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การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยว
ของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต1
Management of Life and Property Safety for Tourists
By Phuket Tourist Police
ร้ อยตารวจเอก ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สริ ิ 2
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีว ตั ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การจัดการความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผู้ วิ จั ยได้ ก าหนดรู ปแบบการวิ จั ยเป็ นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (QualitativeoResearch)
ซึ่งมีวิธีการวิจยั ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ในกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
จ านวน 17 คนและ ใช้ วิ ธี วิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่ าง
จานวน 140 คน โดยใช้ แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น เพื่อยืนยันรู ปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตที่สร้ างขึ ้น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนิน งานการจัด การความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพ ย์ส ิน ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บั น
มีการบริ หารจัดการกลยุทธ์ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การรับนโยบายจากส่วนกลาง
1

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
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การจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ การวางแผนอัตรากาลังพล และการประสานสัมพันธ์
แบบมีเครื อข่าย ปั ญหาและอุปสรรค ได้ แก่ ด้ านความชานาญในภาษาที่หลากหลาย
และทั ก ษะในการเจรจาสื่ อ สาร ด้ านระบบและเทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ านการประสานงานระหว่างองค์กร ด้ านการบริ หารจัดการและอานาจในการสอบสวน
ด้ า นการยอมรั บ และให้ ความร่ ว มมื อ จากนัก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านอัต ราก าลัง พล และ
ด้ านงบประมาณ สวัสดิการ ส่วนข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภูเ ก็ ต ได้ แก่ การสร้ าง
ความร่ วมมือจากหลายๆ องค์กร เพิ่ มความเข้ มงวดในการสแกนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ในประเทศ ปรับปรุ งระบบขนส่งมวลชนให้ เป็ นการขนส่งแบบมืออาชีพ การบังคับใช้
กฎหมายแบบเต็ ม รู ป แบบ และการจั ด สรรบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีความพร้ อมในด้ านต่างๆ
รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินให้ กับนักท่ องเที่ยว
7S’s Model ประกอบด้ วย S ตัวที่ 1 แทนคาว่า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์
เชิงรุ ก S ตัวที่ 2 แทนคาว่า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัย
ด้ วยเทคโนโลยี S ตัวที่ 3 แทนคาว่า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมือ อาชี พ S ตัว ที่ 4 แทนคาว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล S ตัวที่ 5 แทนคาว่า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือ
ร่ วมใจทังภายในและภายนอกองค์
้
กร S ตัวที่ 6 แทนคาว่า Service Mind หมายถึง
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยหัว ใจ S ตัว ที่ 7 แทนคาว่า Satisfaction หมายถึง การสร้ าง
ความพึง พอใจในการให้ บ ริ ก ารกับ นัก ท่อ งเที่ย วสู่ค วามเป็ น เลิศ ด้ ว ยความสะดวก
รวดเร็ ว และเป็ นธรรม
คาสาคัญ : การจัด การความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน , ตารวจท่อ งเที่ย ว,
นักท่องเที่ยว
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Abstract
The purposes of this research were to study the current situation of tourist
safety in life and property management by the Phuket tourist police, to study
the problems and obstacles that occurred regarding tourist safety management and
to propose guidelines to manage the safety system more effectively. This is a mixed
method research. The study employed an in-depth interview with 17 informants. The
researcher also used questionnaires to ask 140 people to check and prioritize the
guidelines to manage the safety of the tourists.
Regarding the current situation of tourist safety management, the tourist
police used reactive strategies instead of proactive strategies. The government
controlled the policy, designated positions, and planned the police force.
The problems that occurred included the police’s foreign language skills, information
technology, connections with various organizations, administration and investigation
authority, cooperation and acceptance from tourists, police force, budget, and
welfare. Suggestions to improve tourist safety management were that the tourist
police should establish connections with various organizations and increase
the level of seriousness in screening the tourists visiting Thailand; the transportation
in Phuket must be developed to the international standard; laws and regulations
must be strictly enforced; and the tourist police unit should have professionals in
required areas.
The model which the researcher proposed to develop the safety
system for tourists was called “7Ss Model”. The 7 Ss are: Safety, System,
Staff, Safety Standard, Synergy, Service mind, and Satisfaction.
Keywords : tourist safety in life and property management, Tourist Police’ Tourist
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่นารายได้ เข้ าสู่
ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลายสูง ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้ างมีความหลากหลายไปด้ วย
จากข้ อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปไว้ วา่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ประมาณร้ อยละ 6.00 และรายได้
จากการท่ อ งเที่ ย วยัง เป็ น แหล่ง รายได้ ที่ ดึง เงิ น ตราจากต่ า งประเทศเข้ า สู่ป ระเทศ
จานวนมาก โดยชาวต่างชาติที่เ ดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ
ประเทศจี น รองลงมา คื อ มาเลเซี ย เกาหลี ลาว ญี่ ปุ่ น อิ นเดี ย สหราชอาณาจั ก ร
ออสเตรเลีย อเมริ ก า และรั สเซีย ตามลาดับ (สานัก งานสถิ ติแ ห่ง ชาติ , 2558 : 1)
นั่น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การท่อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมหาศาลต่ อ เศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย
ภูมิภาคที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวสูงสุดของประเทศไทย คือ ภาคใต้
เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่มีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ นด้ ามขวานที่ชายฝั่ งทะเลขนาบทัง้ 2 ด้ าน
มีเกาะที่สวยงามอยู่มากมาย อีกทัง้ ยังมีภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา และแหล่งธรรมชาติ
ที่สาคัญอื่นๆ อีก ได้ แก่ น ้าตก น ้าพุร้อน เป็ นต้ น จึงดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
ไปพักผ่อน และ ทากิจกรรมต่างๆ ในภาคใต้ ของประเทศไทย กลุ่มจังหวัดในภาคใต้
ที่ มี ชื่ อ เสีย งด้ า นความสวยงาม และมี กิ จ กรรมทางน า้ ที่ มี ชื่ อ เสีย งระดับ โลก ได้ แ ก่
จังหวัดภูเก็ ต กระบี่ พังงา ตรั ง และระนอง เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มจังหวัดเหล่านีม้ ีแนวโน้ ม
การเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2558 มีนกั ท่องเที่ยวไหลเวียน
เข้ ามาในพื ้นที่ประมาณ 12 ล้ านคน จากปี พ.ศ.2556 ที่มีนกั ท่องเที่ยวประมาณ 10.5
ล้ านคน แม้ ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะเกิดพิบตั ิภยั คลื่นยักษ์ สนึ ามิที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่ง
อันดามันลดลงกว่าครึ่ง แต่ในระยะเวลาเพียงปี กว่าการท่องเที่ยวก็พลิกฟื น้ กลับมาอย่าง
รวดเร็ ว จ านวนนัก ท่อ งเที่ ยวเริ่ ม กลับ เข้ าสู่อัต ราการเติ บ โตปกติ แต่ไม่เ พิ่ ม สูง มาก
เนื่องจากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา การท่อ งเที่ ยวยัง คงได้ รับผลกระทบจากปั จจัย ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั ญหาการเมือง และปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากตัว เลขของจ านวนนัก ท่อ งเที่ ย วรายจัง หวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ ต
เป็ นจังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยในปี พ.ศ.2557 มีผ้ เู ยี่ยมเยือนเดินทางเข้ ามา
ท่อ งเที่ย วในพื ้นที่ถึง 12.5 ล้ า นคน ซึ่ง มีส ดั ส่ว นสูง ถึง ร้ อยละ 55.00 ของจานวน
ผู้เ ยี่ย มเยือ นในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ฝั่ง อัน ดามันทั ้งหมด รองลงมาคือ จังหวัด กระบี่
มีผ้ เู ยี่ยมเยือน 4.1 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 จังหวัดพังงามีผ้ เู ยี่ยมเยือน 1.2 ล้ าน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.20 จังหวัดตรังมีผ้ ูเยี่ยมเยือน 9.2 แสนคน คิดเป็ นร้ อยละ 4.00
และ จัง หวัด ระนองมีผ้ ูเ ยี่ย มเยือ น 6.6 แสนคน คิด เป็ น ร้ อยละ 2.8 ตามลาดับ
(กระทรวงมหาดไทย, 2558 : 15)
ซึ่ง จากการส่ง เสริ ม และพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ของภาครั ฐ
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า จั ง หวัด ภูเ ก็ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม ด้ านความมัง่ คง และด้ านสิง่ แวดล้ อม จากความเจริ ญ
ที่คืบคลานเข้ ามาสู่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่ องทาให้ นกั ธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ
ทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติให้ ความสนใจมาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน
มากและนัก ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเดินทางเข้ ามายังจังหวัดภูเก็ ตอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้
การเคลื่อนย้ ายประชากรเข้ ามาทางานในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ มีสิ่ง ปลูกสร้ างใหม่ ๆ
เกิดขึ ้นมากมายในทุกพื ้นที่ ทังพื
้ ้นที่ในเมืองภูเก็ต และชายหาดมีชื่อของจังหวัดภูเก็ต
เช่น โรงแรม อาคารสานักงาน อพาร์ ทเม้ นท์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงงานย้ ายถิ่นจากทุก ภูมิภาค
ของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้ าวที่เดินทางเข้ ามาทางานในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ด้ วย ผลสะท้ อนต่อปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ตต่อภาคการท่องเที่ยว
สามารถวัดได้ จากภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว รวมถึงสถิติเหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทาผิดของสถานีตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากแนวโน้ มจานวนเหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทาผิดที่เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ ้น ตารวจท่องเที่ยวภูเก็ตจึงเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยตารวจท่องเที่ยวภูเก็ ต
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มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศในพืน้ ที่จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดพังงา ซึง่ เป็ นทัง้ 2 จังหวัดเป็ นจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวติดอันดับ
จัง หวัดที่ มีนัก ท่องเที่ ยวสูง 10 อัน ดับ แรกของประเทศไทย ดังนัน้ ตารวจท่องเที่ ย ว
จังหวัดภูเก็ตจึงต้ องเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริ การและดูแลนักท่องเที่ยว
มากยิ่ ง ขึน้ เนื่ อ งจากความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่ ส่ง ผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวมากที่สดุ และ
เป็ นเหตุการณ์ ที่มีสถิ ติการจับกุมหรื อได้ รับแจ้ งเหตุต่อตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต
มากที่สดุ ทังนี
้ ้ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ สร้ างรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้ มีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น เพื่อช่วยป้องกันอันตรายและลดจานวนเหตุการณ์ที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวลง และเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
มากยิ่งขึ ้น
ผู้วิ จัยได้ ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของปั ญ หาดัง กล่า ว จึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อเสนอแนะในการจั ด การ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่ อ แสวงหารู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 129

วิธีการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ อาศัยการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณดังนี ้
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่มผู้กาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยว ได้ แก่
ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้ านการท่องเที่ยว งานปกครอง
ส่วนจังหวัด และกองกากับการ 5 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว จานวน 4 คน กลุ่ม
ผู้นานโยบายด้ านการท่องเที่ยวไปใช้ ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับกลางที่นานโยบายมากาหนด
เป็ นแผนงานในระดับหน่วยงาน จานวน 4 คน กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการท่องเที่ยว
และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับต้ น เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานแผนงานของ
หน่วยงานที่กาหนดไว้ และผู้บริ หารสถานประกอบการด้ านการท่องเที่ยว จานวน 17 คน
รวมผู้ให้ ข้อมูลสาคัญมีจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ คาถามการวิจัย เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ครอบคลุมเนื ้อหาตามที่ต้องการ (ชาย โพสิตา, 2550 : 228) ผู้วิจยั ดาเนินการ
เก็ บ ข้ อ มูลโดยการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก โดยให้ ผ้ ูใ ห้ ข้อ มูลสาคัญได้ แ สดงความคิด เห็ น
ได้ อย่างเสรี ภายใต้ บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นแบบเป็ นกันเองด้ วย
คาถามหลักที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ติดต่อประสานกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญโดยขออนุญาตอย่างเป็ นทางการ
เพื่อเข้ าไปทาการสัมภาษณ์เชิงลึกด้ วยตนเอง โดยเตรี ยมประเด็นในการสัมภาษณ์ตาม
แ น ว ท า ง ที่ ก า ห น ด ไ ว้ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง บั น ทึ ก เ สี ย ง ต ล อ ด ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
(ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง) ร่ วมกับการจดบันทึก เพื่อให้ ได้ ให้ ได้
ข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ตลอดจนข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

130 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย น าข้ อมูลที่ได้ จ ากการศึกษาเอกสาร การสัง เกต และการสัม ภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาทาการวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุ ปประเด็นที่สอดคล้ อง
และแตกต่างเข้ าด้ วยกันและทาการสังเคราะห์ผลเพื่อรายงานสรุปผลเป็ นความเรี ยง
การนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจัยนาเอาผลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) อันได้ แ ก่
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงปริมาณ
หลัง จากที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ท าการสัง เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ จึ ง ใช้ วิ ธี วิ จั ย
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยันรู ปแบบการจัดการความปลอดภัย
ในชี วิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต ที่สร้ างขึน้
โดยการสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ส ร้ างขึ น้ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว ในพื ้นที่
รั บ ผิ ด ชอบของต ารวจท่องเที่ ยวจัง หวัดภูเ ก็ ต ได้ แ ก่ บุค ลากรของหน่วยงานภาครั ฐ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เจ้ าของสถานประกอบการในจั ง หวัด ภูเ ก็ ต และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถค านวณได้ จากสู ต รกรณี ไ ม่ ท ราบขน าดประชากร
ของ W.G.Cochran โดยกาหนดระดับ ค่า ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 และ ระดับ ค่า
ความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (Cochran, 1977) จะได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
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140 ราย ผู้วิ จั ย ก าหนดให้ มี ก ารสุ่ม เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้ ความไม่ น่ า จะเป็ น
(Non-probability Sampling) ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เพื่อความสะดวกในการสุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การสอบถามความคิดเห็นของรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่สร้ างขึ ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยมีทีมผู้ช่วยผู้วิจยั ที่ได้ รับการ
ฝึ กฝนอบรมมาเป็ นอย่างดี โดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า 1
สัป ดาห์ แล้ ว จึ งไปรั บ กลับ เพื่ อน ามาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับ และดาเนินการจัดการตามขันตอนต่
้
อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม
2. การลงรหัส นาแบบสอบถามที่ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลงรหัสตามที่
กาหนดไว้ พร้ อมทังตรวจสอบความถู
้
กต้ องของรหัส
3. การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ได้ ลงรหัสแล้ วมาบันทึกลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่อการวิจยั
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
พันธกิจ วิสยั ทัศน์ บทบาทและภารกิจของตารวจท่องเที่ยว

ตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
สภาพการดาเนินงานการจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั

ปั ญหาอุปสรรค
ในการจัดการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ในการจัดการด้ านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

แนวคิดทฤษฎี
- การบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
- การจัดการความปลอดภัย
- การบริการและความพึงพอใจในการ
บริการ
- บทบาทและหน้ าที่ของตารวจ
ท่องเที่ยว
- ตารวจท่องเที่ยวในต่างประเทศ

- บริบทตารวจท่องเที่ยวภูเก็ต
- งานวิจยั ในประเทศ
- งานวิจยั ต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ด้ านชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเทีย่ ว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
1. สภาพการดาเนิน งานการจัด การความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั
สภาพการดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ กบั
นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บัน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
กลยุทธ์ ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก มีการจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ตามสานักงานตารวจ
แห่งชาติ รับนโยบายมาจากส่วนกลางโดยผ่านทางจังหวัดแล้ วจึงนามากระจายภายใน
สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีสารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี และมีการวางแผน
อัต ราก าลัง พล ซึ่ ง ปั จ จุ บัน มี ก าลัง พลประมาณ 36 นาย แบ่ ง เป็ น 2 ชุ ด 2 หน่ ว ย
รั บผิ ดชอบในพื น้ ที่ร ะหว่างภูเ ก็ ต และพัง งา ลัก ษณะการด าเนิ นงานในภาพรวม คื อ
การอานวยดูแลความสะดวกความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบตั ิประจาวัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง การจัดกาลังมีชดุ สายตรวจ ประจาการอยู่ที่สถานีเพื่อรับแจ้ งเหตุและ
เคลียร์ เคส การรับแจ้ งเหตุมีทงการรั
ั้
บแจ้ งเหตุผ่าน Call Center 1155 และรับแจ้ งเหตุ
โดยนักท่อ งเที่ ยวเข้ ามาแจ้ งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ ไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญๆ โดยไม่มีจุดประจา ส่วนที่ประจาจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจาการ
สนามบิ น นอกจากนี ย้ ัง มี ส ายตรวจประจ าตู้ย ามป่ าตอง และสายตรวจเดิ น เท้ า
ซอยบางลาในช่วงเวลากลางคืน มีการประสานสัมพันธ์ แบบมีเครื อข่าย โดยในปั จจุ บนั
มีอาสาตารวจท่องเที่ยวประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว และ
คอยช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสือ่ สาร เป็ นต้ น
2. ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2.1 ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในปั จจุบนั มีปัญหา คือ
2.1.1 ความช านาญในด้ า นภาษาที ่ห ลากหลายและทัก ษะ
ในการเจรจาสือ่ สาร
2.1.2 ระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
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2.1.3 การประสานงานระหว่างองค์กร
2.1.4 ขาดงบประมาณในการบริ หารจัดการ
2.1.5 การบริ หารจัดการและอานาจในการสอบสวน
2.1.6 ขาดการยอมรับและให้ ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว
2.1.7 อัตรากาลังพลและสวัสดิการ
2.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กับ
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ควรปรับเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
เช่น 1) การสร้ างความร่ วมมือจากหลายๆ องค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมถึงชุมชน
ให้ มาช่วยกัน โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมจากคนในชุมชนให้ เข้ ามามีบทบาทในการจัดการ
ความปลอดภัยร่วมกับตารวจท่องเที่ยว 2) เพิ่มความเข้ มงวดในการสแกนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ ามาในประเทศ โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อกลัน่ กรอง
นัก ท่อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น นัก ท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพ ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาภายหลัง
3) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ เป็ นการขนส่งแบบมืออาชีพ เช่น รถไฟใต้ ดิน รถไฟฟ้า
แท็กซี่มิเตอร์ เป็ นต้ น 4) การบังคับใช้ กฎหมายแบบเต็มรู ปแบบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่
การเช่ า รถ เช่า เรื อ หรื อ เจ็ ท สกี การเอาเปรี ยบนักท่อ งเที่ ย ว เป็ นต้ น 5) การจัด สรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ในพื ้นที่เฉพาะ เช่น ภูเก็ต
สุราษฎร์ หาดใหญ่ ต้ องบริ หารกาลังพลแบบกรณีพิเศษเพื่อให้ เหมาะสมกับพื ้นที่และ
จานวนนักท่องเที่ยว 6) นาเครื่ องมือและเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น
ตรวจสอบ สกัดกัน้ และติดตามคนร้ าย 7) กระจายอานาจในการสอบสวน
3. รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจยั ได้ สร้ างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยว 7S’s Model ดังนี ้
S ตัวที่ 1 แทนคาว่ า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ที่ม่งุ เน้ น
การให้ ความสาคัญกับนักท่องเที่ยว สร้ างความเชื่อมัน่ ในการจัดการความปลอดภัยให้ กบั
นัก ท่อ งเที่ ย ว สร้ างความพึง พอใจในการบริ ก ารและจัด การความปลอดภัย ให้ กับ
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นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การสร้ างความร่ ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว่ า งองค์ ก รในการจั ด การ
ความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว
S ตัวที่ 2 แทนคาว่ า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางาน
ให้ ทันสมัยด้ วยเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมและได้ มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน โดยการจั ด ตั ง้ ระบบควบคุ ม
ความปลอดภัยที่มีการเชื่อมโยงฐานข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายและกล้ องวงจรปิ ด เพื่อ
ใช้ ในการตรวจสอบ สกัดกัน้ และติดตามคนร้ าย รวมไปถึง การสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
นักท่ องเที่ ยว เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมื อและเทคนิ ควิ ธี การให้ บริ การที่ ดี และรวดเร็ วใน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารข้ อมูลต่างๆ จะเป็ นการเสริ มการให้ บริ การที่ดีอีกทางหนึง่
S ตัวที่ 3 แทนคาว่ า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ นตารวจ
มื ออาชี พ โดยการเพิ่ มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในด้ านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกั ษะการสือ่ สาร มีจิตวิทยาในการบริ การลูกค้ า และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด โดยจัด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารทัง้ ทาง
ด้ านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ ประโยชน์ได้ มากที่สดุ
S ตัวที่ 4 แทนคาว่ า Safety Standard หมายถึง การยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูส่ ากล โดยการเตรี ยมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉิน พร้ อมให้ บริ การและ
จัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วในทุก ๆ ด้ า น เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการ
ตรวจสอบร้ านค้ าหรื อสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ไม่ ใ ห้
มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บนัก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ
รับแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน และให้ บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชม.
S ตัวที่ 5 แทนคาว่ า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจทังภายใน
้
และภายนอกองค์ กร โดยการสร้ างความร่ ว มมือ ที่ดีร ะหว่า งองค์ กรในอุต สาหกรรม
การท่องเที่ยว ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดูแลนักท่องเที่ย ว
โดยจัดโครงการยุวชนตารวจ ชุมชนสัมพันธ์ โดยขยายเครื อข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว มีการจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึ กษาหารื อ หรื อการสัมมนาร่ วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงการจัดให้
มีกิ จ กรรมร่ ว มกัน กับ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ชุม ชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มกับ
การปฏิบตั ิงานของตารวจท่องเที่ยวอย่างใกล้ ชิด
S ตัวที่ 6 แทนคาว่ า Service Mind หมายถึง การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติ มิตร ต ารวจท่องเที่ ยวต้ องมีหัวใจบริ การ โดยการให้ บริ การ
ด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ ว สุภาพอ่อนโยน และเป็ นธรรม โดยจัดกิจกรรมที่
ปลุกจิ ตสานึกในการบริ การที่ดี มี จิตวิทยาในการบริ การ ให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้ อน
ที่ดี ต่อ บุค คลและองค์ ก ร ที่ เรี ย กว่า “ภาพลัก ษณ์ ” การให้ บ ริ ก ารที่ ดีจ ะสะท้ อ นเป็ น
ภาพความสาเร็ จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่ งจะเป็ น
รากฐานที่สาคัญที่สามารถทาให้ องค์กรเติบโตเจริ ญก้ าวหน้ าและมีความมัน่ คง ถือเป็ น
การพัฒนาองค์กรแบบยัง่ ยืน
S ตัวที่ 7 แทนคาว่ า Satisfaction หมายถึง การสร้ างความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โดย
การบริ หารจัดการการให้ บริ การแบบ เบ็ดเสร็ จ (One stop service) การประชาสัมพันธ์
ให้ ข้ อ มูลที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นัก ท่อ งเที่ ย ว รวมทัง้ การแจ้ ง เตื อนและการระมัด ระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ ้น การปรากฏตัวของตารวจท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวอุ่นใจและ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่างๆ ด้ วยความรวดเร็ วต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม
และเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สร้ างขึ ้น โดยจัดทาแบบสอบถามสารวจ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ รู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน ให้ กับ
นัก ท่อ งเที่ย วของตารวจท่อ งเที่ย วจัง หวัด ภูเ ก็ ต ที่ส ร้ างขึ น้ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า ง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ปแบบการจั ด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต ในภาพรวม ในระดับเห็นด้ วยมาก
โดยรู ป แบบการจั ด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
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ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การสร้ างตารวจท่ องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมืออาชีพ รองลงมาคือ การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบ
การจัดการ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจ
ท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
7S’s Model
1. การกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก : Strategy
2. การพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัยด้ วย
เทคโนโลยี : System
3. การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ นตารวจมืออาชีพ :
Staff
4. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล :
Safety Standard
5. การประสานพลังร่วมระหว่างองค์กร : Synergy
6. การให้ บริ การด้ วยหัวใจ : Service Mind
7. การสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การกับ
นักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว และเป็ นธรรม : Satisfaction
ภาพรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลาดับ
ความ
สาคัญ

4.00 .84
4.18 .85

มาก
มาก

6
3

4.24 .75

มากที่สดุ

1

3.89 .86

มาก

7

4.04 .88
4.22 .83
4.16 .80

มาก
มากที่สดุ
มาก

5
2
4

4.10 .83

มาก

X

S.D

ตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีต่อ รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model จากผลการ
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วิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83
และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายรู ปแบบการจั ดการความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามมี
ความคิ ดเห็ นต่ อการสร้ างต ารวจท่ องเที่ ยวให้ เป็ นต ารวจมื ออาชี พ ในระดับ มากที่ สุด
เป็ นอันดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาเป็ นการให้ บริ การด้ วยหัวใจ ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 4.22 ถัดมาคือการพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยี ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 4.18 การสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ น
เลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 การประสาน
พลังร่วมระหว่างองค์กร ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.04 การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความคิดเห็นต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 3.89
สรุ ปและอภิปรายผล
1. สภาพการด าเนิ น งานการจัด การความปลอดภัย ในชีว ิต และ
ทรั พย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบัน
สภาพการดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั มีการบริ หารจัดการกลยุทธ์
ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก มีการจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ตามสานักงานตารวจแห่งชาติ
รั บ นโยบายมาจากส่ ว นกลางโดยผ่ า นทางจั ง หวัด แล้ ว จึ ง น ามากระจายภายใน
สถานี ต ารวจท่ องเที่ ยวจังหวัดภูเก็ ต มี สารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี และมี การวางแผน
อัตรากาลังพล ซึ่งปั จจุบนั มีกาลังพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็ น 2 ชุด 2 หน่วย รับผิดชอบ
ในพื ้นที่ระหว่างภูเก็ ตและพังงา ลักษณะการดาเนินงานในภาพรวม คือ การอานวยดูแล
ความสะดวกความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบัติประจาวันตลอด 24 ชั่วโมง
การจัดกาลังมีชดุ สายตรวจ ประจาการอยูท่ ี่สถานีเพื่อรับแจ้ งเหตุและเคลียร์ เคส การรับแจ้ ง
เหตุมีทงการรั
ั้
บแจ้ งเหตุผา่ น Call Center 1155 และรับแจ้ งเหตุโดยนักท่องเที่ยวเข้ า มา
แจ้ งเหตุ ด้ วยตนเอง และมี ส ายตรวจรถยนต์ ไ ปตามสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ๆ
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โดยไม่มีจุดประจา ส่วนที่ประจาจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจาการสนามบิน นอกจากนี ้
ยัง มี สายตรวจประจ าตู้ยามป่ าตอง และสายตรวจเดิน เท้ าซอยบางลาในช่ วงเวลา
กลางคืน มีการประสานสัมพันธ์ แบบมีเครื อข่าย โดยปั จ จุบนั มีอาสาตารวจท่องเที่ยว
ประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว และคอยช่วยอานวยความ
สะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสื่อสาร เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการ
บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของ สุเทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 11) ที่กล่าวว่า บุคลากร
ภาครัฐจะต้ องเป็ นผู้ที่วางแผนเป็ นเพราะการบริ หารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นนั ้ บุคลากรจะต้ อง
เป็ นผู้วางแผนในทุกระดับ หัวใจสาคัญอยู่ที่ จะต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
หากการทางานมีเป้าหมายแล้ ว กลยุทธ์ที่จะไปสูเ่ ป้าหมายได้ จะต้ องมีการกาหนดแผนที่
จะเป็ นทิศทางในการเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายให้ สาเร็ จ และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะมีการตัดสินใจของผู้บงั คับบัญชาในหลายระดับในขณะเดียวกันการปฏิบตั ิงานที่
มีการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ กบั ระดับล่างมากขึ ้น การปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ การของรัฐมีแนวคิดเบ็ดเสร็ จมากยิ่งขึ ้น บุคลากรจึงต้ องตัดสินใจได้ และการตัดสินใจ
ที่ดี ที่เหมาะสมจะอยู่บนฐานของข้ อเท็จจริ งที่มีการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ การตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิ ภาพจึงเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญของบุคลากรภาครัฐ และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว (2550 : ก) ทาการวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของ
แผนปฏิบตั ิราชการ เรื่ องการรักษาความปลอดภัยและให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวประจาปี
พ.ศ. 2550 โดยใช้ การแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
จานวน 1,295 คน ในสามกลุม่ พื ้นที่ คือกลุม่ พื ้นที่ท่องเที่ยวหลัก กลุม่ พื ้นที่ท่องเที่ยว
เสริ ม และกลุม่ พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและเมืองชายแดน พบว่านักท่องเที่ยวเกินกว่าครึ่ งได้
พบเห็นการออกปฏิบัติการของตารวจท่อ งเที่ยวและพบเห็นการประชาสัมพันธ์ ของ
ตารวจท่องเที่ยวเมื่อสอบถามด้ านความต้ องการในการใช้ บริ การของตารวจท่องเที่ยว
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ บริ การในเรื่ องการรั ก ษา
ความปลอดภัยในด้ านร่ างกายและทรัพย์สินมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการจัด
สายตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวและที่พกั และการแนะนาเส้ นทางสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อ
ศึกษาถึงปั ญหาที่นกั ท่องเที่ยวพบ ผลการสารวจชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหาที่พบมากเป็ นอันดับ
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แรกคือปั ญหาการถูกรังควานจากพ่อค้ า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอยหรื อขอทาน รองลงมาคือ
ปั ญหาการซื ้อสินค้ าและบริ การแพงกว่าปกติ และอันดับที่สามคือปั ญหาการถูกหลอก
ให้ ซื อ้ สิน ค้ า ปลอมเมื่ อ สอบถามถึ ง ความต้ องการเพิ่ ม เติ ม ของนัก ท่อ งเที่ ย ว พบว่ า
นักท่องเที่ยวต้ องการให้ มีการออกตรวจตามสถานที่ตา่ งๆ บ่อยๆควรมีการจัดบริการและ
ดูแ ลความปลอดภัย ให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งทั่ว ถึ ง มากขึ น้ และควรให้ ข้ อ มู ล กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ มาถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ การเดิ น ป่ า
นอกจากนันแล้
้ วควรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตารวจท่องเที่ยวว่ามีการให้ บริ การนักท่องเที่ยว
ด้ านใดบ้ างและติดต่ออย่างไร และสุดท้ ายคือข้ อเสนอแนะด้ านการพัฒนาตนเองของ
ตารวจท่องเที่ยวในด้ านภาษาอังกฤษ
2. ปั ญหาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการจั ด การความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ปั ญ หาอุป สรรคในการจัด การความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน ให้ กับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาหลัก ๆ คื อ
ด้ านความชานาญในภาษาที่หลากหลายและทักษะในการเจรจาสือ่ สาร ด้ านระบบ และ
เทคโนโลยี ในการปฏิบัติง าน ด้ า นการประสานงานระหว่า งองค์ ก ร ด้ านการบริ หาร
จั ด การและอ านาจในการสอบสวน ด้ านการยอมรั บ และให้ ความร่ วมมื อ
จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ านอัต ราก าลัง พล และด้ านงบประมาณ สวัส ดิ ก าร รวมถึ ง
อาชญากรรมที่เกิดขึ ้นมีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้ อ ง
กับงานวิจัยของกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ ตารวจ (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
เครื อข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่กระทาต่อนักท่องเที่ยว พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีโอกาสตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ประเภทประทุษร้ าย
ต่อทรัพย์ และการถูกเอารัดเอาเปรี ยบและปั ญหาอาชญากรรมที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นเหยื่อ
ทาให้ สูญเสียหรื อทรั พย์สินของนักท่องเที่ยวได้ รับความเสียหายจานวนมาก ปั ญหา
ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ ามาในประเทศไทย และสภาพปั ญหา
ของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกรณี การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิ ดต่อนักท่องเที่ ยว
มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ คือ 1) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ ้นในบริ เวณที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมาก และมีผ้ ูประกอบธุรกิ จท่องเที่ยวจานวนมาก
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ได้ แก่ ปั ญหาอาชญากรรมประเภทประทุษร้ ายต่อทรั พย์ สิน (ลักทรั พย์ ชิ งทรั พย์ และ
ปล้ นทรัพย์) ปั ญหาด้ านการขายสินค้ าเกินราคา ปั ญหาด้ านการขายสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่มี
คุณภาพหรื อด้ อยคุณภาพ ปั ญหาด้ านการรวบรวมนักท่องเที่ยว ปั ญหาด้ านการให้ บริ การ
ท่อ งเที่ย วที่ไม่เ ป็ น ไปตามที่ โฆษณาไว้ หรื อตกลงกัน ไว้ ซึ่ง ปั ญ หาเหล่านี เ้ ป็ น ปั ญ หา
ที่ ร บกวนนัก ท่ อ งเที่ ย วท าให้ เกิ ด ความร าคาญหรื อ เบื่ อ หน่ า ย และบางครั ง้ ส่ ง ผล
ให้ นกั ท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางกลับมาในประเทศไทยอีก 2) หน่วยงานราชการที่มี
หน้ าที่ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีอยูจ่ านวนมาก แต่ละหน่วยงานต่าง
มีภารกิจและหน้ าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ตามโครงสร้ างของหน่วยงานทาให้
หน่วยงานราชการไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาเดียวกัน เป็ นเหตุให้ หน่วยงานราชการ
เหล่านีไ้ ม่สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากขาดแคลนกาลังพลไม่มี
การประสานงานหรื อไม่ทางานในทิศทางเดียวกัน ขาดความร่ วมมือจากภาคเอกชน และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของวุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเรื่ อง Using Responsive
Evaluation to Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จาก
การที่ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี จ านวนไม่ เพี ยงพอ ท าให้ การก าหนดให้ อ าสาสมัค รต ารวจ
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดอุบตั ิเหตุ และเหตุอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานแทนเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจได้ จริ ง ซึ่ ง จากการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมัค รต ารวจพบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การสื่อสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนอาสาสมัครตารวจที่มีความสามารถในการ
สือ่ สารกับนักท่องเที่ยวพบว่า มีการช่วยเหลือที่ดี ด้ วยทักษะความชานาญที่ถกู ต้ องเมื่อ
นักท่องเที่ยวมีอบุ ตั ิเหตุเช่น เหตุการณ์นกั ท่องเที่ยวจมน ้า อาสาสมัครตารวจที่อยูบ่ ริ เวณ
ใกล้ เคียงสามารถเข้ าให้ การช่วยเหลือและมีทักษะปฐมพยาบาลเป็ นอย่างดี รวมถึง
การให้ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื ้นที่ที่ตารวจดูแลไม่ทวั่ ถึง และมีนกั ท่องเที่ยวตก
เป็ นเหยื่ออาชญากรรม เป็ นต้ น
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3. รู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
นักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model
S ตัวที่ 1 แทนคาว่ า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ที่ม่งุ เน้ น
การให้ ความสาคัญกับนักท่องเที่ยว สร้ างความเชื่อมัน่ ในการจัดการความปลอดภัยให้ กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สร้ างความพึ ง พอใจในการบริ ก ารและจั ด การความปลอดภั ย ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้ างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในการจัดการความปลอดภัย
ให้ กบั นักท่องเที่ยว สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง
7S’ s McKinsey ของ พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า
การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารตอบคาถามที่
สาคัญ อาทิ องค์ กรอยู่ที่ไหนในขณะนี ้ องค์ กรมีเป้า หมายอยู่ที่ ไหน พันธกิ จของเรา
คืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผู้รับบริ การของเรา การบริ หาร
เชิ ง กลยุท ธ์ จ ะมี ค วามสาคัญ เป็ น อย่า งยิ่ ง การบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ร
กาหนดและพัฒนาข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันขึ ้นมาได้ และเป็ นแนวทางที่บคุ คลภายใน
องค์กรรู้วา่ จะใช้ ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสาเร็ จ
S ตัวที่ 2 แทนคาว่ า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางานให้
ทันสมัยด้ วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมและได้ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัดตังระบบควบคุ
้
มความปลอดภัยที่มี
การเชื่อมโยงฐานข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายและกล้ องวงจรปิ ด เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
สกั ด กั น้ และติ ด ตามคนร้ าย รวมไปถึ ง การสร้ างความมั่น ใจให้ แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เทคโนโลยี เ ป็ นเครื่ องมื อ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารให้ บริ การที่ ดี แ ละรวดเร็ วใน ด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้ อมูลต่างๆ จะเป็ นการเสริ มการให้ บริ การที่ ดี อี กทางหนึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง 7S’ s McKinsey
ของ พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า ในการปฏิบตั ิงาน
ตามกลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้ างที่เหมาะสม
และมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ ว การจัดระบบการทางาน (Working System) ก็มีความสาคัญยิ่ง อาทิ
ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System)
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
S ตัวที่ 3 แทนคาว่ า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมืออาชีพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในด้ านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกั ษะการสือ่ สาร มีจิตวิทยาในการบริ การลูกค้ า และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการทังทางด้
้
านภาษา
และเทคโนโลยี เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ ประโยชน์ได้ มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ปาจรี ย์ ผลประเสริ ฐ และ ศุภพงษ์ ปิ่ นเวหา (2549 : ก) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ความเชื่อมัน่ ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถ
ที่ พึ งประสงค์ ของต ารวจท่ องเที่ ยว มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษาความพึ งพอใจของ
นัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติที่มีต่อ การให้ บ ริ ก ารของตารวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความ
เชื่อมัน่ ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่ น ัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติร ะหว่า งท่อ งเที่ย ว
ในประเทศไทย และ3) ศึก ษาความสามารถที ่ พึง ประสงค์ ข องต ารวจท่อ งเที่ ย ว
ในการศึ ก ษาความพึง พอใจในการใช้ บริ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มาใช้ บริ การตารวจท่องเที่ยวจานวน 1,149 คนทังในสถานี
้
และนอกสถานี
ในพื ้นที่ที่มีสถานีตารวจท่องเที่ยวให้ บริ การอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเชื่อมัน่
ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเก็ บ ข้ อ มูลจากนัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ ม าเที่ ย วในจัง หวัด ที่ มี สถานี ต ารวจ
ท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ 28 แห่ง โดยได้ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษาทังสิ
้ ้น 1,575 คน ทังนี
้ ้ไม่ได้ เก็บ
ข้ อมูลจังหวัดนราธิ วาสเนื่องจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ สาหรับการศึกษา
ความสามารถที่ พึ ง ประสงค์ ข องต ารวจท่ อ งเที่ ย ว ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา
แบ่ง ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ การศึก ษาในเชิ ง ปริ ม าณ ศึก ษาจาก 1) นัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวต่ า งชาติ 2 ) ต ารวจท่ องเที่ ยวที่ ท างานสั งกั ด กองบั ง คั บการต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
ในปี ง บประมาณ 2549 การศึก ษาในเชิง คุณ ภาพ ได้ แก่ 3) การสัมภาษณ์ ต ารวจ
นักท่องเที่ยวระดับผู้บริ หารที่ทางานสังกัดกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวที่มีตาแหน่ง
ผู้บงั คับการ และรองผู้บงั คับการ และสนทนากลุ่มกับตารวจท่องเที่ยวชันสั
้ ญญาบัตร
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ชันประทวน
้
4) สนทนากลุม่ กับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการท่องเที่ยว ได้ แก่ ตัวแทน
จากหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่ วมในการทางานกับตารวจ
ท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทังสิ
้ ้น 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องต ารวจท่ อ งเที่ ย วที่ ค วรมี เ พื่ อ ก าหนดเป็ นความสามารถหลัก
(Core Competency) ของตารวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้ ดี
รองลงไปคือ 2) มีจิตสานึกในการให้ บริ การที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้ าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ ดี 5) มีจริ ยธรรม ประพฤติตน
เหมาะสม เป็ นแบบอย่างที่ดี 6) มีความชื่อสัตย์ สุจริ ต 7) มีบคุ ลิกภาพน่าเชื่อถือและน่า
ไว้ วางใจ และ 8) มี ความสามารถและทั กษะในการแก้ ไขปั ญหา และสอดคล้ องกั บ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง 7S’ s McKinsey ของ พักตร์ ผจง
วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นปั จจัยที่
มีค วามสาคัญ ต่อ การดาเนิน งานขององค์กร องค์ก รจะประสบความสาเร็ จ หรื อ ไม่
ส่วนหนึ่งจะขึ ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ความต้ องการทรัพยากรมนุษย์
ใ น อ น า ค ต โ ด ย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ล า ก ร นั น้ ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ที่อยูบ่ นพื ้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็ นสิง่ กาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ ถึง
ซึง่ จะเป็ นผลให้ กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากร
ได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น
S ตัวที่ 4 แทนคาว่ า Safety Standard หมายถึง การยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูส่ ากล โดยการเตรี ยมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉิน พร้ อมให้ บริ การและ
จัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วในทุก ๆ ด้ า น เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการ
ตรวจสอบร้ านค้ าหรื อสถานประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ มีการเอารัด
เอาเปรี ย บนัก ท่อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การออกหน่ว ยบริ ก ารเคลื่อ นที่ เ พื่ อ รั บ แจ้ ง เบาะแส
ข้ อร้ องเรี ยน และให้ บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชม. สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
John M. Knox (2004 : 1) ได้ ศึกษาเรื่ อง Effects of Tourism on Rates of Serious Crime in
Hawaii การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอาชญากรรม
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(ในมลรัฐฮาวายและที่อื่นๆ) และเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมของมลรัฐ
ฮาวาย โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะอาชญากรรมระดับ รุ นแรง ได้ แก่ การโจรกรรมรถยนต์
การท าร้ ายร่ า งกาย การข่ ม ขื น และฆาตกรรม ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ล ที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก
โดย national Uniform Crime Reporting (UCR) และอาชญากรรมที่เ กิ ด ขึน้ จาก
การท่อ งเที่ย วที่มีค วามเชื่ อ มโยงกับ ปั ญ หายาเสพติด และการขายบริ ก าร แต่ไ ม่
สามารถระบุและบัน ทึกข้ อ มูลได้ อ ย่างชัดเจน ซึ่งการศึก ษาความสัม พันธ์ ร ะหว่า ง
อาชญากรรมและการท่องเที่ยวสามารถศึกษาได้ หลายรู ปแบบ โดยมีการศึกษารู ปแบบ
หนึ่งที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวมักจะเป็ นเหยื่อของเหตุอาชญากรรมมากกว่าประชาชน
ของฮาวาย ซึ่ง เหตุการณ์ อาชญากรรมที่เกิ ด ขึน้ ได้ ง่า ยที่ สุด คือ เหตุการณ์ ลกั ขโมย
รถยนต์ และลัก ขโมยทรั พ ย์ สิน บนชายหาด ดัง นัน้ เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจต้ อ งปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติหน้ าที่ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นด้ วยการจัดกองกาลังในการตรวจสอบ
พื ้นที่ จุดเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
S ตัวที่ 5 แทนคาว่ า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจทังภายใน
้
และภายนอกองค์ กร โดยการสร้ างความร่ วมมื อที่ดี ระหว่างองค์ กรในอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว ทั ง้ ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการดู แ ลนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยจัดโครงการยุวชนตารวจ ชุมชนสัมพันธ์ โดยขยายเครื อข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว มีการจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึ กษาหารื อ หรื อการสัมมนาร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน หรื อองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น รวมถึง การจัด
ให้ ม ีก ิ จ กรรมร่ ว มกัน กับ ท้ อ งถิ ่ น เพื ่อ เป็ น การเปิ ด โอ กาสให้ ช ุม ชนเข้ า ม า
มีส ่ว นร่ ว มกับ การปฏิบ ัต ิง านของต ารวจท่อ งเที ่ย วอย่า งใกล้ ชิ ด สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ วุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเรื่ อง Using Responsive Evaluation to
Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จากการที่เจ้ าหน้ าที่
ต ารวจมี จ านวนไม่ เพี ยงพอ ท าให้ การก าหนดให้ อาสาสมัครต ารวจที่ ผ่ า นการอบรม
ตามหลักสูตรที่กาหนด คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ และ
เหตุอ าชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบัติ งานแทนเจ้ าหน้ าที่ตารวจได้ จริ ง
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ซึง่ จากการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครตารวจพบปั ญหาเกี่ยวกับการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
มากที่สดุ ส่วนอาสาสมัครตารวจที่มีความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวพบว่า
มีการช่วยเหลือที่ดี ด้ วยทักษะความชานาญที่ถกู ต้ องเมื่ อนักท่องเที่ยวมีอบุ ตั ิเหตุ เช่น
เหตุก ารณ์ นัก ท่ อ งเที่ ย วจมน า้ อาสาสมัค รต ารวจที่ อ ยู่บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งสามารถ
เข้ าให้ การช่วยเหลือและมีทกั ษะปฐมพยาบาลเป็ นอย่างดี รวมถึงการให้ การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในพื ้นที่ที่ตารวจดูแลไม่ทวั่ ถึง และมีนกั ท่องเที่ยวตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
เป็ น ต้ น อาสาสมัค รต ารวจที่ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมการใช้ อ าวุธ จะเป็ น เพศชายที่ อ าศัย
อยู่ในพืน้ ที่ นนั ้ มีการคัด เลือ กด้ วยความสมัครใจของผู้เ ข้ าร่ ว มโครงการอาสาสมัค ร
ตารวจเองโดยในส่วนของตารวจท่องเที่ยวพบว่า มีความจาเป็ นในการฝึ กอบรมสาหรับ
อาสาสมัครตารวจเกี่ ยวกับความปลอดภัย การป้องกันเพิ่มเติม ได้ แก่ การฝึ กยิงปื น
ซึ่งเป็ นหนึ่งในทักษะที่จาเป็ นที่ต้องใช้ โดยอาสาสมัครตารวจกลุ่มนี ้ต้ องได้ รับอนุญาต
ในการติ ด อาวุ ธ ที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
อาสาสมัครตารวจสามารถให้ การแบ่งเบาการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของต ารวจได้ จ ริ ง และ
อาสาสมั ค รต ารวจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต้ องผ่ า นการอบรมใน
3 โปรแกรม คื อ การอบรมภาษาอั ง กฤษ การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด อุ บัติ เ หตุ และ
เหตุอาชญากรรม
S ตัวที่ 6 แทนคาว่ า Service Mind หมายถึง การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ตารวจท่องเที่ยวต้ องมีหวั ใจบริ การ โดยการให้ บริ การ
ด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ ว สุภาพอ่อนโยน และเป็ นธรรม โดยจัดกิจกรรม
ที่ปลุกจิ ตสานึกในการบริ การที่ ดี มี จิ ตวิ ทยาในการบริ การ ให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้ อนที่ดี
ต่ อ บุ ค คลและองค์ ก ร ที่ เ รี ยกว่ า “ภาพลัก ษณ์ ” การให้ บริ ก ารที่ ดี จ ะสะท้ อนเป็ น
ภาพความสาเร็ จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่งจะเป็ นรากฐาน
ที่สาคัญที่สามารถทาให้ องค์กรเติบโตเจริ ญก้ าวหน้ าและมีความมัน่ คง ถือเป็ นการพัฒนา
องค์กรแบบยัง่ ยืน สอดคล้ องกับแนวคิดของ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ (2557 : 1)
ที่กล่าวว่า ตารวจท่องเที่ยวต้ องมีหวั ใจของการบริ การ (Service Mind) เช่น เห็นนักท่องเที่ยว
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ทัง้ ไทยและต่างชาติ ต้ องดูแลอย่างดี ต้ องรู้ สึกว่าเขาเปรี ยบเสมือนคนที่ เป็ นพรรคพวก
ของเรา ต้ องดูแลเป็ นพิเศษ ซึ่งการดูแลนักท่องเที่ยวให้ ปลอดภัยระหว่างอยู่ในประเทศไทย
มี 2 แนวทาง ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิ ดขึน้ เน้ นการตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยว
ต้ องประสานกับกลุม่ ที่ทางานในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้ องมีเครื อข่าย
ประชาชนในการแจ้ ง ข่า วต่า งๆ ที่ จ ะกระทบหรื อ ส่อ ให้ เ กิ ด ปั ญหากับ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่ อ เป็ นการตัด หรื อ ลดโอกาส ตัด วงจรการกระท าผิ ด ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ก็ คื อ
แนวทางการป้องกัน
S ตัวที่ 7 แทนคาว่ า Satisfaction หมายถึง การสร้ างความพึงพอใจ
ในการให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โดย
การบริ หารจัดการการให้ บริ การแบบ เบ็ดเสร็ จ (One stop service) การประชาสัมพันธ์
ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยว รวมทังการแจ้
้
งเตือนและการระมัดระวังอันตราย
ที่ อาจเกิ ดขึ น้ การปรากฏตัวของต ารวจท่ อ งเที่ ย วเพื่ อให้ นักท่ องเที่ ย วอุ่นใจและ
สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่าง ๆ ด้ วยความรวดเร็ ว ต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม สอดคล้ องกั บแนวคิ ดเกี่ ยวกั บวิ ธี ก ารท างานของต ารวจสมัย ใหม่ข อ ง
ชูสวัสดิ์ จันทร์ โรจนกิจ ( 2541 : 18 - 21 ) ที่กล่าวว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เป็ นเป้ า หมายของงานตารวจ ซึ่ ง เซอร์ โรเบิ ร์ ตพี ล (Sir Robert Peel)
บิด าของการต ารวจยุค ใหม่ เน้ น ว่า การป้อ งกัน และปราบปรามอาชญากรรม คื อ
งานหลั ก ของต ารวจ มี ความส าคั ญ ยิ่ งกว่ าการสื บ สวนสอบสวน การจั บ กุ ม และ
การลงโทษผู้กระทาผิด แนวคิดนี ้เป็ นพื ้นฐานของทฤษฎีการบังคับใช้ กฎหมาย ซึง่ สรุปได้
ว่า การปรากฏตัวของตารวจย่อมมีผลในการยับยังผู
้ ้ ที่มีแนวโน้ มจะประกอบอาชญากรรม
เพราะเกรงกลัวการถูกจับกุม ดังนัน้ สายตรวจจึงต้ องแต่งเครื่ องแบบและรถวิทยุสาย
ตรวจจึงควรมีลกั ษณะเด่นชัด เห็นได้ ง่าย เพื่อข่มขวัญยับยังอาชญากร
้
การตรวจท้ องที่
อย่ า งสม่ าเสมอ ท าให้ สมาชิ กในชุ มชนมี ความรู้ สึ กว่ าต ารวจอยู่ ทั่ วไป ด้ วยเหตุ นี ้
ตามแนวทฤษฎีบงั คับใช้ กฎหมาย การปรากฏตัวของตารวจและการกระจายกาลังตารวจให้
ครอบคลุมทัว่ ทังชุ
้ มชน จะช่วยป้องกันอาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสสาหรับผู้ตงใจ
ั้
ละเมิดกฎหมาย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจที่ตารวจ
ท่องเที่ยวต้ องดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มจานวนมากขึน้
ในทุกๆ ปี อีกทังยั
้ งเป็ นการจัดเตรี ยมอัตรากาลังเพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น (AEC) ในปี 2558 และสอดคล้ อ งกับ นโยบายส่ง เสริ ม การท่อ งเที ่ย ว
ของประเทศ ซึง่ เน้ นการสร้ างรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็ นการให้ บริ การ
นัก ท่อ งเที่ ย วได้ อ ย่า งทั่ว ถึ ง และเกิ ด ความพึ ง พอใจมากที่ สุด โดยเฉพาะการสร้ าง
ความเชื่ อ มั่น ในการจัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่อ งเที่ ย วซึ่ง เป็ น ปั จ จัย สาคัญ
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาท่องเที่ยวได้
2. ควรจัดทาโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และสร้ างเป็ นเครื อข่ายที่มีสญ
ั ลักษณ์ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นอาสาสมัครที่ ทาหน้ าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ ยวจนเป็ นที่ร้ ู จักให้ ค รอบคลุมทุกพืน้ ที่ภายในจังหวัดภูเก็ ต และ
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ เพราะถ้ าหากอาสาสมัครเข้ มแข็ง
และปฏิบตั ิงานได้ ดีก็จะมีสว่ นช่วยในการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนกาลังพลได้ อีกวิธี
หนึง่
3. ควรทบทวนการปฏิบตั ิงานของตารวจท่องเที่ยวในเรื่ องของอานาจหน้ าที่
ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วนเสร็ จสรรพ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
โดยไม่ต้องส่งต่อนักท่องเที่ยวที่มีคดียงั ไม่เสร็ จสิ ้นให้ กบั สถานีตารวจท้ องที่เพื่อสอบสวน
ต่ อ เพื่ อ เป็ นการสร้ างความพึ ง พอใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเป็ นการลดเวลา
ในการดาเนินคดีต่างๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเวลาพานักอยู่ในประเทศไทย
ได้ ไม่นาน และบางคดีก็ไม่สามารถดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว
4. ควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ต ารวจท่อ งเที่ ย วและภาระหน้ า ที่ ข องต ารวจ
ท่องเที่ยวผ่านสือ่ ต่างๆให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้ งเหตุ 1155 เพื่อที่จะสามารถ
แก้ ไขปั ญหาหรื อให้ ข้อมูลให้ กบั นักท่องเที่ยวได้ อย่างทันท่วงที ทังในเชิ
้
งรับและเชิงรุ ก
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ร้ ู จัก แก่ นัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ และสร้ างความมั่น ใจในการรั ก ษา
ความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว
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5. ควรจั ด ก าลัง เจ้ าหน้ าที่ ป รากฏตัว ตามสถานที่ ส าคัญ ๆ เพิ่ ม มากขึ น้
นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พกั ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัททัวร์
เป็ นต้ น เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น และความพึ ง พอใจในการรั ก ษาความปลอดภั ย
ให้ กบั นักท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาต่อยอดในด้ านทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการนารู ปแบบการ
จัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวมาใช้
2. ควรศึกษาปั ญหาและความต้ องการในด้ านสวัสดิการของตารวจท่องเที่ยว
เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ
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