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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว
1 2) น�ำเสนอแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของ
ข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นระดับ
ผู้บริหาร ระดับกลางและระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว
1 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดการประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหลักๆ ได้แก่
ปัญหาอันเกิดต�ำรวจท่องเที่ยวไม่มีอ�ำนาจในกรณีทสี่ บื สวน สอบสวนคดีความผิดต่อนักท่องเทีย่ ว ท�ำให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความสับสนต่อการแจ้งความร้องทุกข์ ความสะดวกสบายต่อสถานีให้บริการ เจ้าหน้าที่
ขาดทักษะในด้านการสื่อสารภาษาสากล ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบค่าโดยสาร ธุรกิจน�ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาต ปัญหาลักทรัพย์ และปัญหาเทคโนโลยี 2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัย พบว่า ข้าราชการต�ำรวจต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและก�ำหนด
บทลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิดอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะช่วยลดการเกิดอาชญากรรม ลดความรุนแรงของ
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ปัญหา อีกทัง้ ควรมีการประสานการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ให้งานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และในการปฏิบตั งิ านทุกผลัดเวรควรมีการแจ้งและรายงานปัญหาทุกครั้งเพื่อให้ทุกคนรับทราบใน
เวรถัดไป
ค�ำส�ำคัญ : การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน / การรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ ว/
กองก�ำกับการ3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1

Abstract

Keywords: Increase Efficiency/ Securities, Tourists/Sub-Division 3/Tourist Police
Division 1
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The objects of this analysis are 1) to study problems and hindrances of providing
safety measures for tourists conducted by police officers attached to Sub-Division 3,
Tourist Police Division 1, 2) to introduce guidelines on ways to increase efficiency of
providing safety measures for tourists conducted by police officers attached to SubDivision 3, Tourist Police Division 1. Representative samples are selected from 3 ranks
of officers in Sub-Division 3, Tourist Police Division 1 : 2 Executives, 4 supervisors, 2
privates. Total : 8 officers, Methods of study : By interviewing in depth and organizing
small meeting groups (alias Focus Groups) from both Content Analysis and Thematic
Analysis, it is apparent that : 1) the main problems and hindrances of providing
safety measures are police officers lack authority to investigate the disputes caused
to tourists, thus making them uncertain and hesitate as to whom they should turn
and report the cases properly, police stations lack servicing facilities, i.e. officers are
unable to communicate with them in any universal language especially, cheats of
transportation fares, illegal touring businesses and guides, steals of personal effects, 2)
ways to increase efficiency of providing safety measures indicate police officers need
to enforce laws and regulations and to inflict penalties to wrongdoers strictly, which
will naturally help lessen crime and violence rates, and to co-ordinate works with
others to boost such an efficiency as well. Therefore, in each working shift, report of
problem is a must to enable next shift well informed about.
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บทน�ำ

กองก�ำกับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว 1 เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
กองบัญชาการต�ำรวจท่องเทีย่ ว มีเขตอ�ำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพืน้ ทีก่ ารปกครองครอบคลุมจังหวัด
สมุทรปราการทั้งหมด รวมถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กองบัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว, 2560) จาก
สัดส่วนผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเฉลีย่ พ.ศ.2555-2559 พบว่า มีความแตกต่างจากทัว่
ราชอาณาจักร จังหวัดปริมณฑลและจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ กรุงเทพมหานครมีสดั ส่วนผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่าง
ประเทศประมาณร้อยละ 36 ในขณะทีท่ วั่ ราชอาณาจักร และจังหวัดปริมณฑลอืน่ ๆ มีสดั ส่วนต�่ำกว่า
ร้อยละ 30 ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการทีม่ สี ดั ส่วนผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศสูงกว่าประมาณ ร้อยละ 36.2
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ และฟาร์มจระเข้ (ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560
: 25) ดังนั้นเมื่อมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เกิด
ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว เช่น ปัญหาการต้มตุน๋ หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว
โก่งค่าโดยสาร ปัญหาการหลอกลวงซือ้ ขายอัญมณี เครือ่ งประดับอัญมณี ทองรูปพรรณทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ใน
ราคาสูง ขายพระเครือ่ งพุทธบูชา วัตถุโบราณ การโชว์ลามากอนาจาร ตลอดจนหลอกลวงให้รบั ประทาน
อวัยวะของสัตว์ เช่น อุง้ ตีนหมี ดีงู อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวล้วนสร้างความตืน่ ตระหนก
และส่งผลต่อความมัน่ ใจในความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาในประเทศไทย
และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย
จากสัดส่วนผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ วของข้าราชการต�ำรวจ
ในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1 เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและปัจจัยความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจ
ท่องเที่ยว 1 เพื่อน�ำไปหาแนวทางทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยนัก
ท่องเที่ยวของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1 และน�ำ
ไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของต�ำรวจท่องเทีย่ วให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการต�ำรวจท่องเทีย่ วต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคการปฏิ บั ติ ง านรั ก ษาความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วของ
ข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1
2. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ ว
ของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1

- 92 -

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 1 (January - June 2020)

- 93 -

Quality of Life and Law Journal

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายหรือผลส�ำเร็จได้นั้นต�ำรวจจะต้องรูจ้ กั
การก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาให้ “ถูกจุดและตรงประเด็น” ซึง่ แนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้ทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม โดยมีหลักปรัชญาทีว่ า่ “สร้างความหวาดกลัว
ให้กบั คนร้าย และสร้างความอบอุน่ ใจให้กบั คนดี” เพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
แต่ละพืน้ ที่ โดยเบื้องต้นต�ำรวจต้องมีข้อมูล (Data) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรม
(Crime Analysis) ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ ข้อมูลนัน้ อาจจะมาจากคดีทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ พี่ นักงานสอบสวน
ได้รับค�ำร้องทุกข์ไว้แล้ว คดีที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับค�ำร้องทุกข์หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร้อง
เรียนของประชาชน สื่อมวลชนเป็นต้น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้ทราบถึงช่วงเวลา
(Time) สถานที่ที่เกิดเหตุ (Place)พฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม อันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อไป
ทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) ได้อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบ
ของการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลีย่ ม 3 ด้าน คือ
1. ผู้กระท�ำผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Crave) จะก่อเหตุหรือต้อง
การลงมือกระท�ำความผิด
2. เหยือ่ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสงิ่ ของทีถ่ กู มุง่ หมายกระท�ำ
ต่อ หรือเป็นเป้าหมายทีต่ อ้ งการกระท�ำผิด
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่
ผูก้ ระท�ำผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท�ำความผิดหรือก่ออาชญากรรม        
เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท�ำให้เกิด
อาชญากรรมขึน้ ทฤษฏีดงั กล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือการป้องกันไม่ให้
เกิดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท�ำอย่างไรก็ตามทีจ่ ะให้องค์ประกอบของสามเหลีย่ มอาชญากรรม
ด้านใดด้านหนึ่งหายไป ก็จะท�ำให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานของต�ำรวจในแต่ละ
พื้นที่ ควรน�ำแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กล่าวคือ ต้องพยายามท�ำให้องค์ประกอบการเกิดอาชญากรรม ด้านใดด้านหนึง่
ของสามเหลีย่ มหายไป โดยมีวธิ กี ารในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนีค้ อื
1. ด้านผู้กระท�ำผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยายามลดหรือควบคุมจ�ำนวนผู้กระท�ำ
ความผิดหรือคนร้ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมุง่ เน้นใช้ทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย (Law Enforcement
Theory) เช่น การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นพืน้ ที่ การก�ำหนดมาตรการควบคุมแหล่งอบายมุข
หรือสถานบริการทีจ่ ะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ การ
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จับกุมผู้กระท�ำความผิดตามหมายจับ การสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งซ่องสุมของผู้กระท�ำความผิด
หรือคนร้าย มาตรการตีวงสุรา การปิดล้อมตรวจค้น การไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เพือ่
ให้สามารถจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดหรือคนร้ายได้อย่างทันท่วงที รวมทัง้ การประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ และปัญหาการว่างงาน เป็นต้น  
2. ด้านเหยือ่ (Victim)/เป้าหมาย (Target) ผูเ้ สียหายหรือเหยือ่ หรือประชาชนทัว่ ไปต้องรูจ้ กั
การป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม ต�ำรวจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม หรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่น การแต่งตัว การใส่เครื่องประดับหรือของที่มี
ค่า การหลอกลวงของคนร้ายในลักษณะต่าง ๆ โดยอาจจะจัดเป็นโครงการต�ำรวจเตือนภัย โครงการ
ตรวจเยีย่ มประชาชน (Knock Door) หรือโครงการครู D.A.R.E เป็นต้น
3. ด้านโอกาส (Opportunity) โอกาสทีผ่ กู้ ระท�ำความผิดหรือคนร้ายจะลงมือก่ออาชญากรรม
นัน้ จะต้องอาศัย เวลาและสถานทีท่ เี่ หมาะสมในการก่อเหตุ ต�ำรวจต้องพยายามหาวิธกี ารเพือ่ ทีจ่ ะตัด
ช่องโอกาสของคนร้ายดังกล่าว โดยแยกออกเป็น
3.1 เวลา ต้องพยายามตัดช่องโอกาสในเรือ่ งเวลาทีจ่ ะเกิดเหตุ โดยมุง่ เน้นการปรากฏตัวของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสายตรวจ (Show off Force) การตัง้ จุดตรวจค้น เป็นต้น
3.2 สถานที่ ส�ำหรับเรือ่ งการตัดช่องโอกาสในเรือ่ งสถานทีน่ นั้ สามารถกระท�ำได้หลายวิธแี ละ
มีทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องมากมาย เช่น ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control
Through Environmental Design) เป็นวิธกี ารปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อม ใน
การลดโอกาสการก่ออาชญากรรม การจัดการพืน้ ทีใ่ ห้ปลอดภัยตาม โครงการพืน้ ทีป่ ลอดภัย (Safety Zo
ne) หรือโครงการเพือ่ นบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch) รวมตลอดถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพเค
รือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ นีต้ ำ� รวจจะต้องเข้าไปจัดการให้มกี ารประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพือ่ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการ
ต�ำรวจผูร้ บั ใช้ชมุ ชน (Community Policing) โดยมุง่ เน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถ
ดูแลตัวเองได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยการท�ำให้องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ด้านใด
ด้านหนึง่ ของสามเหลีย่ มหายไป ตามหลักการของทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
จะท�ำให้การปฏิบตั งิ านของต�ำรวจมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
ดังนัน้ จึงเห็นควรทีผ่ บู้ งั คับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ควรน�ำแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับต�ำรวจ เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมได้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สงู สุด และสร้างความพึงพอใจแก่พน่ี อ้ งประชาชนทัว่ ไป
ส�ำหรับมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยสรุปอาจแบ่งออกเป็น 5 มาตรการ ดังนีค้ อื
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1. โดยต�ำรวจ หมายถึง การป้องกันอาชญากรรมในหน้าทีข่ องต�ำรวจ เช่น การจัดสายตรวจออก
ตรวจ การตัง้ จุดตรวจค้น
2. โดยเจ้าของพื้นที่ หมายถึง เจ้าของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ต้องให้ความสนใจในการป้องกัน
อาชญากรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องตนเอง เช่น ห้างสรรพสินค้า หมูบ่ า้ น สถานทีท่ ำ� งาน หน่วยราชการ
ต่าง ๆ เป็นต้น
3. โดยผูใ้ ช้พนื้ ที่ หมายถึง ประชาชนโดยทัว่ ไปทีเ่ ข้าไปใช้พนื้ ทีต่ า่ ง ๆ จะต้องรูจ้ กั ระมัดระวังใน
การป้องกันตนเอง เช่น การแต่งตัว การประดับของมีคา่ ติดตัว
4. โดยหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันอาชญากรรม เช่น องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
5. โดยใช้เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ช่วยในการป้องกันอาชญากรรม
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สัญญาณเตือนภัย
ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสามเหลี่ยมอาชญากรรม
(Proactive Crime Prevention by Crime Triangle Theory) แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ส ถานภาพอาชญากรรม (Crime Analysis)
ต�ำรวจที่ปฏิบัติงานในสถานีต�ำรวจแต่ละพื้นที่ต้องมีข้อมูล (Data) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาอาชญากรรม (Crime Analysis) ทีเ่ กิดขึน้ ข้อมูลคดีตา่ งๆ นัน้ อาจจะมาจากอคดีทเี่ กิดขึน้
ในพืน้ ทีพ่ นักงานสอบสวนได้รบั ค�ำร้องทุกข์ไว้แล้ว หรือคดีทเี่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั ค�ำร้องทุกข์หรือข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการร้องเรียนของประชาขน สือ่ มวลชน เป็นต้น ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
(Time) โดยใช้เครื่องมือนาฬิกาอาชญากรรมและให้ทราบสถานที่ที่เกิดเหตุ (Place) โดยใช้เครื่องมือ
แผนทีอ่ าชญากรรม (Crime Map) ซึง่ หน่วยงานหรือสถานีตำ� รวจบางแห่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเมือ่ ใส่ขอ้ มูลเข้าไปก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้โดยสะดวก แต่หากไม่มโี ปรแกรม
ดังกล่าวก็อาจท�ำได้โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยมือ เพือ่ ให้ทราบช่วงเวลาและใช้วธิ กี ารปักหมุดในแผนที่
ก็ จ ะท� ำ ให้ ท ราบถึง สถานที่เ กิดเหตุไ ด้เช่นเดียวกัน สถานที่เกิดเหตุที่มักจะเกิดเหตุบ่อยๆ ซ�้ำๆ
กันหลายครัง้ เรียกว่า Hot Spot ส�ำหรับข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์นนั้ ต้องเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงให้มากทีส่ ดุ เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวแล้วจะท�ำให้ทราบถึงช่วงเวลา
(Time) สถานทีเ่ กิดเหตุ (Place) พฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม อันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้หลักการของทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม
(Proactive Crime Prevention by Crime Triangle Theory)
ส� ำ หรั บ ขั้ น ตอนนี้ มี ค วามส� ำ คั ญ มาก หั ว หน้ า หน่ ว ยงานหรื อ สถานี ต� ำ รวจต้ อ งใช้ เ ทคนิ ค
การระดมสมอง (Brainstorming) จากต�ำรวจทุกฝ่ายในหน่วยงานเพือ่ ร่วมคิดร่วมวางแผน และก�ำหนด
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แนวทางการปฏิบตั โิ ดยจะต้องชีแ้ จงให้เห็นถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ และสร้างความเข้าใจกับ
ต�ำรวจทุกฝ่ายให้มคี วามพร้อมและเต็มใจทีจ่ ะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง เมือ่
ต�ำรวจผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ราบและเข้าใจเหตุและผล ตลอดจนเป้าหมายในการท�ำงานแล้วย่อมจะเกิด
ผลดีโดยเฉพาะในเรือ่ งของประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินผล (Evaluation)
ควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ โดยอาจจะดูจากสถิตคิ ดี
อาญาเปรียบเทียบ ตัวชี้วัดค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สุดท้ายคือ การ
วัดผลลัพธ์ในเรื่องของความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความพึงพอใจของประชาชน
สรุปได้ว่าส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
โดยก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ มุ ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมเชิ ง รุ ก ดั ง
นั้ น ในการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจในแต่ละพืน้ ที่ ควรน�ำแนวคิดของทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทัง้ ด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลง
ของสังคมในยุคปัจจุบนั โดยให้มกี ารประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ทฤษฎีเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivative)
แรงจูงใจจะท�ำให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อสิง่ เร้าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในแต่ละ
สถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันออกไป พฤติกรรมทีเ่ ลือกแสดงนีเ้ ป็นผลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
1.1 แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิง่ ผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึง่
อาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตัง้ ใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ
ฯลฯ สิง่ ต่าง ๆ ดังกล่าวมาเหล่านีม้ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานทีเ่ ห็นคุณค่าของงาน
มองว่าองค์การคือสถานทีใ่ ห้ชวี ติ แก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีตอ่ องค์การกระท�ำการต่าง ๆ
ให้องค์การเจริญก้าวหน้า ดังข้างต้นเป็นไปโดยอันเนือ่ งมาจากความรูส้ กึ หรือเจตคติทดี่ ตี อ่ เจ้าของกิจการ
รวมถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของภายในองค์การ มิใช่เพราะเกรงจะถูกไล่ออกหรือ
ไม่มีที่ไปก็กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน
1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิง่ ผลักดันตัวบุคคลภายนอก
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นความต้องการหรือแรงขับ สิ่งเร้า ได้รับรางวัล หรืออาจจะเนื่อง
มาจากทางด้านร่างกาย เกียรติยศ ชื่อเสียง ค�ำชม ยกย่อง การได้รับการยอมรับ ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่
คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าว พฤติกรรมที่เกิด
จากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาเฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการ
รางวัล ต้องการเกียรติ ต้องการชื่อเสียง ต้องการค�ำชม ได้รับการยกย่อง การได้รับการยอมรับ ฯลฯ
2. ทฤษฎีความต้องการ (Maslow’Needs Hierarchy Theory)
Maslow เชือ่ ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ�ำนวนมาก สามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล
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ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท�ำให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนาเรียกร้องความพึง
พอใจสิ่งอื่น ๆ และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ต่อไปตามล�ำดับขั้นความต้องการจากพื้นฐาน
ไปจนถึงความต้องการขั้นสูงสุด เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจหลัก
ของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” ติดตัวมาตั้งแต่
ก�ำเนิด (Wanting Animal)
ทฤษฎีล�ำดับความต้องการของมาสโลว์ ตั้งอยู่บนสมมติฐาน 3 ประการ คือ
2.1 มนุษย์มคี วามต้องการ ความต้องการนีจ้ ะมีอยูเ่ สมอไม่สนิ้ สุด เมือ่ ความต้องการใด ได้รบั การตอบ
สนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2.2 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปความ
ต้องการที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น เป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบ
สนองความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
2.3 ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาดับขั้น จากความต้องการต�่ำไปหาสูงตามล�ำดับ เมื่อ
ความต้องการขั้นต�่ำได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงถัดไปก็จะติดตามมาเป็นตัวก�ำหนด
พฤติกรรมต่อไป
Maslow แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน จากต�่ำไปหาสูง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้ พื้นฐานของ
มนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน
ที่พักอาศัย และความต้องการทางเพศ
ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เป็นความ
ต้องการทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองป้องกันภัยต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดหรืออาจเกิดแก่ชวี ติ ทรัพย์สนิ สิทธิ เสรีภาพ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Security Needs) เป็นความต้องการเกีย่ วกับการ
อยูร่ ว่ มกันอย่างมีเพือ่ นพรรคพวก การได้รบั การยอมรับจากบุคคลอืน่ และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ขั้นที่ 4 ความต้องการมีชื่อเสียง เกียรติยศได้รับการยกย่องทางสังคม (Esteem Needs) เป็น
ความต้องการเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ในเรื่องของความรู้ความสามารถ รวมทั้งความต้องการที่
จะให้บคุ คลอืน่ ยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นทีย่ อมรับนับถือในสังคม และความต้องการในด้านสถานภาพ
ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะได้รับความส�ำเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการขั้นสูงของมนุษย์ เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส�ำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความนึกคิดหรือตามความคาดหวังของตน
3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปั จ จั ย จู ง ใจหรื อ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ ้ น ในการท� ำ งาน (Motivator factors or
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Motivators) เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของบุคลากรทีม่ อี ทิ ธิพลในการสร้างความพึงพอใจ
ในการท�ำงานเป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุม่ ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ท�ำงาน
ด้วยความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยทีจ่ ะน�ำไปสูท่ ศั นคติทางบวกและการจูงใจทีแ่ ท้จริง ประกอบด้วยปัจจัย
5 ด้าน ได้แก่ 1. ความส�ำเร็จในการท�ำงาน (Achievement) 2. การได้รับการยอมรับ (Recognition)
3. ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (Advancement) 4. ลักษณะงานที่ทำ� (Work Itself) 5. ความรับ
ผิดชอบ (Responsibility)
1.2 ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยทีช่ ว่ ยลดความไม่พงึ พอใจในการท�ำงาน (Maintenance or Hygiene
Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่
พอใจ แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยพื้นฐาน ทีจ่ ำ� เป็นทีต่ อ้ ง
ได้รบั การสนองตอบเพราะถ้าไม่มใี ห้หรือให้ไม่เพียงพอ จะท�ำให้บคุ ลากรเกิดความไม่พงึ พอใจ ในการท�ำงาน
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้ว จะท�ำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ ในการท�ำงาน
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่
1.2.1 นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration)
1.2.2 การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision)
1.3.1 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Supervision)
1.4.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers)
1.5.5 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators)
1.6.6 ต�ำแหน่งงาน (Status)
1.7.7 ความมั่นคงในการท�ำงาน (Job Security)
1.8.8 ชีวิตส่วนตัว (Personal Life)
1.9.9 สภาพการท�ำงาน (Working Conditions)
1.1.10 ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares)
สรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องความพอใจที่ เ กิ ด จากแรงจู ง ใจตามองค์ ป ระกอบของทฤษฎี 2
ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก ถ้าเมื่อใดปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ลดลงต�่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น
อย่างมาก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�ำงานก็จะลดต�่ำไปด้วย แต่ในทางกลับกัน ถ้าปัจจัย
อนามัย (Hygiene Factors) ลดต�่ำลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นหรือขาดไปก็จะท�ำให้บุคลากรเกิดความ
ไม่พอใจในการปฏิบตั งิ าน รูส้ กึ เบือ่ หน่าย ท้อถอย และหมดก�ำลังใจในการท�ำงาน จนอาจเป็นสาเหตุทำ� ให้
บุคลากรตัดสินใจลาออกจากงานในที่สุด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยถึงแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านความปลอดภัยนัก
ท่องเทีย่ วของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว 1 มีวธิ ดี ำ� เนินการศึกษา
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วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหาร
ระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับกลาง และผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ให้ทราบถึงการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยนักท่อง
เที่ยวของหน่วยงานกองบัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกลุม่
ย่อย (Focus Group) 1 ครั้ง เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส�ำหรับการเลือกกลุม่ ตัวอย่างวิจยั
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ผลการศึกษา

อภิปรายผล

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหลักๆ ได้แก่ ปัญหาอันเกิดต�ำรวจท่องเทีย่ วไม่มอี �ำนาจ
ในกรณีที่สืบสวน สอบสวนคดีความผิดต่อนักท่องเที่ยว ท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน การ
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1.ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและสนทนากลุ่มจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอด
ภัยหลักๆ ได้แก่ ปัญหาอันเกิดต�ำรวจท่องเทีย่ วไม่มอี ำ� นาจ ในกรณีทสี่ บื สวน สอบสวนคดีความผิดต่อนัก
ท่องเทีย่ ว ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความสับสน การแจ้งความร้องทุกข์ในการกระบวนการจึงล่าช้า สถานี
ต�ำรวจท่องเที่ยวควรง่ายต่อการ สังเกตและค้นหา ควรมีสถานีทใี่ ห้บริการสะดวก กว้างขวาง เหมาะสม
และเพียงพอให้กับนักท่องเทีย่ ว เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดทักษะในด้านการสือ่ สารภาษาสากลกับนักท่องเทีย่ วที่
ปัจจุบนั มีหลายภาษามากขึน้ ปัญหารถขนส่งสาธารณะเอารัดเอาเปรียบค่าโดยสารนักท่องเทีย่ ว ปัญหา
ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ทไี่ ม่มใี บอนุญาต แอบอ้างใช้ตราเครือ่ งหมายหรือชือ่ ย่อของการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ปัญหาลักทรัพย์กระเป๋าเดินทางนักท่องเทีย่ วทีม่ ยี หี่ อ้ ราคาสูง หรือบริเวณที่
ชารต์โทรศัพท์สาธารณะ ปัญหาลักทรัพย์บนเครื่องบินของผู้โดยสาร พื้นที่บริเวณที่มีจุดเสี่ยง มุมอับ ที่
ไม่มีกล้องวงจรปิด
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ วของข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองก�ำกับ
การ 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว 1 พบว่า ข้าราชการต�ำรวจต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและก�ำหนด
บทลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิดอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะช่วยลดการเกิดอาชญากรรม ลดความรุนแรงของ
ปัญหา อีกทัง้ ควรมีการประสานการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ให้งานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และในการปฏิบตั งิ านทุกผลัดเวรควรมีการแจ้งและรายงานปัญหาทุกครัง้ เพือ่ ให้ทกุ คนรับทราบในเวร
ถัดไป
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แจ้งความร้องทุกข์ในการกระบวนการจึงล่าช้า สถานีตำ� รวจท่องเที่ยวควรง่ายต่อการ สังเกตและค้นหา
ควรมีสถานีที่ให้บริการสะดวก กว้างขวาง เหมาะสมและเพียงพอให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดทักษะในด้านการสื่อสารภาษาสากลกับนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีหลายภาษามากขึ้น ปัญหารถ
ขนส่งสาธารณะเอารัดเอาเปรียบค่าโดยสารนักท่องเที่ยว ปัญหาธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบ
อนุญาต แอบอ้างใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปัญหาลัก
ทรัพย์กระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวที่มียี่ห้อราคาสูง หรือบริเวณที่ชารต์โทรศัพท์สาธารณะ ปัญหาลัก
ทรัพย์บนเครื่องบินของผู้โดยสาร พื้นที่บริเวณที่มีจุดเสี่ยง มุมอับ ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด ทั้งนี้กอง
ก�ำกับการต�ำรวจท่องเที่ยว 3 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว 1 มีเขตอ�ำนาจการรับผิดชอบหรือเขต
พื้นที่การปกครองครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด รวมถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ได้
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย มีการปราบปรามอย่างจริงจังและให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ วมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดกับนักท่องเทีย่ วอาจเนือ่ งมาจากมีการเปลีย่ นแปลงรูป
แบบหรือวิธกี ารกระท�ำผิดหรืออาศัยช่องว่างของกฎหมาย และมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
เข้ามาท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ เมื่อเกิด
ปัญหานักท่องเที่ยวจึงอยากเข้ามาคุยกับต�ำรวจท่องเทีย่ วมากกว่าต�ำรวจส่วนอืน่ เพราะเข้าใจว่าต�ำรวจ
ท่องเทีย่ วมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะด้านหรือความสามารถทีพ่ งึ ประสงค์ สามารถสือ่ สารและให้การช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี นักท่องเทีย่ วจึงคาดหวังว่าจะได้รบั การให้บริการจากต�ำรวจท่องเทีย่ วที่
มีประสิทธิภาพ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลของส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2560 : 25) ที่ได้ส�ำรวจ
สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเฉลี่ย พ.ศ.2555-2559 พบว่า มีจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ ว เช่น ปัญหาการต้มตุน๋ หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว โก่งค่าโดยสาร ปัญหา
การหลอกลวงซือ้ ขายอัญมณี เครือ่ งประดับอัญมณี ทองรูปพรรณทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ในราคาสูง ขายพระ
เครือ่ งพุทธบูชา วัตถุโบราณ การโชว์ลามากอนาจาร ตลอดจนหลอกลวงให้รับประทานอวัยวะ
ของสัตว์ เช่น อุ้งตีนหมี ดีงู อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวล้วนสร้างความตื่น
ตระหนกและส่งผลต่อความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางมาในประเทศไทย และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีก
ด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณิธิชา กลิ่นทอง (2554) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติในด้านการรักษาความปลอดภัยของต�ำรวจท่องเที่ยว สถานีต�ำรวจท่องเที่ยว 3
กองก�ำกับการ 1 กองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสนอ
แนะให้ต�ำรวจรักษาระดับการรักษาความปลอดภัยที่ดี ควรพัฒนาให้ต�ำรวจสามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดีและให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจรักษาภาพพจน์ในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ตามล�ำดับ
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2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย พบว่า ข้าราชการ
ต�ำรวจต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและก�ำหนดบทลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิดอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะช่วย
ลดการเกิดอาชญากรรม ลดความรุนแรงของปัญหา อีกทั้งควรมีการประสานการท�ำงานร่วมกันเพื่อ
ให้งานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในการปฏิบตั งิ านทุกผลัดเวรควรมีการแจ้งและ
รายงานปัญหาทุกครัง้ เพือ่ ให้ทกุ คนรับทราบในเวรถัดไป ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบนั
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมาหลายประการ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรม มีแนวโน้มสูงมากขึ้น ดังนั้นการท�ำงานของต�ำรวจใน
ยุคปัจจุบนั ซึง่ อยูใ่ นสภาวะขาดแคลนด้านก�ำลังพล และอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ จึงต้องพยายาม
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมืออาชีพ โดยมุง่ เน้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับขัน้ ตอนหรือแนวทาง
การปฏิบตั ใิ นการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสามเหลีย่ มอาชญากรรม (Proactive Crime Prevention by
Crime Triangle Theory) ของ ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล และชยพล ฉัตรชัยเดช (2558 : 9) ได้แบ่งออก
เป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม (Crime Analysis) ต�ำรวจทีป่ ฏิบตั ิ
งานในสถานีตำ� รวจแต่ละพืน้ ทีต่ อ้ งมีขอ้ มูล (Data) ทีจ่ ะใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรม (Crime
Analysis) ทีเ่ กิดขึน้ ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จาก
นั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ (Time) โดยใช้เครือ่ งมือนาฬิกาอาชญากรรม
และให้ทราบสถานทีท่ เี่ กิดเหตุ (Place) โดยใช้เครือ่ งมือแผนทีอ่ าชญากรรม (Crime Map) เพือ่ ให้ทราบ
ช่วงเวลาและใช้วธิ กี ารปักหมุดในแผนทีก่ จ็ ะท�ำให้ทราบถึงสถานทีเ่ กิดเหตุได้เช่นเดียวกัน ส�ำหรับข้อมูลที่
จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์นนั้ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วจะท�ำให้ทราบถึงช่วงเวลา (Time) สถานทีเ่ กิดเหตุ (Place) พฤติกรรมของ
คนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม อันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนด
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อไป ขัน้ ตอนที่ 2 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้หลักการ
ของทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม (Proactive Crime Prevention by Crime Triangle Theory)
ส�ำหรับขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญมาก หัวหน้าหน่วยงานหรือสถานีตำ� รวจต้องใช้เทคนิคการระดมสมอง
(Brainstorming) จากต�ำรวจทุกฝ่ายในหน่วยงานเพื่อร่วมคิดร่วมวางแผน และก�ำหนดแนวทางการ
ปฏิบตั โิ ดยจะต้องชีแ้ จงให้เห็นถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ และสร้างความเข้าใจกับต�ำรวจทุก
ฝ่ายให้มคี วามพร้อมและเต็มใจทีจ่ ะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง เมือ่ ต�ำรวจผู้
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ราบและเข้าใจเหตุและผล ตลอดจนเป้าหมายในการท�ำงานแล้วย่อมจะเกิดผลดีโดย
เฉพาะในเรือ่ งของประสิทธิภาพของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) ควรจัด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ โดยอาจจะดูจากสถิตคิ ดีอาญาเปรียบ
เทียบ ตัวชีว้ ดั ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สุดท้ายคือ การวัดผลลัพธ์ใน
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เรือ่ งของความรูส้ กึ หวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความพึงพอใจของประชาชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบรรณา ยอดสิงห์ (2553) ได้ทำ� วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
งานของสายตรวจจักรยานยนต์ (สายฟ้า) สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1)
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพัฒนาในด้านศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในด้านการบริการให้มีบริการท�ำงานให้รอบคอบ และไม่ผิดพลาด 2) สถานีต�ำรวจ
ภูธรเมืองอุบลราชธานีหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพัฒนาในด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
สายตรวจ มีความรู้ ความช�ำนาญและไหวพริบในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้ 3) สถานี
ต�ำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพัฒนาในด้านการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. ต�ำรวจท่องเทีย่ วควรมีอำ� นาจสืบสวน สอบสวนคดี ทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณพืน้ ทีส่ นามบินทีร่ บั ผิด
ชอบ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างจ�ำกัด เพื่อให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว
2. เพิม่ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต�ำรวจท่องเทีย่ วให้กบั นักท่องเทีย่ วได้ทราบถึงบทบาท
และหน้าที่ การติดต่อมีหลากหลายช่องทาง สายด่วนฮอตไลน์ 1155 และใช้สื่อสังคม (Social Media)
ในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
3. จัดท�ำโครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน อาทิ ด้านการ
บริการ ด้านประเทศ ด้านการรักษาความปลอดภัยเพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ดี
4. การบังคับใช้กฎหมายและก�ำหนดบทลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิดอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมเพราะความปลอดภัยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไทยอีกด้วย
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