ดำาเนินการั้ 
จัดัอบัรั้ม	สำาหรั้บััสถาน้ตำำารั้วิจัในกรั้งุเที่พื่มหานครั้	
โดยเป็็นผู้้�จััดหัวิข�อ	 สถานที่้�	 และเล่อกสรั้รั้ 
วิิที่ยากรั้	ม้การั้จััดอบัรั้มป็ีละ	 1-2	ครั้ั�ง	สำาหรั้ับั 
รั้ะยะเวิลาและเน่�อหาในการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วิน 
ม้จัำานวิน	 120	ช้ั�วิโมง	แบั�งเป็็นภัาคที่ฤษฎ้	65	 
ชั้�วิโมง	และภัาคป็ฏิบิัติัำ	55	ชั้�วิโมง	ใช้�เวิลาไม�เกิน	 
3	สปั็ดาห์		วิชิ้าที่้�เก้�ยวิข�องกบัังาน			ด�านจัรั้าจัรั้ได�แก�	 
วิิช้าบัที่บัาที่	 อำานาจัหน�าท้ี่�ของตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 
วิิช้ากฎหมาย	ข�อบัังคับั	และรั้ะเบั้ยบัที่้�เก้�ยวิข�อง	 
วิิช้าหลักการั้ป็ฏิิบััตำิในการั้จััดการั้จัรั้าจัรั้	 วิิช้า 
เที่คโนโลย้การั้จัรั้าจัรั้	วิิช้ายุที่ธวิิธ้ตำำารั้วิจั	และ 
วิิช้าที่ั�วิไป็	 เป็็นตำ�น	 โดยแตำ�ละสถาน้ตำำารั้วิจัจัะ 
ได�รั้ับัจััดสรั้รั้โควิตำาผู้้�เข�ารั้ับัการั้อบัรั้มจัำานวิน	 
1-2	คน	ตำ�อปี็	ส�วินการั้อบัรั้มจัากหน�วิยงานอ่�นๆ	 
นอกเหน่อจัากสำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ	โดยม้ 
หน�วิยงานอ่�นที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้สามารั้ถไป็เข�ารั้�วิม 
การั้อบัรั้มได�	 เช้�น	 ขนส�งจัังหวิัด	 แขวิงการั้ที่าง	 
สำานักงานคณ์ะกรั้รั้มการั้จััดรั้ะบับัการั้จัรั้าจัรั้ 
ที่างบัก	(สจัรั้.)	สำานักงานกองทีุ่นสนับัสนุนการั้ 
สรั้�างเสรั้ิมสุขภัาพื่	(สสส.)	
	 	 ผู้ลการั้วิิจััยยังพื่บัอก้วิ�าม้เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจั 
จัรั้าจัรั้บัางนายยังไม�เคยได�รั้ับัการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ที่บัที่วินควิามรั้้�เลยแม�แตำ�ครัั้�งเดย้วิ	แม�จัะป็ฏิบัิัตำิ 
หน�าที่้�ด�านงานจัรั้าจัรั้มาเป็็นรั้ะยะเวิลานาน 
พื่อสมควิรั้	 โดยจัากการั้เก็บัข�อม้ลเจั�าหน�าที่้� 
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วารสารกระบวนการยุุติิธรรม ปีีที่่� 14 เล่่มที่่� 1 มกราคม – เมษายุน 2564

ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่ั�งหมด	239	นาย	พื่บัวิ�า	ส�วินใหญ� 
ผู้�านการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินมาเพ้ื่ยง	1	ครัั้�ง	จัำานวิน	 
119	นาย	(รั้�อยละ	50)	ผู้�านการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินมา	 
2	ครั้ั�ง	จัำานวิน	23	นาย	(รั้�อยละ	10)	ผู้�านการั้ฝึึก 
อบัรั้มที่บัที่วินมา	3	ครั้ั�ง	จัำานวิน	17	นาย	(รั้�อยละ	7)	 
และผู้�านการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินเกนิ	3	ครั้ั�ง	จัำานวิน	 
16	นาย	(รั้�อยละ	6)	โดยม้ผู้้�ที่้�ไม�เคยผู้�านการั้ฝึึก 
อบัรั้มที่บัที่วินเลย	มจ้ัำานวิน	64	นาย	(รั้�อยละ	27)	 
เน่�องจัากข�อจัำากดัด�านงบัป็รั้ะมาณ์	และภัารั้ะงาน 
ในการั้ป็ฏิิบััติำหน�าท้ี่�	ที่ำาให�เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัทุี่กนาย 
ไม�สามารั้ถเข �ารั้ับัการั้ฝึึกอบัรั้มได�ทุี่กนาย	 
ในแตำ�ละป็ีท้ี่�ม้การั้จััดอบัรั้ม	 จึังม้การั้กำาหนด 
โควิตำาให�แตำ�ละสถาน้ตำำารั้วิจัในการั้คดัเลอ่กคน 
ที่้�จัะเข�ารั้บััการั้ฝึึกอบัรั้มสายงานละ	1-2	คนตำ�อปี็ 
เที่�านั�น	
	 	 สำาหรั้ับัการั้คัดเล่อกบัุคคลที่้�จัะเข�ารั้ับั 
การั้ฝึ ึกอบัรั้มจัะขึ�นอย้ � กับั ผู้้ � บัั งคับับััญช้า	 
ซึ่ึ�งส�วินใหญ�จัะให�ผู้้�ท้ี่�ย�ายสายงานมาใหม�หร่ั้อเพิื่�ง 
เข�ามาป็ฏิิบััตำงิานด�านงานจัรั้าจัรั้ไป็ฝึึกอบัรั้มก�อน	 
แตำ�ก็ไม�แน�นอนเสมอไป็เพื่รั้าะบัางครั้ั�งผู้้�บัังคับั 
บััญช้าจัะเล่อกผู้้�ที่้�ไม�ได�ป็ฏิิบััตำิหน�าที่้�ในพื่่�นที่้�	 
หร่ั้อผู้้�ที่้�ม้ควิามสำาคัญตำ�อการั้ป็ฏิิบััตำิงานน�อยไป็ 
รั้ับัการั้ฝึึกอบัรั้มซึ่ึ�งมักจัะเป็็นคนเดิมๆ	 ที่ั�งน้�	 
เพื่รั้าะถ�าหากเล่อกผู้้�ท้ี่�ป็ฏิิบััติำหน�าที่้�ในพ่ื่�นที่้�ไป็ 
ฝึึกอบัรั้ม	 จัะที่ำาให�เกิดป็ัญหาด�านการั้ที่ำางาน 
ในพื่่�นที่้�ที่้�รั้บััผิู้ดช้อบั	การั้บัริั้หารั้จัดัการั้จัะยากกวิ�า 
การั้ให�ผู้้�ที่้�ไม�ได�ป็ฏิิบััตำงิานในพ่ื่�นที่้�ไป็	และส�วินใหญ� 
ผู้้ �ที่้�ป็ฏิิบััตำิงานในพื่่�นที่้�ส �วินใหญ�จัะไม�ค �อย 
อยากไป็ฝึึกอบัรั้มด�วิย	เน่�องจัาก	ม้ควิามเห็นวิ�า 
เป็็นการั้ฝึึกอบัรั้มท้ี่�นานเกนิไป็	หากตำ�องจัำาหน�าย 
ขาดจัากตำ�นสังกดัมาฝึึกอบัรั้มเป็็นเวิลา	3	สัป็ดาห์	 
ที่ำาให�เส้ยหาย	 ตำ�อหน�าที่้�การั้งาน	 รั้วิมที่ั�ง 
ป็รั้ะโยช้น์ส�วินตำัวิด�วิย	เน่�องจัากงานจัรั้าจัรั้เป็็น 

งานป็รั้ะจัำาตำ�องที่ำาทีุ่กวิันและส�วินใหญ�จัะม ้
การั้มอบัหมายให�ป็รั้ะจัำาจัุด/พ่ื่�นที่้�รั้ับัผิู้ดช้อบั	 
หากไป็ฝึึกอบัรั้มก็จัะที่ำาให�ในจัุด/พ่ื่�นท้ี่�นั�นไม�ม้ 
ผู้้�ป็ฏิบิัตัำหิน�าที่้�ในการั้อำานวิยควิามสะดวิกจัรั้าจัรั้	 
อาจัจัะที่ำาให�เกิดปั็ญหาการั้จัรั้าจัรั้ติำดขดัในพ่ื่�นท้ี่�ได� 
ซึ่ึ�งกรั้ะที่บัตำ�อการั้ดำาเนินช้้วิิตำของป็รั้ะช้าช้น 
ในช้มุช้นรั้วิมที่ั�งตำ�องเสย้รั้ายได�ที่้�พื่งึได�ตำามกฎหมาย 
จัากการั้ป็ฏิิบััติำหน�าท้ี่�ด �านงานจัรั้าจัรั้	 เช้�น	 
การั้ออกใบัสั�งจัรั้าจัรั้	ซึ่ึ�งจัะได�เงนิรั้างวิลัตำอบัแที่น 
ในการั้ที่ำาหน�าท้ี่�ในส�วินน้�	ซึ่ึ�งนบััเป็็นรั้ายได�หลัก 
อย�างหนึ�งของการั้เป็็นเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ 
นอกเหน่อจัากเงินเด่อน	 หากตำ�องไป็ฝึึกอบัรั้ม 
เป็็นรั้ะยะเวิลานานก็จัะที่ำาให�ส้ญเส้ยรั้ายได� 
ส�วินน้�ไป็	 ที่ำาให�เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่้�ขยัน 
ที่ำางานไม�อยากจัะที่ิ�งหน�าที่้�ไป็	จังึยอมที่ิ�งโอกาส					 
ที่้�จัะไป็ฝึึกอบัรั้ม	จังึเป็็นเหตำสุนบััสนนุให�ผู้้�บังัคบัั 
บััญช้าในบัางพ่ื่�นท้ี่�จัะเล่อกผู้้�ท้ี่�ควิามรัั้บัผิู้ดช้อบั 
น�อยไป็เข �ารัั้บัฝึึกอบัรั้ม	 เพ่ื่�อให�กรั้ะที่บัตำ�อ 
การั้ป็ฏิิบััตำิงานในพื่่�นที่้�น�อยที่้�สุด	
	 	 อปุ็สรั้รั้คที่้�สำาคญัในการั้เข�ารั้บััการั้อบัรั้ม 
อก้ป็รั้ะการั้หนึ�งที่้�สำาคัญค่อ	ตำวัิเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั 
ผู้้�เข�ารัั้บัการั้อบัรั้มพื่บัวิ�า	การั้ฝึึกอบัรั้มในแตำ�ละครัั้�ง 
ม้จัำานวินผู้้�เข�ารั้ับัการั้อบัรั้มจัำานวินมากเกินไป็	 
ที่ำาให�ม้ควิามอึดอัด	 น�าเบั่�อ	 เส้ยสมาธิ	 ไม�เอ่�อ 
ตำ�อการั้เร้ั้ยนรั้้�	 อย�างไรั้กต็ำามแม�สำานกังานตำำารั้วิจั 
แห�งช้าติำจัะม้นโยบัายในการั้จััดการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ที่บัที่วินป็รั้ะจัำาที่กุปี็	โดยมก้ารั้กำาหนดไวิ�ในแผู้น 
ป็ฏิิบััตำิรั้าช้การั้ป็รั้ะจัำาป็ี	 กำาหนดผู้้�รั้ับัผู้ิดช้อบั 
รั้วิมถึงกำาหนด	 ค�าตัำวิช้้�วิัดควิามสำาเรั้็จัไวิ �	 
แตำ�หัวิข�อที่้�กำาหนดไวิ�ในแผู้นนั�นเป็็นหัวิข�อการั้ 
ฝึึกอบัรั้มในภัาพื่รั้วิม	และไม�ได�กำาหนดวิ�าตำำารั้วิจั 
ทีุ่กนายจัะตำ �องเข � า รัั้บัการั้อบัรั้มในทุี่กป็ ี	 
ส�วินในรั้ะดับัสถาน้ตำำารั้วิจัไม�ม้แผู้นการั้อบัรั้ม 
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พื่ฒันาบุัคลากรั้และการั้จััดสรั้รั้งบัป็รั้ะมาณ์ท้ี่�ช้ดัเจัน	 
ซึ่ึ�งม้ผู้ลที่ำาให�เรั้่�องการั้พื่ัฒนาควิามรั้้�เก้�ยวิกับั 
การั้ป็ฏิิบััตำิงานของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้	 
ไม�ได �ถ้กให�ควิามสำาคัญหร่ั้อหยิบัยกขึ�นมา 
ดำาเนินการั้	 ป็รั้ะกอบักับังบัป็รั้ะมาณ์ที่้�ม้อย้ � 
อย�างจัำากัดของแตำ�ละสถาน้ตำำารั้วิจัยิ�งส�งผู้ลให� 
การั้ฝึึกอบัรั้มไม�สามารั้ถดำาเนินการั้ได�อย�าง 
สมำ�าเสมอ	อย�างที่ั�วิถึง
	 	 ดั งนั�น 	 ที่้�มาของควิามร้ั้ �ส �วินใหญ � 
ของเจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้นั�น	 จึังมาจัากการั้เร้ั้ยนร้ั้� 
ด�วิยตำนเอง	จัากผู้้�บัังคบัับััญช้า	และเพ่ื่�อนรั้�วิมงาน	 
การั้ลองผิู้ดลองถ้กจัากป็รั้ะสบัการั้ณ์์ตำรั้ง	 
ผู้สมกับัควิามรั้้�ที่้�ได�เร้ั้ยนมา	 และการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ที่บัที่วินโดยจัากข�อม้ลในงานวิิจััยน้�	 ม้จัำานวิน 
รั้�อยละ	53	ที่้�ใช้�ควิามรั้้�จัากป็รั้ะสบัการั้ณ์์ตำนเอง 
และการั้เร้ั้ยนรั้้�จัากเพ่ื่�อนรั้�วิมงานมาใช้�เป็็นหลกั 
ในการั้ป็ฏิิบััตำิงาน	โดยม้เพื่้ยงรั้�อยละ	3	ที่้�ได�นำา 
ควิามร้ั้�ส�วินใหญ�จัากการั้ฝึึกอบัรั้มมาใช้�ป็ฏิบัิัตำงิาน 
จัรั้าจัรั้	 ส�วินอ้กป็รั้ะมาณ์รั้�อยละ	 44	 ม้การั้นำา 
ควิามรั้้�ส�วินใหญ�มาจัากที่ั�งส�วินของการั้ฝึึกอบัรั้ม 
และการั้เร้ั้ยนรั้้�ด�วิยตำนเองจัากป็รั้ะสบัการั้ณ์์	 
และการั้สอบัถามเร้ั้ยนร้ั้�จัากเพ่ื่�อนรั้�วิมงานรุั้�นพ้ื่�	 
ซึ่ึ�งสอดคล�องกับัสภัาพื่ป็ัญหาการั้ฝึึกอบัรั้มที่้� 
เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ส�วินใหญ�ไม�ค�อยได�รั้ับั 
การั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินควิามร้ั้�ในการั้ป็ฏิิบััติำงาน	 
หรั้อ่ได�รั้บััน�อยและไม�สมำ�าเสมอ	ซึ่ึ�งหากเป็็นเช้�นน้� 
อาจัจัะที่ำาให�เกิดผู้ลเส้ยในด�านการั้ป็ฏิิบััตำิงาน 
ได�เพื่รั้าะหากมก้ารั้ถ�ายที่อดควิามรั้้�ที่้�ไม�ถก้ตำ�อง 
ในการั้ป็ฏิิบััตำิงานส่บัตำ�อกันไป็โดยไม�ม้หลัก 
แนวิคิดที่ฤษฎ้ที่างด�านวิิช้าการั้มาเป็็นกรั้อบั 
ก็จัะที่ำาให�ม้การั้นำาแนวิที่างท้ี่�ผู้ิดและไม�ถ้กตำ�อง 
มาป็ฏิิบััติำงาน	 ซึ่ึ�งจัะส�งผู้ลตำ�อป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ 
การั้ที่ำางานได�	และหากเป็็นกรั้ณ์ท้ี่้�รั้�ายแรั้งอาจัจัะ 

ที่ำาให�เกดิควิามเสย้หายที่ั�งตำ�อสงัคม	และองค์กรั้ 
ตำำารั้วิจัโดยรั้วิมด�วิย	โดยเฉีพื่าะในด�านการั้บัังคบัั 
ใช้ �กฎหมายจัรั้าจัรั้ที่้�มักจัะนำามาซึ่ึ�งป็ ัญหา	 
การั้รั้�องเร้ั้ยนของป็รั้ะช้าช้นตำ�อการั้ป็ฏิิบััติำงาน 
ของตำำารั้วิจัเป็็นป็รั้ะจัำามากกวิ�าการั้รั้�องเร้ั้ยน 
ในด�านอ่�นๆ
 2. ข�อุเสำนอุแนะและแนวที่�งในก�รพัฒน� 
คำว�มร้�ขอุงเจ้��หน��ที่่�ตำำ�รวจ้จ้ร�จ้ร 
	 	 2.1	 การั้ให�ควิามสำาคัญกับังานจัรั้าจัรั้	
	 	 สำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิควิรั้ให�ควิาม 
สำาคัญกับังานจัรั้าจัรั้ให�เที่�าเที่้ยมกับังานด�าน 
อ่�นๆ	ให�มน้โยบัาย	แผู้นยทุี่ธศึาสตำร์ั้ด�านการั้จัรั้าจัรั้
แผู้นการั้พัื่ฒนาป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่	 การั้จััดสรั้รั้ 
งบัป็รั้ะมาณ์ให�ช้ัดเจัน	เน่�องจัากตำามข�อม้ลที่้�ได� 
จัากการั้ศึกึษาเอกสารั้ที่้�เก้�ยวิข�อง	ในรั้ะดบัันโยบัาย 
งานด�านจัรั้าจัรั้จัะได�รัั้บัควิามสำาคัญน�อยกวิ�า 
สายงานอ่�น	 เช้�น	 สายงานป็้องกันป็รั้าบัป็รั้าม 
อาช้ญากรั้รั้ม	สายงานสบ่ัสวิน	สายงานสอบัสวิน	 
ซึ่ึ�งสอดคล�องกับัการั้สัมภัาษณ์์เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจั 
จัรั้าจัรั้	ในบัรั้รั้ดาสายงานด�านตำ�างๆ	ในสถาน้ 
ตำำารั้วิจั	 สายงานจัรั้าจัรั้จัะได�รั้ับัควิามสำาคัญ 
น�อยกวิ�าสายงานอ่�น	 ส�งผู้ลให�การั้จััดสรั้รั้ 
ที่รั้ัพื่ยากรั้ที่้�นำาไป็ส้�การั้พัื่ฒนาสายงานจัรั้าจัรั้ 
น�อยกวิ�าสายงานอ่�นในสถาน้ตำำารั้วิจั	 ดังนั�น 
สำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิในทีุ่กรั้ะดับัควิรั้ให� 
ควิามสำาคัญกับังานจัรั้าจัรั้เพิื่�มมากขึ�นอย�างน�อย 
ให�เที่�าเที่้ยมกับัสายงานด�านอ่�นๆ	หากตำ�องการั้ 
ที่้�จัะแก�ไขป็ัญหาอุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้ให�ได�ผู้ลสำาเรั้็จั
	 	 2.2	การั้ให�ควิามสำาคัญกบััการั้ฝึึกอบัรั้ม
ที่บัที่วินควิามร้ั้�เพ่ื่�อเพิื่�มป็รั้ะสทิี่ธภิัาพื่การั้ป็ฏิบิัตัำงิาน
	 	 สำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ	 ควิรั้กำาหนด 
นโยบัายท้ี่�ให�ควิามสำาคัญกับัการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วิน 
ควิามรั้้�ป็รั้ะจัำาปี็		(in-service	training)	ให�กับัข�ารั้าช้การั้ 
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ตำำารั้วิจัที่กุรั้ะดบัั	ที่กุสายงาน	เน่�องจัากการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ส�งผู้ลอย�างมากตำ�อป็รั้ะสิที่ธิผู้ลในการั้ที่ำางาน 
และ ม้ควิามเป็ ็นม่ ออา ช้้พื่อย � า งแที่ � จัรั้ิ ง	 
ที่ั�งน้�	 เพื่รั้าะการั้ฝึึกอบัรั้มเป็็นกรั้ะบัวินการั้ 
ที่้�จัะเพื่ิ�มพื่้นควิามรั้้�	 ที่ักษะ	และควิามสามารั้ถ 
ของเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั	เม่�อเจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัได�รัั้บั 
การั้ฝึึกอบัรั้มและเกิดการั้พื่ัฒนาควิามรั้้�	ที่ักษะ	 
และเจัตำคตำิ	แล�วิกลับัไป็ป็ฏิิบััตำิงานจัะก�อให�เกิด 
ควิามเป็ล้�ยนแป็ลงไป็ในที่างที่้�ด้	 หร่ั้อเกิดการั้ 
เป็ล้�ยนแป็ลงพื่ฤติำกรั้รั้ม	 (behavior	 change)	 
ในการั้ป็ฏิบัิัตำงิานได�ผู้ลดข้ึ�น	เพ่ื่�อให�การั้ป็ฏิิบััตำงิาน 
เป็็นไป็อย�างม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่และป็รั้ะสิที่ธิผู้ล	 
(ศึศึิกาญจัน์	ที่วิิสุวิรั้รั้ณ์,	2545)	และโดยที่ั�วิไป็ 
การั้ฝึึกอบัรั้มในหน�วิยการั้ฝึึกอบัรั้มของตำำารั้วิจั	 
ก�อนป็รั้ะจัำาการั้ยังไม�สามารั้ถที่้�จัะให�ควิามร้ั้� 
เพื่้ยงพื่อสำาหรั้ับัการั้ออกไป็ป็ฏิบิััตำิหน�าที่้�ในด�าน 
ตำ�างๆ	โดยเฉีพื่าะในด�านการั้บัังคับัใช้�กฎหมาย 
จัรั้าจัรั้	(Bykov,	2014)	ที่ำาให�ตำำารั้วิจัที่้�จับัออกไป็ 
ตำ�องเร้ั้ยนรั้้ �วิิธ้การั้ที่ำางานด�วิยตำนเองในขณ์ะ 
ป็ฏิิบััตำงิานจัรั้งิด�วิย	ดงันั�นการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วิน 
ควิามรั้้�เดิมและเพิื่�มเตำิมควิามรั้้�ใหม�จัึงม้ควิาม 
จัำาเป็็นอย�างยิ�ง	ซึ่ึ�งหลายป็รั้ะเที่ศึได�ม้การั้นำาไป็ 
ป็ฏิิบััตำแิล�วิ	(The	Kansas	Commission	on	Peace	 
Officers’	Standards	and	Training	[KSCPOST],	 
2014;	MASS.gov,	2016;	Miami	Dade	College	 
[MDC],	2016;	North	Carolina	Department	of	 
Justice	 [NCDOJ],	 2016)	 นอกจัากน้�ควิรั้เพิื่�ม 
ควิามสำาคัญในเรั้่�องการั้ป็รั้ะเมินผู้ลหลังจัาก 
การั้ฝึึกอบัรั้ม	เพ่ื่�อเป็็นการั้ป็รั้ะเมนิผู้ลลพัื่ธ์	ควิาม 
สำาเร็ั้จัในการั้ให�ควิามรั้้�	อก้ที่ั�งยงัเป็็นส�วินสำาคญั 
ที่้�จัะช้�วิยพื่ฒันาหลกัส้ตำรั้การั้ฝึึกอบัรั้มได�อก้ด�วิย
 

	 				2.3	แนวิที่างและร้ั้ป็แบับัในการั้จััดการั้ 
ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินควิามรั้้�
	 	 	 2.3.1	 วิิธ้การั้ฝึึกอบัรั้ม
	 																	1)	 ควิรั้มก้ารั้ฝึึกอบัรั้มควิรั้ม้ 
ที่ั�งภัาคที่ฤษฎ้และภัาคป็ฏิิบััตำิหร่ั้อม้การั้ฝึึก 
ในสถานการั้ณ์์/พื่่�นที่้�จัรั้งิ	เน่�องจัากการั้ฝึึกอบัรั้ม 
เฉีพื่าะภัาคที่ฤษฎ	้เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ส�วินใหญ� 
มองวิ�าไม�ค�อยเห็นภัาพื่และไม�สามารั้ถนำามา 
ป็รั้ะยุกต์ำในการั้ป็ฏิิบััติำได�จัริั้ง	 จึังควิรั้ม้ภัาคป็ฏิิบััติำ 
ด�วิยในหวัิข�อที่้�เก้�ยวิข�องกบััการั้ป็ฏิิบััตำงิาน	จัะได� 
มค้วิามเข�าใจั	และนำามาป็รั้ะยกุต์ำใช้�กบััสถานการั้ณ์์จัริั้ง 
รั้วิมที่ั�งหากมปั้็ญหาข�อขัดข�องสามารั้ถท้ี่�จัะสอบัถาม 
และขอคำาแนะนำาได�ในที่นัที่ใ้นขณ์ะฝึึกป็ฏิิบััตำิจัรั้ิง	 
ซึ่ึ�งจัะม้ป็รั้ะโยช้น์มากกวิ�าการั้นั�งเร้ั้ยนอย้ � 
ในห�องเรั้้ยนเพื่้ยงอย�างเด้ยวิ
	 																	2)	 ควิรั้จััดการั้ฝึ ึกอบัรั้ม 
ที่บัที่วินอย�างตำ�อเน่�อง	 และสมำ�าเสมอ	 สำาหรั้ับั 
เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ทุี่กนาย	 สภัาพื่ควิาม 
เป็็นจัริั้งในป็ัจัจุับััน	 ม้การั้จััดอบัรั้มจัากรั้ะดับั 
กองบััญช้าการั้ภัาคปี็ละ	1	ครั้ั�ง	แตำ�ละสถาน้ตำำารั้วิจั 
จัะคัดเล่อกตำัวิแที่นตำามโควิตำาไป็	1-2	นายตำ�อป็ี	 
สภัาพื่การั้ณ์์เช้�นน้�ที่ำาให�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ไม�ได�รั้ับั 
การั้อบัรั้มทีุ่กนาย	 อ้กที่ั�งเป็็นการั้จััดการั้อบัรั้ม 
ที่้�ม้ผู้้ �เข�ารัั้บัการั้อบัรั้มมารั้วิมกันจัำานวินมาก 
เกินไป็	 บัางหัวิข�อไม�ทัี่นสมัย	 วิิที่ยากรั้ยังไม�ใช้� 
ผู้้�ที่้�ม้ควิามเช้้�ยวิช้าญมากพื่อ	 ไม�ได�ม้ป็รั้ะโยช้น์ 
ในการั้เพิื่�มป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ในการั้ป็ฏิิบััติำงาน 
ของหน�วิยงานในภัาพื่รั้วิมมากนกั	เน่�องจัากที่กุปี็จัะม ้
ข�อกฎหมาย	แนวิที่างการั้ป็ฏิบัิัตำ	ิการั้เป็ล้�ยนแป็ลง 
ที่างสังคม	เที่คโนโลย้ตำลอดเวิลา	
	 																	3)	 ขนาดกลุ �มของผู้้ �เข�ารั้ับั 
การั้ฝึึกอบัรั้ม	หากเป็็นการั้จััดอบัรั้มในรั้ะดับัภัาค	 
โดยศ้ึนย์ฝึึกอบัรั้มตำำารั้วิจัภั้ธรั้ภัาคตำ�างๆ	 หร่ั้อ	 
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ศึ้นย์ฝึึกอบัรั้มตำำารั้วิจักลาง	 ศึาลายา	 ซึ่ึ�งม้ 
ผู้้�เข�ารัั้บัการั้ฝึึกอบัรั้มจัำานวินมาก	ควิรั้จััดการั้ฝึึก 
อบัรั้มโดยแบั�งเป็็นกลุ�มเล็กๆ	 ไม�เกิน	 50	 คน	 
หรั้อ่เป็ล้�ยนร้ั้ป็แบับัผู้้�รัั้บัผู้ดิช้อบัในการั้จัดัการั้ฝึึก 
อบัรั้มให�รั้ะดับักองบัังคับัการั้ตำำารั้วิจัภัธ้รั้จังัหวัิดเป็็น 
ผู้้�รั้บััผิู้ดช้อบัในการั้จัดัการั้ฝึึกอบัรั้มตำำารั้วิจัภัายใน 
จัังหวิัดของตำัวิเอง	 ซึ่ึ�งจัะที่ำาให�ม้จัำานวินผู้้�เข�ารั้บัั 
การั้อบัรั้มน�อยกวิ�ากองบััญช้าการั้ตำำารั้วิจัภัธ้รั้ภัาค 
เป็็นผู้้�จััดการั้อบัรั้ม	และมค้วิามสะดวิกในการั้เดนิที่าง 
สำาหรั้ับัผู้้�เข�ารัั้บัการั้อบัรั้มมากกวิ�า	 เน่�องจัาก 
ไม�ตำ�องเดนิที่างข�ามจังัหวิดั	เพ่ื่�อเข�ารั้บััการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 	 2.3.2	รั้ะยะเวิลาการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 	 	 เจั �าหน �าที่้�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ 
มค้วิามคดิเหน็หลากหลายในเรั้่�องของเวิลาในการั้ 
ฝึึกอบัรั้ม	แตำ�ที่้�จัะมส้�วินที่้�ตำรั้งกนัค่อ	การั้จัดัการั้ 
ฝึึกอบัรั้มควิรั้จััดในช้�วิงเวิลาท้ี่�ม้ภัารั้ะงานน�อย 
โดยช้�วิงเวิลาที่้�เหมาะสมสำาหรั้บััจัดัการั้ฝึึกอบัรั้ม 
ค่อ	ช้�วิงเดอ่นเมษายน	เน่�องจัากเป็็นช้�วิงปิ็ดเที่อม	 
สำาหรัั้บัรั้ะยะเวิลาในการั้ฝึึกอบัรั้มส�วินใหญ�จัะม้ 
ข�อเสนอแนะให�จััดเป็็นรั้ะยะเวิลาสั�นๆ	 ไม�นาน 
เกินไป็	 โดยจััดการั้ฝึึกอบัรั้มเป็็นครั้ั�งละหัวิข�อ 
เพ่ื่�อไม�ให�ใช้�รั้ะยะเวิลานานและม้รั้ายละเอ้ยด 
มากเกินไป็	 โดยหากจัะม้การั้จััดฝึึกอบัรั้มอย�าง 
ตำ�อเน่�องไม�ควิรั้เกิน	3	วิัน
	 	 	 2.3.3	วิิที่ยากรั้ในการั้ให�ควิามร้ั้�	 
ควิรั้ม้คุณ์สมบััตำิดังตำ�อไป็น้�
	 	 	 	 1)		 เป็็นผู้้ �ที่้�ม้ป็รั้ะสบัการั้ณ์์ 
หร่ั้อผู้้ �ที่รั้งคุณ์วิุฒิที่้�ที่ำางานด�านงานจัรั้าจัรั้ 
โดยตำรั้ง/มาจัากสายงานจัรั้าจัรั้
	 	 	 	 2)	 เป็็นนักวิิช้าการั้ด�านงาน 
จัรั้าจัรั้	 ที่้�สามารั้ถให�ควิามร้ั้�ที่างที่ฤษฎ้และ 
หลกัการั้ป็ฏิบัิัติำด�านควิามป็ลอดภัยัในการั้ใช้�รั้ถ 
ใช้�ถนน	การั้ป็้องกันอุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้

	 	 	 	 3)	 เป็็นนักกฎหมายท้ี่�มค้วิาม 
เช้้�ยวิช้าญด�านกฎหมายจัรั้าจัรั้	 เช้�น	 เจั�าหน�าท้ี่� 
ขนส�งที่้�มค้วิามรั้้�ด�านกฎหมายขนส�งและรั้ถยนต์ำ	 
เจั�าหน�าท้ี่�กรั้มที่างหลวิง	 อัยการั้	 ผู้้�พิื่พื่ากษา	 
เป็็นตำ�น
	 	 	 	 4)	 เป็็นผู้้�ที่้�สามารั้ถส่�อสารั้ 
และถ�ายที่อดได�ด้	 พ้ื่ดชั้ด	 เข�าใจัง�าย	 ม้เที่คนิค 
ในการั้สอนที่้�น�าสนใจั
	 	 	 2.3.4	เน่�อหาการั้ฝึึกอบัรั้ม	
	 	 						 เน่�อหาการั้ฝึ ึกอบัรั้มควิรั้ 
กรั้ะช้ับัตำรั้งป็รั้ะเด็นในแตำ�ละครั้ั�งที่้�จััดอบัรั้ม	 
สามารั้ถเอาไป็ใช้�ได�จัรั้ิง		โดยหัวิข�อที่้�เจั�าหน�าที่้� 
ตำำารั้วิจัอยากจัะที่ำาการั้ฝึึกอบัรั้มจัำาแนกเป็็น	 
5	ด�าน	ได�แก�	(1)	กฎหมายจัรั้าจัรั้และการั้บัังคับัใช้� 
กฎหมายจัรั้าจัรั้	 (2)	 การั้ควิบัคุมการั้จัรั้าจัรั้	 
(3)	 การั้บัรั้ิหารั้จััดการั้จัรั้าจัรั้ในกรั้ณ์้ฉีุกเฉีิน/ 
อุบััตำิเหตุำ	 (4)	 ควิามร้ั้�ที่ั�วิไป็เก้�ยวิกับัสาเหตุำ 
ของการั้เกิดอบัุัตำเิหตำ	ุและ	(5)	ควิามร้ั้�ด�านอ่�นๆ	เช้�น	 
คุณ์ธรั้รั้ม	 จัรั้ิยธรั้รั้มและจัรั้รั้ยาบัรั้รั้ณ์	 ภัาษา 
ตำ�างป็รั้ะเที่ศึ	เป็็นตำ�น
	 	 						 อย�างไรั้ก็ตำามเน่�อหาในการั้ 
ฝึึกอบัรั้มควิรั้คำานึงถึงตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ที่้�ที่ำาหน�าที่้� 
ในการั้ควิบัคุมจัรั้าจัรั้ในพื่่�นที่้� ม้ลั กษณ์ะ 
และสภัาพื่แตำกตำ�างกันด�วิย	 เช้�น	 การั้บัังคับัใช้� 
กฎหมายและการั้ควิบัคมุการั้จัรั้าจัรั้ในเม่องใหญ� 
หร่ั้อเมอ่งเลก็	 การั้บัังคบััใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้ในเขตำ 
ที่างหลวิง	ที่างรั้องหรั้่อที่างหลวิงช้นบัที่	ป็ัจัจััย 
เหล�าน้�ย�อมที่ำาให�มค้วิามแตำกตำ�างกนัซึ่ึ�งป็รั้ะเที่ศึ 
ที่้�พื่ัฒนาแล�วิในหลากหลายป็รั้ะเที่ศึ	 ได�แก�	 
อังกฤษ	 สหรั้ัฐอเมรั้ิกา	 และออสเตำรั้เล้ยตำ�างม้ 
ค้�ม่อมาตำรั้ฐานการั้จััดจัรั้าจัรั้ในเขตำของตำนเอง 
เฉีพื่าะ	 (สำานักงานนโยบัายและแผู้นการั้ขนส�ง 
และจัรั้าจัรั้	[สนข],	2559)
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	 	 	 2.3.5	การั้ป็รั้ะเมินผู้ลการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 		 	 เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้หลาย 
นายให�ควิามสำาคัญกับัการั้ป็รั้ะเมินผู้ลการั้ฝึึก 
อบัรั้มโดยเสนอแนะวิ�า	การั้ป็รั้ะเมินผู้ลไม�วิ�าจัะ 
ในร้ั้ป็แบับัใดควิรั้จัะสามารั้ถนำามาป็รั้ะกอบัในการั้ 
พื่ิจัารั้ณ์าควิามด้ควิามช้อบัในการั้เล่�อนขั�น 
เงินเดอ่นป็รั้ะจัำาปี็ด�วิย	เพื่รั้าะหากป็รั้ะเมินผู้ลไป็ 
โดยไม�ม้การั้ให�คุณ์หร่ั้อให�โที่ษก็ไม�ม้ป็รั้ะโยช้น์ 
อะไรั้ที่้�จัะที่ำาการั้ป็รั้ะเมนิผู้ลดงักล�าวิ	และที่้�สำาคญั 
ไม�ม้แรั้งจ้ังใจัในการั้ที่้�จัะให�เจั�าหน�าที่้�ตำำารั้วิจั				 
อยากเข�ารั้ับัการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 		 	 เน่�องจัากข�อจัำากัดการั้ฝึึก 
อบัรั้มตำ�างๆ	จัากผู้ลการั้ศึกึษาวิจัิัยท้ี่�พื่บั	หน�วิยงาน 
ที่างด�านการั้ศึึกษาอบัรั้มของสำานักงานตำำารั้วิจั 
แห �งช้าตำิ	 เช้ �น	 โรั้งเร้ั้ยนนายรั้ �อยตำำารั้วิจั	 
และกองบััญช้าการั้ศึึกษา	 อาจัดำาเนินการั้ที่ำา 
การั้จัดัการั้ควิามร้ั้�ในเร่ั้�องจัรั้าจัรั้	พื่รั้�อมพัื่ฒนาส่�อ 
และร้ั้ป็แบับัที่้�ง�ายตำ�อการั้เร้ั้ยนรั้้�ด�วิยตำนเอง	 เพื่่�อให� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ใช้�เป็็นแนวิที่างในการั้พื่ฒันาควิามรั้้� 
ด�วิยตำนเองได�อ้กช้�องที่างหนึ�ง	 อย�างไรั้ก็ตำาม 
ในรั้ะดับัสถาน้ตำำารั้วิจัยังสามารั้ถใช้�ร้ั้ป็แบับั 
การั้มอบัหมายงาน	 การั้ที่ำางานเป็็นกลุ�มคณ์ะ	 
แล�วิป็รั้ะชุ้มสรุั้ป็ผู้ลการั้ป็ฏิิบััติำในรั้ะดับัสถาน้ 
จัดัเกบ็ัไวิ�ให�เป็็นฐานข�อม้ล	 เพ่ื่�อเป็็นอ้กแนวิที่าง 
ในการั้พื่ัฒนาควิามรั้้�แก�ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้ด�วิย	

	บทสรุปและข�อเสนอแนะเชิ้งนโย่บาย่

  
	 การั้ให�ควิามร้ั้�และการั้ฝึึกอบัรั้มเจั�าหน�าท้ี่� 
ตำำารั้วิจัจัรั้าจัรั้นั�น	 เป็็นหลักสำาคัญจัากหลายๆ	 
ป็ัจัจััย	 ที่้�จัะม้ส�วินให�อุบััตำิเหตำุจัรั้าจัรั้ลดลงได�	 
สามารั้ถช้ � วิยแก �ป็ ัญหาอุ บััตำิ เหตำุจัรั้าจัรั้ 
ของป็รั้ะเที่ศึไที่ยท้ี่�มส้ถานการั้ณ์์อย้�ในขั�นรั้นุแรั้ง 

อันดับัตำ�นๆ	 ของโลก	 ส�งผู้ลตำ�อการั้ลดอัตำรั้า 
การั้ส้ญเส้ยช้้วิิตำ	 การั้บัาดเจ็ับัและที่รัั้พื่ย์สิน	 
จัะตำ�องดำาเนินการั้ให�เป็็นรั้้ป็ธรั้รั้มดังน้�
	 1.	 การั้ให�ควิามสำาคัญ
	 เริั้�มจัากหน�วิยงานรั้ะดบััรัั้ฐบัาล	ควิรั้กำาหนด 
เป็็นนโยบัาย	 การั้บัรั้ิหารั้จััดการั้การั้ป็้องกัน 
และแก�ไขป็ัญหาอุบััตำิเหตำุที่างถนน	 แสวิงหา 
แนวิที่างส้�ควิามสำาเร็ั้จัในการั้ลดปั็ญหาอุบััติำเหตำุ 
ที่างถนนอย�างยั�งย่น	โดยเน�นเรั้่�องการั้ฝึึกอบัรั้ม 
พื่ัฒนาควิามรั้้ � ของเจั �าหน �าที่้�ที่้� เก้� ยวิข �อง	 
เพิื่�มป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่การั้ที่ำางานอย�างม่ออาช้้พื่		 
เพ่ื่�อแสดงเจัตำน์จัำานงของผู้้�มอ้ำานาจัในการั้บัรั้หิารั้ 
ป็รั้ะเที่ศึ	 สนับัสนุนให�ม้ดำาเนินการั้ท้ี่�ช้ัดเจัน 
จัรั้ิงจััง	 ม้การั้จััดสรั้รั้งบัป็รั้ะมาณ์ท้ี่�เหมาะสม 
ม้ อำ านาจัในการั้ควิบัคุมสั� ง การั้ ให � เ ป็ ็ น 
มาตำรั้ฐานเด้ยวิ กัน	 และสามารั้ถกำากับั
ตำิ ด ตำ า ม ผู้ ล ไ ด � อ ย � า ง ม้ ป็ รั้ ะ สิ ที่ ธิ ภั า พื่	 
สำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าติำเป็็นเจั�าภัาพื่หลัก	 
โดยการั้ป็รัั้บัแนวิที่างในการั้กำาหนดนโยบัาย 
และยุที่ธศึาสตำรั้์ของสำานักงานตำำารั้วิจัแห�งช้าตำิ 
ให�สอดคล�องกับันโยบัายของรัั้ฐ	 โดยให�ควิาม 
สำาคัญกับันโยบัายด�านงานจัรั้าจัรั้	 และการั้ฝึึก 
อบัรั้มที่บัที่วินควิามรั้้�แก�ข�ารั้าช้การั้ตำำารั้วิจัให� 
เที่�าเที่้ยมกับันโยบัายการั้ป็้องกัน	 ป็รั้าบัป็รั้าม 
อาช้ญากรั้รั้ม	
	 สำาหรั้ับัในรั้ะดับัสถาน้ตำำารั้วิจัก็ควิรั้กำาหนด 
เป็็นนโยบัาย	และแผู้นยทุี่ธศึาสตำร์ั้ให�ช้ดัเจันม้การั้ 
จััดสรั้รั้งบัป็รั้ะมาณ์ไวิ�สำาหรั้ับังานจัรั้าจัรั้	 ไม�วิ�า 
จัะเป็็นด�านการั้ฝึึกอบัรั้ม	การั้จัดัหาเคร่ั้�องอปุ็กรั้ณ์์ 
ที่้�จัำาเป็็นในการั้บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้	 ก็จัะ 
ที่ำาให�การั้ป็ฏิิบััตำิงานในการั้ลดอุบััตำิเหตุำจัรั้าจัรั้ 
ม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่มากขึ�นได�
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	 2.	 แนวิที่างในการั้พื่ฒันาการั้จัดัการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 2.1	 สถาบัันการั้ฝึึกอบัรั้ม
	 	 สถาบัันการั้ฝึึกอบัรั้มแรั้กเข�า	 ได�แก�	 
โรั้งเร้ั้ยนนายรั้�อยตำำารั้วิจั	 และกองบััญช้าการั้ 
ศึกึษา	และสถาบัันการั้ฝึึกอบัรั้มที่บัที่วินป็รั้ะจัำาปี็	 
ได�แก�	ศึ้นย์ฝึึกอบัรั้มตำำารั้วิจัภัาค	ศึ้นย์ฝึึกอบัรั้ม 
กลาง	 และศึ้นย์ฝึึกอบัรั้มกองบัังคับัการั้ตำำารั้วิจั 
จัรั้าจัรั้	 จัำาเป็็นอย�างยิ�งที่้�จัะตำ�องม้การั้ป็รั้ับัป็รัุ้ง 
หลักส้ตำรั้ให �ม้ควิามที่ันสมัยเหมาะสมกับั 
สถานการั้ณ์์ป็ัจัจัุบััน	 จััดหัวิข�อให�ม้ควิามสมดุล 
กันทีุ่กสายงาน	สำาหรั้ับัหลักส้ตำรั้ป็ัจัจัุบัันที่้�ใช้�อย้� 
ควิรั้เพิื่�มหัวิข�อและชั้�วิโมงการั้เร้ั้ยนการั้สอน 
ในด�านงานจัรั้าจัรั้เพิื่�มขึ�นโดยให�มท้ี่ั�งภัาคที่ฤษฎ ้
และภัาคป็ฏิิบััติำม้แผู้นในการั้จััดอบัรั้มการั้ฝึึก 
อบัรั้มที่บัที่วินควิามรั้้ �ป็รั้ะจัำาป็ี	 (in	 service	 
training)	ให�กบััตำำารั้วิจัที่กุสายงานทุี่กนายอย�าง 
ที่ั�วิถงึ	ตำ�อเน่�องและสมำ�าเสมอ	เพ่ื่�อส�งเสริั้ม	สนบััสนนุ 
ให�การั้ป็ฏิิบััตำิงานของตำำารั้วิจัม้ป็รั้ะสิที่ธิภัาพื่ 
และม้ควิามเป็็นม่ออาช้้พื่อย�างแที่�จัรั้ิง	ตำามที่้�ได� 
กำาหนดไวิ�ในวิิสัยที่ัศึน์ของสำานักงานตำำารั้วิจั 
แห�งช้าตำิท้ี่�กล�าวิวิ�า	 “เป็็นตำำารั้วิจัม่ออาช้้พื่เพ่ื่�อ 
ควิามผู้าสุกของป็รั้ะช้าช้น”	มก้ารั้สรั้�างมาตำรั้ฐาน 
ควิามรั้้�ด�านจัรั้าจัรั้	 โดยการั้จััดที่ำาแบับัที่ดสอบั 
ที่้�ได�มาตำรั้ฐาน	 เหม่อนการั้ที่ดสอบัควิามรั้้ � 
ของวิชิ้าช้้พื่อ่�นๆ	เช้�น	เจั�าหน�าท้ี่�ตำำารั้วิจัที่้�มาป็ฏิิบััตำ ิ
หน�าที่้�ด�านจัรั้าจัรั้	จัะตำ�องผู้�านการั้ที่ดสอบัให�เป็็นไป็ 
ตำามเกณ์ฑ์์มาตำรั้ฐานท้ี่�กำาหนด	 ผู้้�ที่้�จัะมาดำารั้ง 
ตำำาแหน�งในงานจัรั้าจัรั้ตำ�องผู้�านการั้ที่ดสอบั	 
ส�วินผู้้�ท้ี่�ดำารั้งตำำาแหน�งอย้�แล�วิ	 ก็จัะตำ�องสอบั 
รั้ักษามาตำรั้ฐานควิามรั้้�ตำามวิงรั้อบั	เช้�นทีุ่ก	5	ป็ี	 
หากม้คะแนนไม�ถึงตำามมาตำรั้ฐานที่้�กำาหนดขึ�น 
จัะตำ�องม้มาตำรั้การั้ในการั้ดำาเนินการั้ลงโที่ษ	 
เช้�น	 การั้ย�ายไป็ที่ำาหน�าที่้�อ่�นที่้�ไม�เก้�ยวิข�อง 

กบััการั้บัังคับัใช้�กฎหมายจัรั้าจัรั้ในพ่ื่�นท้ี่�	 การั้ไม�ให� 
รั้บััเงนิค�าตำอบัแที่นหร่ั้อเงินป็รั้ะจัำาตำำาแหน�งด�าน 
งานจัรั้าจัรั้	 หร่ั้อไม�สามารั้ถรั้ับัการั้พื่ิจัารั้ณ์า 
เล่�อนตำำาแหน�งให�ส้งขึ�นได�	เป็็นตำ�น
	 	 2.2	การั้จััดฝึึกอบัรั้มตำามหน�วิยงาน	 
หรั้่อพื่่�นที่้�ในการั้ป็ฏิิบััตำิงาน	เน่�องจัากข�อขัดข�อง 
และสภัาพื่ปั็ญหาท้ี่�ได�กล�าวิไป็แล�วิข�างตำ�น	จึังควิรั้ 
ป็รั้ับัเป็ล้�ยนร้ั้ป็แบับัการั้ฝึึกอบัรั้มจัากที่้�จััดขึ�น 
ในรั้ะดบััภัาค	ซึ่ึ�งเป็็นการั้รั้วิมกันของตำำารั้วิจัในภัาคท้ี่� 
มาจัากหลากหลายจังัหวัิด	เป็็นการั้อบัรั้มในรั้ะดับัภัธ้รั้ 
จัังหวิัด	 เป็็นภัายในพ่ื่�นท้ี่�จัังหวิัดเด้ยวิกันแที่น	 
เพ่ื่�อจัะได�สะดวิกตำ�อการั้เดนิที่าง	การั้ป็ฏิิบัตัำหิน�าที่้� 
จัดัขนาดของกลุ�มผู้้�เข�ารั้บััการั้อบัรั้มได�เหมาะสม 
และการั้ป็รั้ะเมินผู้ลอย�างเป็็นร้ั้ป็ธรั้รั้ม	
	 	 2.3	การั้จััดการั้ฝึึกอบัรั้มออนไลน์	 และ 
การั้พื่ัฒนาส่�อการั้สอน	 สำาหรั้ับัแนวิที่างน้� 
เป็็นการั้ฝึึกอบัรั้มออนไลน์	 การั้จััดที่ำาค้�ม่อการั้ 
ป็ฏิิบััตำิงาน	แอพื่พื่ลิเคช้ั�นที่างการั้ศึึกษา	ซึ่ึ�งเน�น 
ที่กัษะการั้เร้ั้ยนรั้้�ด�วิยตำนเอง	โดยมก้ารั้จััดที่ำาเป็็น 
หลกัสต้ำรั้การั้ฝึึกอบัรั้มออนไลน์ขึ�นสามารั้ถเข�าถงึ 
ได�ในที่กุท้ี่�ที่้�ม้อินเตำอร์ั้เนต็ำ	ม้รั้ะบับัการั้ลงที่ะเบ้ัยน 
เพ่ื่�อย่นยนัตัำวิตำนผู้้�ใช้�	และเก็บัสถติิำการั้เข�าใช้�งาน 
ได�ที่ั�งจัากคอมพิื่วิเตำอร์ั้และโที่รั้ศัึพื่ท์ี่สมาร์ั้ที่โฟน 
เพ่ื่�อให�สะดวิกตำ�อการั้เร้ั้ยนรั้้�	 ที่บัที่วินเม่�อวิ�าง 
จัากการั้ป็ฏิิบััตำงิาน	สำาหรั้บััการั้ฝึึกอบัรั้มออนไลน์				 
ควิรั้จัะม้แบับัที่ดสอบัควิามร้ั้�หลังการั้เร้ั้ยนร้ั้� 
ในแตำ�ละหัวิข�อ	ซึ่ึ�งหากที่ดสอบัไม�ผู้�านตำามเกณ์ฑ์์	 
(80%)	 จัะตำ�องกลับัไป็เร้ั้ยนรั้้�ในหัวิข�อนั�นใหม� 
ตัำ�งแตำ�ตำ�นจันกวิ�าจัะสามารั้ถผู้�านการั้ที่ดสอบั	 
และเม่�อผู้�านการั้เร้ั้ยนร้ั้�และที่ดสอบัทุี่กหัวิข�อ 
แล�วิรั้ะบับัจัะดำาเนนิการั้ออกใบัป็รั้ะกาศึน้ยบััตำรั้ 
สำาเรั้จ็ัการั้ฝึึกอบัรั้มให�กับัผู้้�ใช้�/ผู้้�เข�ารัั้บัการั้อบัรั้ม 
ออนไลน์ได�ที่ันที่้
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