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บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัย 
ใน ชีวิตและท รัพย์สินใ ห้กับนักท่อง เที่ ยว ของต ารวจท่องเที่ ยวจังหวัดภู เ ก็ต  
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต และเพื่อแสวงหารูปแบบการจดัการ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeoResearch)  
ซึ่งมีวิธีการวิจยัด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) ในกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั 
จ านวน 17 คนและ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 140 คน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น เพื่อยืนยนัรูปแบบการจดัการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ภเูก็ตที่สร้างขึน้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่  
(X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์ส ินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน  
มีการบริหารจดัการกลยทุธ์ที่เน้นเชิงรับมากกวา่เชิงรุก การรับนโยบายจากสว่นกลาง  

                                                 
1 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภเูก็ต, 2559. 
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การจดัแบง่อ านาจหน้าที่ การวางแผนอตัราก าลงัพล และการประสานสมัพนัธ์ 
แบบมีเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านความช านาญในภาษาที่หลากหลาย 
และทักษะในการเจรจาสื่อสาร ด้านระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  
ด้านการประสานงานระหวา่งองค์กร ด้านการบริหารจดัการและอ านาจในการสอบสวน 
ด้านการยอมรับและให้ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ด้านอัตราก าลังพล และ  
ด้านงบประมาณ สวสัดิการ สว่นข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การสร้าง  
ความร่วมมือจากหลายๆ องค์กร เพิ่มความเข้มงวดในการสแกนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามา 
ในประเทศ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้เป็นการขนส่งแบบมืออาชีพ การบังคบัใช้
กฎหมายแบบเต็ม รูปแบบ และการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
มีความพร้อมในด้านตา่งๆ 

รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว 
7S’s Model ประกอบด้วย S ตวัที่ 1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์
เชิงรุก S ตวัที่ 2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยั 
ด้วยเทคโนโลยี S ตวัที่ 3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล S ตวัที่ 5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือ
ร่วมใจทัง้ภายในและภายนอกองค์กร S ตวัที่ 6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง  
การให้บริการด้วยหัวใจ S ตัวที่ 7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้าง 
ความพึงพอใจในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ค าส าคัญ : การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ต ารวจท่องเที่ยว,     

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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บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลกัชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่น ารายได้เข้าสู่

ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว 
ที่มีความหลากหลายสงู ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างมีความหลากหลายไปด้วย 
จากข้อมลูของส านกังานสถิติแหง่ชาติ สรุปไว้วา่ อตุสาหกรรมท่องเที่ยวมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ประมาณร้อยละ 6.00 และรายได้
จากการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งรายได้ที่ดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ  
จ านวนมาก โดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ 
ประเทศจีน รองลงมา คือ มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญ่ีปุ่ น อินเดีย สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย อเมริกา และรัสเซีย ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 : 1)  
นั่นแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่ อเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย 

ภมูิภาคที่ก่อให้เกิดรายได้จากการทอ่งเที่ยวสงูสดุของประเทศไทย คือ ภาคใต้ 
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีลกัษณะพืน้ที่เป็นด้ามขวานที่ชายฝ่ังทะเลขนาบทัง้ 2 ด้าน  
มีเกาะที่สวยงามอยู่มากมาย อีกทัง้ยังมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และแหล่งธรรมชาติ  
ที่ส าคญัอื่นๆ อีก ได้แก่ น า้ตก น า้พุร้อน เป็นต้น จึงดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก  
ไปพักผ่อน และ ท ากิจกรรมต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มจังหวดัในภาคใต้  
ที่มีช่ือเสียงด้านความสวยงาม และมีกิจกรรมทางน า้ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ได้แก่  
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดเหล่านีม้ีแนวโน้ม 
การเติบโตของนกัท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2558 มีนกัท่องเที่ยวไหลเวียน
เข้ามาในพืน้ที่ประมาณ 12 ล้านคน จากปี พ.ศ.2556 ที่มีนกัท่องเที่ยวประมาณ 10.5 
ล้านคน แม้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะเกิดพิบตัิภยัคลื่นยกัษ์สนึามิที่สง่ผลกระทบ 
ต่อการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง  
อนัดามนัลดลงกวา่คร่ึง แตใ่นระยะเวลาเพียงปีกวา่การทอ่งเที่ยวก็พลกิฟืน้กลบัมาอยา่ง
รวดเร็ว จ านวนนักท่องเที่ยวเร่ิมกลับเข้าสู่อัตราการเติบโตปกติ แต่ไม่เพิ่มสูงมาก 
เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมือง และปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

127 

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขของจ านวนนักท่องเที่ยวรายจังหวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ต  
เป็นจงัหวดัที่มีนกัทอ่งเที่ยวมากที่สดุ โดยในปี พ.ศ.2557 มีผู้ เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพืน้ที่ถึง 12.5 ล้านคน ซึ่งมีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 55.00 ของจ านวน 
ผู้ เยี่ยมเยือนในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัทัง้หมด รองลงมาคือ จังหวดักระบี่   
มีผู้ เยี่ยมเยือน 4.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.00 จงัหวดัพงังามีผู้ เยี่ยมเยือน 1.2 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 จงัหวดัตรังมีผู้ เยี่ยมเยือน 9.2 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
และ จังหวัดระนองมีผู้ เยี ่ยมเยือน 6.6 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ตามล าด ับ 
(กระทรวงมหาดไทย, 2558 : 15) 

ซึ่งจากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของภาครัฐ  
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านความมัง่คง และด้านสิง่แวดล้อม จากความเจริญ
ที่คืบคลานเข้ามาสู่จังหวดัภูเก็ตอย่างต่อเนื่องท าให้นกัธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ 
ทัง้ชาวไทย และชาวตา่งชาติให้ความสนใจมาลงทนุในจงัหวดัภเูก็ตเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
มากและนักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้  
การเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาท างานในจังหวดัภูเก็ต สง่ผลให้มีสิ่งปลกูสร้างใหม่ ๆ 
เกิดขึน้มากมายในทุกพืน้ที่ ทัง้พืน้ที่ในเมืองภูเก็ต และชายหาดมีช่ือของจังหวดัภูเก็ต 
เช่น โรงแรม อาคารส านกังาน อพาร์ทเม้นท์ตา่ง ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อรองรับการขยายตวั
ของนกัท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และแรงงานย้ายถ่ินจากทกุภมูิภาค
ของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในพืน้ที่จงัหวดัภูเก็ต
ด้วย ผลสะท้อนต่อปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวดัภูเก็ตต่อภาคการท่องเที่ยว
สามารถวดัได้จากภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัภเูก็ต จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ทอ่งเที่ยว รวมถึงสถิติเหตกุารณ์/การจบักมุผู้กระท าผิดของสถานีต ารวจภธูรจงัหวดัภเูก็ต
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

จากแนวโน้มจ านวนเหตกุารณ์/การจบักมุผู้กระท าผิดที่เกิดขึน้กบันกัท่องเที่ยว
ในจังหวดัภูเก็ตที่เพิ่มขึน้ ต ารวจท่องเที่ยวภูเก็ตจึงเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน  
การจัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยต ารวจท่องเที่ยวภูเก็ต  
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มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในพืน้ที่จังหวัด
ภเูก็ต และจงัหวดัพงังา ซึง่เป็นทัง้ 2 จงัหวดัเป็นจงัหวดัที่มีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวติดอนัดบั
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวสูง 10 อันดับแรกของประเทศไทย ดังนัน้ ต ารวจท่องเที่ยว
จงัหวดัภเูก็ตจึงต้องเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริการและดแูลนกัท่องเที่ยว
มากยิ่งขึน้ เนื่องจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล  
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ตของนกัท่องเที่ยวมากที่สดุ และ  
เป็นเหตุการณ์ที่มีสถิติการจับกุมหรือได้รับแจ้งเหตุต่อต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
มากที่สดุ ทัง้นี ้เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึน้ เพื่อช่วยปอ้งกนัอนัตรายและลดจ านวนเหตกุารณ์ที่อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของนกัทอ่งเที่ยวลง และเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต
มากยิ่งขึน้ 

ผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และอปุสรรคในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการ  
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
 3. เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
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วิธีการวิจัย 
     ในการวิจยัครัง้นี ้อาศยัการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณดงันี ้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

ผู้บริหารระดบัสงูของหนว่ยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว งานปกครอง
สว่นจงัหวดั และกองก ากบัการ 5 กองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยว จ านวน 4 คน กลุ่ม
ผู้น านโยบายด้านการทอ่งเที่ยวไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารระดบักลางที่น านโยบายมาก าหนด
เป็นแผนงานในระดบัหนว่ยงาน จ านวน 4 คน กลุม่ผู้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว
และกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ได้แก่ ผู้บริหารระดบัต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานแผนงานของ
หนว่ยงานท่ีก าหนดไว้ และผู้บริหารสถานประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว จ านวน 17 คน 
รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญัมีจ านวนทัง้สิน้ 25 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัเชิงคณุภาพนีใ้ช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดย

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ค าถามการวิจัย เพื่อให้ได้
ข้อมลูที่ครอบคลมุเนือ้หาตามที่ต้องการ (ชาย โพสิตา, 2550 : 228) ผู้วิจยัด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็น  
ได้อย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบเป็นกันเองด้วย
ค าถามหลกัที่ครอบคลมุประเด็นตา่งๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ติดตอ่ประสานกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญัโดยขออนญุาตอย่างเป็นทางการ 

เพื่อเข้าไปท าการสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยตนเอง โดยเตรียมประเด็นในการสมัภาษณ์ตาม
แน ว ท า ง ที่ ก า ห น ด ไ ว้  โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง บั น ทึ ก เ สี ย ง ต ล อ ด ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  
(ในกรณีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง) ร่วมกบัการจดบนัทึก เพื่อให้ได้ให้ได้
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสมัภาษณ์ 

เชิงลกึ (In-depth Interview) มาท าการวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปประเด็นที่สอดคล้อง
และแตกตา่งเข้าด้วยกนัและท าการสงัเคราะห์ผลเพื่อรายงานสรุปผลเป็นความเรียง  

การน าเสนอข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าเอาผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อันได้แก่ 

สภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการสร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ที่มีประสทิธิภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้วิ ธีวิจัย  

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยนัรูปแบบการจัดการความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต ที่สร้างขึน้  
โดยการสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเ ก็ต ที่สร้างขึน้ โดย 
มีรายละเอียดดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ที่ปฏิบตัิงานเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้

สว่นเสียกบัการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว ในพืน้ที่
รับผิดชอบของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เจ้าของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ ต และ
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ต 

เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรกรณีไม่ทราบขนาดประชากร 
ของ W.G.Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, 1977) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

131 

140 ราย ผู้ วิจัยก าหนดให้มีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความไม่น่าจะเป็น  
(Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
เพื่อความสะดวกในการสุม่เลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การสอบถามความคิดเห็นของรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ที่สร้างขึน้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีทีมผู้ช่วยผู้วิจยัที่ได้รับการ

ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี โดยสง่แบบสอบถามไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้องล่วงหน้า 1 
สปัดาห์ แล้วจึงไปรับกลับเพื่อน ามาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
แตล่ะฉบบั และด าเนินการจดัการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม 

2. การลงรหสั น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามที่
ก าหนดไว้ พร้อมทัง้ตรวจสอบความถกูต้องของรหสั 

3. การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ วิสยัทศัน์ บทบาทและภารกิจของต ารวจทอ่งเที่ยว 

รูปแบบการจดัการความปลอดภยั 

ด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัทอ่งเทีย่ว 

ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  

แนวคิดทฤษฎี 
- การบริหารจดัการ  
- การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
- การจดัการความปลอดภยั  
- การบริการและความพงึพอใจในการ
บริการ  
 

สภาพการด าเนินงานการจดัการ 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจ

ทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตในปัจจบุนั 

ปัญหาอปุสรรค 
ในการจดัการความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั

นกัทอ่งเที่ยว 
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

- งานวิจยัในประเทศ 
- งานวิจยัตา่งประเทศ 

- บทบาทและหน้าที่ของต ารวจ
ทอ่งเที่ยว 

- ต ารวจทอ่งเที่ยวในตา่งประเทศ 

- บริบทต ารวจทอ่งเที่ยวภเูก็ต 

ต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 
และอปุสรรค (SWOT Analysis)  
ในการจดัการด้านความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยว

จงัหวดัภเูก็ต 
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ผลการศึกษา 
   ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

1. สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตในปัจจบุนั 

สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน มีการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ตามส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ รับนโยบายมาจากสว่นกลางโดยผ่านทางจงัหวดัแล้วจึงน ามากระจายภายใน
สถานีต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต โดยมีสารวตัรเป็นหวัหน้าสถานี และมีการวางแผน
อัตราก าลังพล ซึ่งปัจจุบันมีก าลังพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็น 2 ชุด 2 หน่วย
รับผิดชอบในพืน้ที่ระหว่างภูเก็ตและพังงา ลกัษณะการด าเนินงานในภาพรวม  คือ  
การอ านวยดแูลความสะดวกความปลอดภยัให้กบันกัท่องเที่ยว มีแผนปฏิบตัิประจ าวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง การจดัก าลงัมีชดุสายตรวจ ประจ าการอยู่ที่สถานีเพื่อรับแจ้งเหตแุละ
เคลียร์เคส การรับแจ้งเหตมุีทัง้การรับแจ้งเหตผุ่าน Call Center 1155 และรับแจ้งเหตุ
โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาแจ้งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญๆ โดยไม่มีจุดประจ า ส่วนที่ประจ าจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจ าการ
สนามบิน นอกจากนีย้ังมีสายตรวจประจ าตู้ ยามป่าตอง และสายตรวจเดินเท้า  
ซอยบางลาในช่วงเวลากลางคืน มีการประสานสมัพนัธ์แบบมีเครือข่าย โดยในปัจจุบนั 
มีอาสาต ารวจทอ่งเที่ยวประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตัิงานร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว และ
คอยช่วยอ านวยความสะดวกให้กบันกัทอ่งเที่ยว เช่น การเจรจาสือ่สาร เป็นต้น  

2. ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจังหวดัภเูก็ต  

     2.1 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ในปัจจบุนัมีปัญหา คือ  

 2.1.1 ความช านาญในด้านภาษาที ่หลากหลายและท ักษะ  
ในการเจรจาสือ่สาร 

 2.1.2 ระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบตัิงาน 
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 2.1.3 การประสานงานระหวา่งองค์กร 
  2.1.4 ขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ 
  2.1.5 การบริหารจดัการและอ านาจในการสอบสวน 

    2.1.6 ขาดการยอมรับและให้ความร่วมมือจากนกัทอ่งเที่ยว 
    2.1.7 อตัราก าลงัพลและสวสัดิการ 

   2.2 ข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ควรปรับเปลีย่นแนวคิดและมมุมองใหม่ๆ  
เช่น 1) การสร้างความร่วมมือจากหลายๆ องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชน 
ให้มาช่วยกนั โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมจากคนในชมุชนให้เข้ามามีบทบาทในการจดัการ
ความปลอดภยัร่วมกบัต ารวจทอ่งเที่ยว 2) เพิ่มความเข้มงวดในการสแกนนกัท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในประเทศ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อกลัน่กรอง
นักท่องเที่ยวให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง  
3) ปรับปรุงระบบขนสง่มวลชนให้เป็นการขนสง่แบบมืออาชีพ เช่น รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า 
แท็กซี่มิเตอร์ เป็นต้น 4) การบงัคบัใช้กฎหมายแบบเต็มรูปแบบ เช่น ใบอนุญาตขบัขี่ 
การเช่ารถ เช่าเรือ หรือเจ็ทสกี การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น 5) การจัดสรร
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในด้านต่างๆ ในพืน้ที่เฉพาะ เช่น ภเูก็ต 
สรุาษฎร์ หาดใหญ่ ต้องบริหารก าลงัพลแบบกรณีพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับพืน้ที่และ
จ านวนนกัทอ่งเที่ยว 6) น าเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงาน เช่น 
ตรวจสอบ สกดักัน้ และติดตามคนร้าย 7) กระจายอ านาจในการสอบสวน 

3. รูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

   ผู้วิจยัได้สร้างรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยว 7S’s Model ดงันี ้ 

     S ตัวที่  1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ที่มุ่งเน้น
การให้ความส าคญักบันกัท่องเที่ยว สร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการความปลอดภยัให้กบั
นักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในการบริการและจัดการความปลอดภัยให้กับ
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นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่ดี ระหว่างองค์กรในการจัดการ 
ความปลอดภยัให้กบันกัทอ่งเที่ยว 

  S ตัวที่  2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างาน 
ให้ทันสมยัด้วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยการจัดตัง้ระบบควบคุม 
ความปลอดภยัที่มีการเช่ือมโยงฐานข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด เพื่อ  
ใช้ในการตรวจสอบ สกดักัน้ และติดตามคนร้าย รวมไปถึงการสร้างความมัน่ใจให้แก่
นักท่องเที่ยว เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็วใน 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึง่ 

  S ตัวที่ 3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจทอ่งเที่ยวให้เป็นต ารวจ
มืออาชีพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ 
ที่หลากหลาย มีทกัษะการสือ่สาร มีจิตวิทยาในการบริการลกูค้า และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทัง้ทาง  
ด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้มากที่สดุ  

  S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัสูส่ากล โดยการเตรียมความพร้อมรับเหตฉุุกเฉิน พร้อมให้บริการและ
จัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบร้านค้าหรือสถานประกอบการเ ก่ียวกับธุร กิจท่องเที่ยว เพื่ อไม่ใ ห้  
มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อ 
รับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และให้บริการช่วยเหลอืนกัทอ่งเที่ยว 24 ชม.  

  S ตัวที่  5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว  
โดยจดัโครงการยวุชนต ารวจ ชุมชนสมัพนัธ์ โดยขยายเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยว มีการจัดการฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว ออกปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึกษาหารือ หรือการสมัมนาร่วมกบัหน่วยงาน
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ภาครัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการจดัให้  
มีกิจกรรมร่วมกันกับท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ  
การปฏิบตัิงานของต ารวจทอ่งเที่ยวอยา่งใกล้ชิด 

  S ตัวที่  6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง การให้บริการด้วยหวัใจ  
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ต ารวจท่องเที่ยวต้องมีหัวใจบริการ โดยการให้บริการ 
ด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ว สภุาพอ่อนโยน และเป็นธรรม โดยจดักิจกรรมที่
ปลุกจิตส านึกในการบริการที่ดี มีจิตวิทยาในการบริการ ให้ความสนใจและเอาใจใส ่
ในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของนกัทอ่งเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้อน
ที่ดีต่อบุคคลและองค์กร ที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็น 
ภาพความส าเร็จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่ งจะเป็น
รากฐานท่ีส าคญัที่สามารถท าให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง ถือเป็น
การพฒันาองค์กรแบบยัง่ยืน  

  S ตัวที่  7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดย
การบริหารจัดการการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One stop service) การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว รวมทัง้การแจ้งเตือนและการระมัดระวัง
อนัตรายที่อาจเกิดขึน้ การปรากฏตวัของต ารวจท่องเที่ยวเพื่อให้นกัท่องเที่ยวอุ่นใจและ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กับนกัท่องเที่ยว ติดตามคดีต่างๆ ด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและ
เป็นธรรม 

 และเพื่อยืนยนัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตที่สร้างขึน้ โดยจดัท าแบบสอบถามส ารวจ
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สร้างขึน้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต ในภาพรวม  ในระดับเห็นด้วยมาก  
โดยรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว  
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ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ รองลงมาคือ การให้บริการด้วยหวัใจ 
 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
ตาราง 1  คา่เฉลีย่ ( X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การจดัการ ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจ
ทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 7S’s Model 

 
รูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชวีิต

และทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภเูกต็  

7S’s Model 

X  S.D ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

1. การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก : Strategy 4.00 .84 มาก 6 
2. การพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยัด้วย
เทคโนโลยี : System 

4.18 .85 มาก 3 

3. การสร้างต ารวจทอ่งเที่ยวให้เป็นต ารวจมืออาชีพ : 
Staff 

4.24 .75 มากที่สดุ 1 

4. การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล : 
Safety Standard 

3.89 .86 มาก 7 

5. การประสานพลงัร่วมระหวา่งองค์กร : Synergy 4.04 .88 มาก 5 
6. การให้บริการด้วยหวัใจ : Service Mind 4.22 .83 มากที่สดุ 2 
7. การสร้างความพงึพอใจในการให้บริการกบั
นกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลศิด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม : Satisfaction 

4.16 .80 มาก 4 

ภาพรวม 4.10 .83 มาก  

ตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 7S’s Model จากผลการ
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วิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก  ค่าเฉลี่ย 4.10 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต พบวา่ ผู้ตอบแบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็นต ารวจมืออาชีพ ในระดับมากที่สุด 
เป็นอนัดบัหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาเป็นการให้บริการด้วยหวัใจ ในระดบัมากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ 4.22 ถดัมาคือการพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยี ในระดบั
มาก คา่เฉลีย่ 4.18 การสร้างความพงึพอใจในการให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็น
เลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 การประสาน
พลงัร่วมระหวา่งองค์กร ในระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.04 การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความคิดเห็นต่อการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล ในระดบั
มาก คา่เฉลีย่ 3.89 
 
สรุปและอภปิรายผล 

1. สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ตในปัจจุบัน 

สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั มีการบริหารจดัการกลยุทธ์  
ที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก มีการจดัแบ่งอ านาจหน้าที่ตามส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
รับนโยบายมาจากส่วนกลางโดยผ่านทางจังหวัดแล้วจึงน ามากระจายภายใน 
สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี และมีการวางแผน
อตัราก าลงัพล ซึ่งปัจจุบนัมีก าลงัพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็น 2 ชุด 2 หน่วย รับผิดชอบ
ในพืน้ท่ีระหว่างภูเก็ตและพังงา ลกัษณะการด าเนินงานในภาพรวม คือ การอ านวยดูแล
ความสะดวกความปลอดภยัให้กับนักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบัติประจ าวันตลอด 24 ชั่วโมง 
การจดัก าลงัมีชดุสายตรวจ ประจ าการอยูท่ี่สถานีเพื่อรับแจ้งเหตแุละเคลียร์เคส การรับแจ้ง
เหตมุีทัง้การรับแจ้งเหตผุา่น Call Center 1155 และรับแจ้งเหตโุดยนกัท่องเที่ยวเข้ามา
แจ้งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ  
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โดยไม่มีจุดประจ า สว่นที่ประจ าจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจ าการสนามบิน นอกจากนี ้
ยังมีสายตรวจประจ าตู้ ยามป่าตอง และสายตรวจเดินเท้าซอยบางลาในช่วงเวลา
กลางคืน มีการประสานสมัพนัธ์แบบมีเครือข่าย โดยปัจจุบนัมีอาสาต ารวจท่องเที่ยว
ประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตัิงานร่วมกับต ารวจท่องเที่ยว และคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กบันกัท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ของ สเุทพ เชาวลติ (2552 : 10 - 11) ที่กลา่ววา่ บคุลากร
ภาครัฐจะต้องเป็นผู้ ท่ีวางแผนเป็นเพราะการบริหารโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ินัน้  บคุลากรจะต้อง
เป็นผู้ วางแผนในทุกระดับ หัวใจส าคัญอยู่ที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
หากการท างานมีเปา้หมายแล้ว กลยทุธ์ที่จะไปสูเ่ปา้หมายได้จะต้องมีการก าหนดแผนที่
จะเป็นทิศทางในการเดินทางไปสูเ่ป้าหมายให้ส าเร็จ และการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะมีการตดัสินใจของผู้บงัคบับญัชาในหลายระดบัในขณะเดียวกนัการปฏิบตัิงานที่
มีการกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้กบัระดบัลา่งมากขึน้ การปรับปรุงคณุภาพ
การบริการของรัฐมีแนวคิดเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึน้ บคุลากรจึงต้องตดัสินใจได้ และการตดัสินใจ
ที่ดี ที่เหมาะสมจะอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่มีการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ การตดัสินใจ 
ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคลากรภาครัฐ และยงัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยว (2550 : ก) ท าการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของ
แผนปฏิบตัิราชการ เร่ืองการรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวประจ าปี 
พ.ศ. 2550 โดยใช้การแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
จ านวน 1,295 คน ในสามกลุม่พืน้ที่ คือกลุม่พืน้ที่ท่องเที่ยวหลกั กลุม่พืน้ที่ท่องเที่ยว
เสริม และกลุม่พืน้ที่ที่มีศกัยภาพและเมืองชายแดน พบว่านกัท่องเที่ยวเกินกว่าคร่ึงได้
พบเห็นการออกปฏิบัติการของต ารวจท่องเที่ยวและพบเห็นการประชาสมัพันธ์ของ
ต ารวจท่องเที่ยวเมื่อสอบถามด้านความต้องการในการใช้บริการของต ารวจท่องเที่ยว
พบว่านักท่อง เที่ยวมีความต้องการให้ เ จ้าหน้าที่ ใ ห้บริการในเ ร่ืองการรักษา  
ความปลอดภยัในด้านร่างกายและทรัพย์สินมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการจัด
สายตรวจตามแหลง่ท่องเที่ยวและที่พกั และการแนะน าเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อ
ศกึษาถึงปัญหาที่นกัทอ่งเที่ยวพบ ผลการส ารวจชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาที่พบมากเป็นอนัดบั
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แรกคือปัญหาการถกูรังควานจากพอ่ค้า แมค้่าหาบเร่ แผงลอยหรือขอทาน รองลงมาคือ
ปัญหาการซือ้สินค้าและบริการแพงกว่าปกติ และอนัดบัที่สามคือปัญหาการถูกหลอก
ให้ซือ้สินค้าปลอมเมื่อสอบถามถึงความต้องการเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยว พบว่า
นกัทอ่งเที่ยวต้องการให้มีการออกตรวจตามสถานท่ีตา่งๆ บอ่ยๆควรมีการจดับริการและ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงมากขึน้ และควรให้ข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยวทางเรือ การเดิน ป่า 
นอกจากนัน้แล้วควรให้ข้อมูลเก่ียวกับต ารวจท่องเที่ยวว่ามีการให้บริการนกัท่องเที่ยว
ด้านใดบ้างและติดต่ออย่างไร และสดุท้ายคือข้อเสนอแนะด้านการพฒันาตนเองของ
ต ารวจทอ่งเที่ยวในด้านภาษาองักฤษ 

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ต  
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเ ก็ต ในปัจจุบันมีปัญหาหลักๆ คือ   
ด้านความช านาญในภาษาที่หลากหลายและทกัษะในการเจรจาสือ่สาร ด้านระบบ และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงานระหว่างองค์กร ด้านการบริหาร
จัดการและอ านาจในการสอบสวน ด้านการยอม รับและใ ห้ความ ร่วมมื อ  
จากนักท่องเที่ยวด้านอัตราก าลังพล และด้านงบประมาณ สวัสดิการ รวมถึง
อาชญากรรมที่เกิดขึน้มีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่กระท าต่อนักท่องเที่ยว  พบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประเภทประทษุร้าย  
ตอ่ทรัพย์ และการถกูเอารัดเอาเปรียบและปัญหาอาชญากรรมที่นกัท่องเที่ยวเป็นเหยื่อ 
ท าให้สูญเสียหรือทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจ านวนมาก ปัญหา  
ที่ เ กิดขึ น้กับนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางเ ข้ามาในประเทศไทย และสภาพปัญหา 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกรณีการป้องกันและปราบปรามผู้ กระท าผิดต่อนักท่องเที่ยว  
มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้คือ 1) ปัญหาที่เกิดขึน้กบันกัท่องเที่ยวจะเกิดขึน้ในบริเวณที่เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวส าคญั มีนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก และมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจ านวนมาก 
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ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ 
ปล้นทรัพย์) ปัญหาด้านการขายสนิค้าเกินราคา ปัญหาด้านการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มี
คณุภาพหรือด้อยคณุภาพ ปัญหาด้านการรวบรวมนกัท่องเที่ยว ปัญหาด้านการให้บริการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือตกลงกันไว้ ซึ่งปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหา 
ที่รบกวนนักท่องเที่ยวท าให้เกิดความร าคาญหรือเบื่อหน่าย และบางครัง้ส่งผล  
ให้นกัท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางกลบัมาในประเทศไทยอีก  2) หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ในการดแูลความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวมีอยูจ่ านวนมาก แตล่ะหนว่ยงานต่าง
มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั แตต่ามโครงสร้างของหนว่ยงานท าให้
หน่วยงานราชการไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาเดียวกัน เป็นเหตุให้หน่วยงานราชการ
เหล่านีไ้ม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนก าลงัพลไม่มี  
การประสานงานหรือไม่ท างานในทิศทางเดียวกัน ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเร่ือง Using Responsive 
Evaluation to Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จาก
การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การก าหนดให้อาสาสมัครต ารวจ 
ที่ผ่านการอบรมตามหลกัสตูรที่ก าหนด คือ การอบรมภาษาองักฤษ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดอบุตัิเหต ุและเหตอุาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบตัิงานแทนเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้จริง ซึ่งจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจพบปัญหาเก่ียวกับ  
การสื่อสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนอาสาสมัครต ารวจที่มีความสามารถในการ
สือ่สารกบันกัทอ่งเที่ยวพบวา่ มีการช่วยเหลอืที่ดี ด้วยทกัษะความช านาญที่ถกูต้องเมื่อ
นกัทอ่งเที่ยวมีอบุตัิเหตเุช่น เหตกุารณ์นกัทอ่งเที่ยวจมน า้ อาสาสมคัรต ารวจที่อยูบ่ริเวณ
ใกล้เคียงสามารถเข้าให้การช่วยเหลือและมีทักษะปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี รวมถึง 
การให้การช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวในพืน้ที่ที่ต ารวจดแูลไม่ทัว่ถึง และมีนกัท่องเที่ยวตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นต้น  
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3. รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ต 7S’s Model 

  S ตัวที่  1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ที่มุ่งเน้น
การให้ความส าคญักบันกัท่องเที่ยว สร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการความปลอดภยัให้กับ
นักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในการบริการและจัดการความปลอดภัยให้กับ
นกัทอ่งเที่ยว รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่ดีระหวา่งองค์กรในการจดัการความปลอดภยั
ให้กบันกัทอ่งเที่ยว สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 
7S’ s McKinsey ของ พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่วว่า 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่
ส าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี ้องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเรา  
คืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้ รับบริการของเรา การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร 
ก าหนดและพฒันาข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนัขึน้มาได้และเป็นแนวทางที่บคุคลภายใน
องค์กรรู้วา่จะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

S ตัวที่  2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างานให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและได้มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน โดยการจดัตัง้ระบบควบคมุความปลอดภยัที่มี
การเช่ือมโยงฐานข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
สกัดกัน้ และติดตามคนร้าย รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
เทคโนโลยี เ ป็นเค ร่ืองมือและเทคนิควิ ธีการใ ห้บริการที่ดีและรวดเ ร็วใน ด้าน 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง 
สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 7S’ s McKinsey 
ของ พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่วว่า ในการปฏิบตัิงาน
ตามกลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจดัโครงสร้างที่เหมาะสม
และมีกลยทุธ์ที่ดีแล้ว การจดัระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคญัยิ่ง อาทิ 
ระบบบญัชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพสัด ุ(Supply System) 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

S ตัวที่  3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ โดยการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถและทกัษะในด้านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกัษะการสือ่สาร มีจิตวิทยาในการบริการลกูค้า และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ทางด้านภาษา
และเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้มากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ ศุภพงษ์ ป่ินเวหา (2549 : ก) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ  
ความเช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถ 
ที่พึ งประสงค์ของต ารวจท่องเที่ ยว มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความ
เช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และ3) ศึกษาความสามารถที ่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยว  
ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติที่มาใช้บริการต ารวจทอ่งเที่ยวจ านวน 1,149 คนทัง้ในสถานีและนอกสถานี
ในพืน้ที่ที่มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวให้บริการอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเช่ือมัน่ 
ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดที่มีสถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวตัง้อยู่ 28 แห่ง โดยได้กลุม่ตวัอย่างที่ศึกษาทัง้สิน้ 1,575 คน ทัง้นีไ้ม่ได้เก็บ
ข้อมลูจงัหวดันราธิวาสเนื่องจากความไม่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใต้ ส าหรับการศึกษา
ความสามารถที่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยว ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษา  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาจาก 1) นักท่องเที่ยว 
ชาวต่ างชาติ  2 )  ต ารวจท่ องเที่ ยวที่ ท างานสังกัดกองบังคับการต ารวจท่องเที่ ยว 
ในปีงบประมาณ 2549 การศึกษาในเชิงค ุณภาพ ได้แก่ 3) การสัมภาษณ์ต ารวจ 
นกัท่องเที่ยวระดบัผู้บริหารที่ท างานสังกัดกองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยวที่มีต าแหน่ง 
ผู้บงัคบัการ และรองผู้บงัคบัการ และสนทนากลุ่มกับต ารวจท่องเที่ยวชัน้สญัญาบตัร 
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ชัน้ประทวน 4) สนทนากลุม่กบัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการทอ่งเที่ยว ได้แก่ ตวัแทน
จากหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการท างานกับต ารวจ
ท่องเที่ยว กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาทัง้สิน้ 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ 
ที่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยวที่ควรมี เพื่อก าหนดเป็นความสามารถหลัก  
(Core Competency) ของต ารวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
รองลงไปคือ 2) มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตน
เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความช่ือสตัย์ สจุริต 7) มีบคุลิกภาพน่าเช่ือถือและน่า
ไว้ วางใจ และ 8) มีความสามารถและทักษะในการแก้ ไขปัญหา และสอดคล้องกับ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 7S’ s McKinsey ของ พกัตร์ผจง 
วฒันสนิธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่ววา่ ทรัพยากรมนษุย์นบัเป็นปัจจัยที่
มีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management) 
การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนษุย์
ใ นอน าคต  โ ด ย ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ก่ี ย ว กับบุ ค ล า ก รนั น้ ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
ที่อยูบ่นพืน้ฐานของกลยทุธ์องค์การท่ีเป็นสิง่ก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง 
ซึง่จะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคณุลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบคุลากร
ได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัสูส่ากล โดยการเตรียมความพร้อมรับเหตฉุุกเฉิน พร้อมให้บริการและ
จัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบร้านค้าหรือสถานประกอบการเก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้มีการเอารัด
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับแจ้งเบาะแส  
ข้อร้องเรียน และให้บริการช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว 24 ชม. สอดคล้องกบังานวิจยั ของ 
John M. Knox (2004 : 1) ได้ศึกษาเร่ือง Effects of Tourism on Rates of Serious Crime in 
Hawaii การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวและอาชญากรรม 
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(ในมลรัฐฮาวายและท่ีอื่นๆ) และเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูการเกิดอาชญากรรมของมลรัฐ
ฮาวาย โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะอาชญากรรมระดบัรุนแรง ได้แก่ การโจรกรรมรถยนต์  
การท าร้ายร่างกาย การข่มขืนและฆาตกรรม ซึ่ง เป็นข้อมูลที่ ได้ รับการบันทึก  
โดย national Uniform Crime Reporting (UCR)  และอาชญากรรมที่เกิดขึน้จาก
การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติด และการขายบริการ แต่ไม่
สามารถระบุและบันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจน ซึ่งการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
อาชญากรรมและการทอ่งเที่ยวสามารถศกึษาได้หลายรูปแบบ โดยมีการศึกษารูปแบบ
หนึ่งที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวมกัจะเป็นเหยื่อของเหตุอาชญากรรมมากกว่าประชาชน  
ของฮาวาย ซึ่งเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึน้ได้ง่ายที่สุด คือ เหตุการณ์ลกัขโมย
รถยนต์ และลักขโมยทรัพย์สินบนชายหาด ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับปรุง  
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วยการจัดกองก าลงัในการตรวจสอบ
พืน้ท่ี จดุเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

S ตัวที่  5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 
โดยจดัโครงการยวุชนต ารวจ ชุมชนสมัพนัธ์ โดยขยายเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยว มีการจดัการฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว ออกปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึกษาหารือ หรือการสมัมนาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการจัด
ให้ม ีก ิจก รรมร่วมก ันก ับท้อ ง ถิ ่น  เพื ่อ เป็นการ เปิด โอ กาสให้ช ุมชน เข้ามา 
มีส ่วนร่วมกับการปฏิบ ัติงานของต ารวจท่องเที ่ยวอย่างใกล้ชิด  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วฒุิ ลิปตพลัลภ (2551 : ก) ศึกษาเร่ือง Using Responsive Evaluation to 
Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จากการที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การก าหนดให้อาสาสมัครต ารวจที่ผ่านการอบรม 
ตามหลกัสตูรที่ก าหนด คือ การอบรมภาษาองักฤษ การช่วยเหลอืเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุและ
เหตุอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จริง  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

146 

ซึง่จากการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรต ารวจพบปัญหาเก่ียวกบัการสือ่สารภาษาองักฤษ
มากที่สดุ สว่นอาสาสมคัรต ารวจที่มีความสามารถในการสื่อสารกบันกัท่องเที่ยวพบว่า  
มีการช่วยเหลือที่ดี ด้วยทกัษะความช านาญที่ถกูต้องเมื่อนกัท่องเที่ยวมีอบุตัิเหตุ เช่น
เหตุการณ์นักท่องเที่ยวจมน า้  อาสาสมัครต ารวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถ 
เข้าให้การช่วยเหลือและมีทกัษะปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี รวมถึงการให้การช่วยเหลือ
นกัทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีที่ต ารวจดแูลไมท่ัว่ถึง และมีนกัทอ่งเที่ยวตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
เป็นต้น อาสาสมัครต ารวจที่เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้อาวุธจะเป็นเพศชายที่อาศัย 
อยู่ในพืน้ที่นัน้ มีการคัดเลือกด้วยความสมัครใจของผู้ เ ข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร
ต ารวจเองโดยในสว่นของต ารวจทอ่งเที่ยวพบว่า มีความจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับ
อาสาสมคัรต ารวจเก่ียวกับความปลอดภัย  การป้องกันเพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกยิงปืน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในทกัษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้โดยอาสาสมคัรต ารวจกลุ่มนีต้้องได้รับอนุญาต  
ในการติดอาวุธที่จดทะเบียนแล้ว ส าหรับการวิจัยในครัง้นี  ้สามารถสรุปได้ว่า 
อาสาสมัครต ารวจสามารถให้การแบ่งเบาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจได้จริง และ
อาสาสมัครต ารวจที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องผ่านการอบรมใน  
3 โปรแกรม คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติ เหตุ และ  
เหตอุาชญากรรม 

S ตัวที่  6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง การให้บริการด้วยหวัใจ 
ดูแลนกัท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ต ารวจท่องเที่ยวต้องมีหวัใจบริการ โดยการให้บริการ
ด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ว สภุาพออ่นโยน และเป็นธรรม โดยจดักิจกรรม
ที่ปลุกจิตส านึกในการบริการที่ดี มีจิตวิทยาในการบริการ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ 
ในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้อนที่ดี
ต่อบุคคลและองค์กร ที่ เ รียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็น 
ภาพความส าเร็จ ความพงึพอใจ นกัทอ่งเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคญัที่สามารถท าให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง ถือเป็นการพฒันา
องค์กรแบบยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ (2557 : 1)  
ที่กลา่ววา่ ต ารวจทอ่งเที่ยวต้องมีหวัใจของการบริการ (Service Mind) เช่น เห็นนกัท่องเที่ยว
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ทัง้ไทยและต่างชาติ ต้องดูแลอย่างดี ต้องรู้สึกว่าเขาเปรียบเสมือนคนที่เป็นพรรคพวก 
ของเรา ต้องดแูลเป็นพิเศษ ซึ่งการดแูลนกัท่องเที่ยวให้ปลอดภยัระหว่างอยู่ในประเทศไทย 
มี 2 แนวทาง ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้ เน้นการตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยว  
ต้องประสานกบักลุม่ที่ท างานในวงจรธุรกิจอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องมีเครือข่าย
ประชาชนในการแจ้งข่าวต่างๆ ที่จะกระทบหรือส่อให้เกิดปัญหากับนักท่องเที่ยว  
เพื่อเป็นการตัด หรือลดโอกาส ตัดวงจรการกระท าผิดต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ  
แนวทางการปอ้งกนั 

S ตัวที่  7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้างความพึงพอใจ 
ในการให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลศิด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดย
การบริหารจัดการการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One stop service) การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่นกัท่องเที่ยว รวมทัง้การแจ้งเตือนและการระมดัระวงัอนัตราย 
ที่อาจเกิดขึน้ การปรากฏตัวของต ารวจท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจและ 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและ 
เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับวิ ธีการท างานของต ารวจสม ัย ใหม ่ขอ ง  
ชูสวสัดิ์ จันทร์โรจนกิจ  ( 2541  : 18 - 21 ) ที่กลา่วว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
เ ป็น เป้าหมายของงานต า รวจ  ซึ่ง เ ซอ ร์  โ ร เบิ ร์ตพีล (S i r  Rober t  Peel)   
บิดาของการต ารวจยุคใหม่ เน้นว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คือ  
งานหลักของต ารวจ มี ความส าคัญยิ่ งกว่ าการสืบสวนสอบสวน การจับกุ ม และ 
การลงโทษผู้กระท าผิด แนวคิดนีเ้ป็นพืน้ฐานของทฤษฎีการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่สรุปได้
วา่ การปรากฏตวัของต ารวจยอ่มมีผลในการยบัยัง้ผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม 
เพราะเกรงกลวัการถกูจับกุม ดงันัน้ สายตรวจจึงต้องแต่งเคร่ืองแบบและรถวิทยุสาย
ตรวจจึงควรมีลกัษณะเด่นชดั เห็นได้ง่าย เพื่อข่มขวญัยบัยัง้อาชญากร การตรวจท้องที่
อย่างสม ่ าเสมอ ท าให้สมาชิกในชุมชนมี ความรู้สึกว่ าต ารวจอยู่ทั่ วไป ด้วยเหตุนี  ้ 
ตามแนวทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย  การปรากฏตวัของต ารวจและการกระจายก าลงัต ารวจให้
ครอบคลมุทัว่ทัง้ชุมชน จะช่วยป้องกนัอาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสส าหรับผู้ตัง้ใจ
ละเมิดกฎหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรอตัราก าลงัเพิ่มขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต ารวจ
ท่องเที่ยวต้องดูแลนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ตเพิ่มจ านวนมากขึน้  
ในทกุๆ ปี อีกทัง้ยงัเป็นการจดัเตรียมอตัราก าลงัเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 และสอดคล้องก ับนโยบายส่งเสริมการท่องเที ่ยว  
ของประเทศ ซึง่เน้นการสร้างรายได้จากนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ เพื่อเป็นการให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะการสร้าง  
ความเช่ือมั่นในการจัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่จะดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้เข้ามาทอ่งเที่ยวได้  
 2. ควรจัดท าโครงการอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างเป็นเครือข่ายที่มีสญัลกัษณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นอาสาสมคัรที่ท าหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ภายในจังหวัดภูเก็ต และ  
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ เพราะถ้าหากอาสาสมคัรเข้มแข็ง
และปฏิบตัิงานได้ดีก็จะมีสว่นช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลงัพลได้อีกวิธี
หนึง่ 
 3. ควรทบทวนการปฏิบตัิงานของต ารวจท่องเที่ยวในเร่ืองของอ านาจหน้าที่ 
ให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนเสร็จสรรพ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
โดยไมต้่องสง่ตอ่นกัทอ่งเที่ยวที่มีคดียงัไมเ่สร็จสิน้ให้กบัสถานีต ารวจท้องที่เพื่อสอบสวน
ต่อ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจใ ห้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการลดเวลา 
ในการด าเนินคดีต่างๆ เนื่องจากนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่มีเวลาพ านกัอยู่ในประเทศไทย
ได้ไมน่าน และบางคดีก็ไมส่ามารถด าเนินการให้เสร็จสิน้ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว  
 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ต ารวจท่องเที่ยวและภาระหน้าที่ของต ารวจ
ทอ่งเที่ยวผา่นสือ่ตา่งๆให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะศนูย์รับแจ้งเหต ุ1155 เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลให้กบันกัท่องเที่ยวได้อย่างทนัท่วงที ทัง้ในเชิงรับและเชิงรุก
เพื่อให้เป็นที่ รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างความมั่นใจในการรักษา  
ความปลอดภยัให้กบันกัท่องเที่ยว 
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 5. ควรจัดก าลังเจ้าหน้าที่ปรากฏตัวตามสถานที่ส าคัญๆ เพิ่มมากขึน้
นอกเหนือจากแหลง่ทอ่งเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พกั ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า บริษัททวัร์ 
เป็นต้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัย  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยว 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาต่อยอดในด้านทศันคติของนกัท่องเที่ยวต่อการน ารูปแบบการ
จดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวมาใช้  
 2. ควรศกึษาปัญหาและความต้องการในด้านสวสัดิการของต ารวจท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน สง่ผลให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
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