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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ศึ กษาภาวะผู้ นา (2) วิ เคราะห์ การจัดการเชิ งกลยุ ทธ์ ในการเป็ นผู้ น า
และ (3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ล
สาคัญได้แก่ หัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจท่องเที่ยว 3 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว จานวน 4 นาย
ด้ วยแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง หรื อการสั มภาษณ์ แบบเป็ นทางการ ผลการวิ จัยพบว่ า (1) หั วหน้ าสายตรวจ
สถานีต ารวจท่ องเที่ ยว มีลั กษณะความเป็ นผู้ นาดั งนี้ เร่งสร้างความเชื่ อมั่ นด้ านความปลอดภั ย ร่วมมื อกั บเจ้ าหน้าที่
ทหารร่วมกันปล่อยแถวสร้างความเชื่ อมั่น จัดหาเอกสารด้านข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเที่ยวให้ เพียงพอ สร้างความร่วมมือที่ ดี
ระหว่างองค์กร มีท่ าทีเป็นมิ ตร มี มนุ ษยสัมพั นธ์อันดี และมี ความสุภาพอ่อนโยน ประหยัดรายจ่ ายที่ไม่จาเป็ น (2) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้นาของหัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจท่องเที่ยว มีดังนี้ มีสายตรวจตารวจท่องเที่ยว ออกดูแลรักษา
ความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ล่ามแปล อาสาสมัครช่วยเหลือ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะการบูรณาการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ จัดระบบรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัย อบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ (3) แนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นาหัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจท่องเที่ยว มีดังนี้ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทางาน สร้างบรรยากาศในการ
ทางานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความมั่นใจ กาหนดโครงสร้างการบริหาร พัฒนาตารวจท่องเที่ยวให้มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาระบบการสืบสวนให้มีความทันสมัย มีการออกตรวจตรารักษาความปลอดภัย
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, ตารวจท่องเที่ยว, การสร้างความเชื่อมั่น

Abstract
This research. It aims to: (1) study leadership; (2) analyze strategic management in leadership, and
(3) study strategies for developing strategic leadership. This research is qualitative research. Interviews
with key contributors include: Head of the Tourist Police Station Travel 3, Police Division 1, Tourist Police
Division, Tourist Police, 4 with a structured interview. Or formal interview The results of the study
revealed that (1) Leadership style: Speeding up confidence in security Collaborate with military officers
to unleash a line of confidence. Provide sufficient tourist information. Create good cooperation between
organizations. Have a friendly attitude Have good human relations And gentle gentleness Save
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unnecessary expenses (2) Strategic management of the leadership of the head of the police station is as
Vol.6 No.2 (July–December 2016)
follows. Take care of security Arrange translator Volunteer help Use information technology system.
Coordinate with relevant agencies in an integrated manner. Strategic Plan Arrange security system
Enhance security confidence. Training Course Improve organizational structure Develop yourself to
potential. (3) Leadership Development Guidelines for Police Station Tourist Inspectors are as follows: Act
as a good role model. Create an atmosphere of work, trust each other. Make confident Define
management structure Develop tourism police to be knowledgeable. Develop a modern investigation
system. Security checks are issued.
Keywords: leadership, tourist police, confidence building

บทนา

โดยหากองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง
มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ งขั น และสามารถน าพาองค์ การไปสู่
ความส าเร็ จ ได้ ต ามเป้ าหมายที่ ต้ องการอย่ าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ความสาเร็จ
ขององค์การใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดีด้วย
เช่นเดียวกั น (ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, 2550) ดังเช่น
การบริหารงานเพื่อให้ประสบความสาเร็จในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ มีความสลับซับซ้อน
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารจะต้อง
บริ ห ารงานให้ สอดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลง
การบริหารงานที่ขาดการวางแผนและติดตามผลย่อม
มี ผลกระทบต่ อประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิภาพ
ของการดาเนินธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539,
หน้า 10)
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็วนั้น มีผลให้
องค์ กรต้ องมี การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ ยนแปลง
ตัวเองให้สามารถอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ต้องอาศั ยความร่วมมื อจากทุ กฝ่ายด้ วยเช่ นกั น
ตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อผล การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงาน หรือของกลุ่มท างาน รวมถึงการพั ฒนา

ปัจจุบันโลกได้ก้ าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิ จใหม่
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม กล่ าวได้ คื อ เป็ นยุ คของ
ศตวรรษที่ 21 ที่ ประเทศต่ าง ๆ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความท้ า ทายจากกระแสโลกที่ มี ก ารแข่ ง ขั น
กันอย่างรุนแรง รวมถึงการจัดการองค์การในยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อ
เที ย บกั บ ศตวรรษที่ 20 ที่ ผ่ านมา โดยองค์ ก ร
จะต้ องเผชิ ญกั บกระแสโลกาภิ วัตน์ (Globalization)
ที่ โลกนั้ นอยู่ ในสภาพไร้ พ รหมแดนด้ วยระบบ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ในยุคศตวรรษที่ 21นั้นก็ได้แพร่กระจาย
ไปสู่ทั่ วทุ กประเทศทั่ วโลก (Global) ในทุ กด้ าน
ได้ แ ก่ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื องและ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการเกิดสังคมแบบใหม่
ที่เรียกว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Society)
ที่ ได้กลายเป็นทรัพยากรที่ มี ค่ายิ่ง เพราะท าให้
เกิด การพัฒ นาความรู ้ขึ ้น ใหม่แ ละ ยัง เป็น
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก ร
(พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 11-12)
ในการเปลี่ยนแปลงและการแข่ งขันตาม
กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ ในทุกองค์การ
ต้องเร่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกันมากขึ้น
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สมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน (Employee
Potential) อีกปัจจัยหนึ่ง ที่สาคัญซึ่งได้รับการยอมรับ
ว่ามีอิทธิพลมากต่อการบริหารจัดการองค์กร คือ
ภาวะผู้นา (Leadership) หรือความเป็นผู้นา ทั้ งภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในทุก ๆ ระดับ
และภาวะผู้นาของพนักงานทุ กคนในองค์กรด้วย
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 99) โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งระดั บผู้ น าองค์ กร (Leader Organization)
จาเป็นต้องมี คุณสมบั ติต่าง ๆ ที่ พร้อมจะนาพา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าองค์กร
นั้นจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือแม้แต่กึ่งรัฐ
กึ่งเอกชนก็ตาม ต่างก็จาเป็นต้องมีผู้นาองค์กรที่มี
คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งคุณสมบัติ
ข้อใดจะต้องเน้นหรือจาเป็นมากน้อยย่อมขึ้นอยู่
กั บ ลัก ษณะ หรือสถานะของแต่ ละองค์ก ร เช่ น
องค์กรของรัฐ อาจต้องเน้นคุณสมบัติผู้นาบางข้อ
เป็นพิเศษ
ผู้นาองค์ก ารโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่ ผู้นาหรือผู้บริหารระดับสูง ผู้นา
หรือผู้บริหารระดับกลาง และผู้นาหรือผู้ บริหาร
ระดับต้น (เสนาะ ติเยาว์, 2544, หน้า 183) ซึ่งใน
ที่นี้จะขอเรียกว่า ผู้นา และจากการพิจารณาตาม
บทบาทและหน้าที่ แล้ว พบว่า ผู้น าระดับสูงจะ
เป็ น ตั วแทนขององค์ ก าร ในการก าหนดและ
มอบหมายนโยบายให้ กั บ ผู้น าระดับกลาง ผู้น า
ระดั บกลาง ก็ จะเป็ นผู้รับ นโยบายไปแปลงเป็ น
การปฏิบัติงานและสั่งการ ตลอดจนควบคุมดูแล
ให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นไปตามแนวนโยบาย
ขององค์การ ส่วนผู้นาระดับต้นทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
และเป็ น ตั วแทนของฝ่ ายบริ ห าร ในการลงมื อ
ปฏิ บั ติ งานร่วมกั บ พนัก งานตลอดจนท าหน้าที่

ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้
ับพนั(July–December
กงานผู้ปฏิบัติง2016)
าน
Vol.6 กNo.2
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้นาระดับกลาง
และระดับสูงตามลาดับ จากความสาคัญและความ
รั บผิ ดชอบต่ อองค์ การ พบว่ า ผู้ น าระดั บสู งนั้ น
มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด เพราะเป็ น ผู้ ก าหนด
นโยบายและทิ ศทางในการปฏิบั ติ ขององค์ การ
ส่วนผู้นาระดับกลางนั้นจะเป็นผู้ควบคุมการนานโยบาย
มาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้า
สายตรวจสถานีตารวจท่องเที่ยว 3 กองกากับการ
1 กองบังคับการตารวจท่ องเที่ ยว ผลจากการศึกษา
จะนาไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารงาน
ของหัวหน้าสายตรวจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาภาวะผู้นาของหัวหน้ า
สายตรวจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้าสายตรวจ
สถานีตารวจท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบังคับ
การตารวจท่องเที่ยว
2. เพื่ อวิ เคราะห์ ก ารจัด การเชิง กลยุท ธ์
ในการเป็ นผู้น าของหั วหน้าสายตรวจสถานี ตารวจ
ท่องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒ นาภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสายตรวจสถานี ตารวจ
ท่องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดผู้นา ทฤษฏีผู้นาและภาวะผู้นา
ในสภาวการณ์ปัจจุบันองค์กรทุ กองค์ก ร
ต่างก็ ต้ องมี ก ารปรับ เปลี่ ยนและพั ฒ นาองค์ ก ร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกข้อมูลข่าวสาร
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภาวะที่มีทรัพยากรจากัด
ทุ ก องค์ กรต้องปรั บยุ ท ธศาสตร์ การด าเนิ นงาน
โดยน ากระบวนการบริหารยุ คใหม่ รวมถึงเทคโนโลยี
สมั ยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารงานขององค์กร
นอกจากกระบวนการบริหารและเทคโนโลยีแล้ว
องค์ประกอบที่ สาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ก็คือผู้บริหารหรือผู้นา ในการบริหารจัดการอย่าง
มี ประสิ ทธิภาพต้องอาศัยผู้นาที่ มี คุณภาพที่ มี ภาวะ
ความเป็นผู้นา
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของผู้นาอยู่หลายความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวล
ความหมายต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ พยอม วงศ์สารศรี (2545,
หน้ า 244) กล่ าวว่ า ผู้ น าคื อ บุ คคลที่ ท าหน้ าที่
บั งคั บบั ญชา สั่ งการ รวบรวมความต้ องการ และ
ประสานความคิดของสมาชิกด้วยกัน จึงมีส่วนช่วย
ให้องค์การกาหนดจุดมุ่งหมายในการท างานและ
ด าเนิ นการจนบรรลุ จุ ด มุ่ งหมายนั้ น โอเลี ย ลี
(O’Leary, 2000, p. 1 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี,
2549, หน้า 9) ได้ให้ความหมาย ผู้นา คือ บุคคลที่มีบารมี
และสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถ
กระตุ้นบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
กล่าวโดยสรุป ผู้น า คือ ผู้ที่ มี ศิลปะหรือ
ความสามารถที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น
เพื่อให้มี ความเต็มใจ กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์และเป้าหมาย
ที่ ก าหนดไว้ ผู้ น าเป็ นเรื่องที่ มี ความส าคั ญยิ่ งต่ อ

ชีวิตบุ คคล ต่อการบริVol.6
หารองค์
ร และการแข่งขั2016)
น
No.2ก(July–December
ทางธุรกิจ
ทั้ งนี้ ภาวะผู้ น า หรื อ Leadership เป็ น
หน้าที่หลักของผู้จัดการในการจัดการองค์การหน้าที่หนึ่ง
ซึ่งเมื่ อองค์การมี ผู้จัดการที่เป็นผู้นาที่ มี ประสิทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดั งนี้ ณั ฐยา สิ นตระการผล (2549, หน้ า 64)
ให้ความหมายของภาวะผู้นา หมายถึง การจูงใจ
ให้ผู้อื่นให้คิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันสร้าง
ผลส าเร็จที่ ยั่งยืนให้ แก่ องค์กรและต่อปั จเจกบุคคล
เช่นเดียวกับ Bass (1990, p. 48 อ้างถึงใน กอบศักดิ์
มูลมัย, 2554, หน้า 36) ภาวะผู้นา ถือเป็นสิ่งสาคัญ
ของนักบริหาร เพราะการเป็นผู้นาเป็นกุญแจหลัก
ที่จะเข้าใจและปรับปรุงพัฒนาองค์กร การจะนาภาวะ
ผู้นาแบบใดมาใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นาจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ๆ 2 ประการ ได้แก่
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ
คนงาน สถานการณ์แวดล้อม
โดยสรุปกล่าวได้ว่า ภาวะผู้นา (Leadership)
จึงเป็ นทั้ งศาสตร์ และศิ ล ป์ ที่ มี หลั ก การ ทฤษฎี
เนื้อหา กฎเกณฑ์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้นา
แต่ ล ะคนที่ จ ะพึ ง มี ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ย่ อ มแล้ ว แต่
สภาพแวดล้อมของแต่ ละองค์ ก ร ส่ วนลั กษณะ
ประจาตัวของผู้นาแต่ละคนจะเป็นผู้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการท างานเป็นที ม เป็นศูนย์รวมพลั ง
ของสมาชิก การแสดงออกของผู้นาหรือพฤติกรรม
การเป็ นผู้นา (Leadership Behavior) ย่อมจะมี ผลต่ อ
สมาชิ ก ของที ม ผู้ น าจะต้ องมี พ ฤติ ก รรมไปใน
ทิ ศ ทางที่ ท าให้ ที ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากที่ สุ ด
โดยที่ สมาชิกมีความพึงพอใจและทุ่มเทแรงกาย
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แรงใจในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นผู้นา
จะมี ผ ลทั้ งในด้ านบวกและด้ านลบต่ อ องค์ ก ร
ซึ่งหากพฤติกรรมการเป็นผู้นาที่ส่งผลในด้านลบ
ต่อองค์กร องค์กรก็จะประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ
และในตรงกันข้ามพฤติกรรมการเป็นผู้นาที่ส่งผล
ด้ านบวกต่ อองค์ ก ร องค์ ก รก็ จ ะเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
ดังนั้น ผู้นาและทีมงาน จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบรรลุ เป้าหมาย องค์กรใด มี ผู้น าและที มงาน
ที่ มีประสิทธิภาพองค์กรนั้นก็ จะบรรลุผลส าเร็จ
ไม่ ว่าองค์กรใด ๆ ก็ ตามย่อยมี เป้ าหมายองค์ก ร
ทั้งนั้นสิ่งส าคัญที่สุด คือการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human Resources)
หมายถึง ผลรวมของความรู้ ความชานาญ ความถนัด
ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์
คือ ผลรวมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งด้านปริมาณ
คือ จานวนและการกระจายของประชากรและ
กาลังงาน ส่วนด้านคุณภาพ คือ ความรู้ ความชานาญ
ความถนัด คุณค่า แรงจูงใจ เป็นต้น (ชลิดา ศรมณี,
2558, หน้ า 2) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Human Resource Development) คื อ กระบวนการ
เพิ่ มความรู้ ความช านาญ และความสามารถ
โดยรวมของประชาในสังคม ซึ่งสามารถพิจารณา
ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือ ง
และด้านสัง คมและวัฒ นธรรม (ชลิดา ศรมณี ,
2558, หน้ า 3) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(The Human Resource Management (HRM))
เป็นกิจกรรมการออกแบบ เพื่อจัดหาและร่วมมือ
กับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง

กับการจัดหาบุคคลเข้าทVol.6
างานNo.2
(Staffing)
การฝึกอบรม
(July–December
2016)
และการพัฒนาบุคคล (Training and development)
การจ่ายค่าตอบแทน (Compensating) สุขภาพ
แล ะ ความ ป ล อ ด ภั ย (Health and safety)
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และการวิจัย
ทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งกระบวนการบริ หารทรั พยากร
ม นุ ษ ย์ (The Human Resource Management
Process) เป็นขั้นตอนของการจูงใจ (Attracting)
การพั ฒ นา (Developing) และการธารงรักษา
(Maintaining) พนัก งานให้ มี ไหวพริบ ปฏิ ภ าณ
และมี พลั งในการท างาน หรื อเป็ นหน้ าที่ ในการ
บริหารงานหน้ า ที ่ ห นึ่ ง (พยอม วงศ์สารศรี , 2540,
หน้า 64-69) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา (Acquiring)
การฝึกอบรม (Training) การประเมินผล (Appraising)
และการจ่ายค่าตอบแทน (Compensating)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
แบ่งเป็น 2 ประเภท (เมธาวุธ พีรพรวิทูร, 2557,
หน้า 7-8) คือ (1) เบื้องต้นเพื่อการทางานในหน้าที่
ต้องมี การปฐมนิ เทศ (Orientation) การสอนงาน
(Job Instruction) การสอนในงาน (On-the-job Training)
การแนะนางาน (Coaching) และการฝึก อบรม
(Training) (2) การพัฒ นาบุคคล ประกอบด้วย
การห มุ น เวี ยนงาน (Job Rotation) การขยาย
ความรั บผิ ดชอบ (Job Enrichment) การขยาย
ขอบข่ายงาน (Job Enlargement) การมอบหมายพิเศษ
(Special Assignment) การศึ กษาต่ อ (Education)
การดู งานต่ างหน่ วยงาน การรั กษาการในต าแหน่ ง
และการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
ระบบการบริหารงานบุคคลของตนเอง
ประกอบด้วย (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
(Recruitment Selection) เป็ นกระบ วนการแรก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Vol.5 No.2 (July–December 2015) ISSN 1905-2219
66

ที่จะให้องค์การให้บุคคลที่ เหมาะสมกับงานเข้ามา
ทางาน ซึ่งองค์การใช้ในการแสวงหาและดึงดูดบุคคล
ที่ มี ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกั บองค์การ
ให้เข้ามาทางาน (2) การรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคลในองค์การ เมื่ อองค์การได้บุคคล
เข้ามาท างานแล้ว องค์การต้อ งรัก ษาให้บุคคล
ทุ่ ม เทความพยายามในการท างานให้ อ งค์ก าร
เพื่ อให้ เกิ ดผลงานมากที่ สุ ด การรักษาบุ คคลไว้ใน
องค์การ และการใช้ประโยชน์จากบุคคลที่องค์การมี
อยู่ นี้ จ ะเป็ น เรื่อ งของการวางระบบการจู ง ใจ
การจ่ายค่าตอบแทน การจัดบรรยากาศในการทางาน
ให้ เอื้ออานวยต่อการท างาน ตลอดจนรวมถึงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอันเป็นการวัดและ
ประเมิ น ว่ าบุ คคลท างานได้ ดี เพี ยงไรและควร
ที่จะได้รับผลตอบแทนเท่ าไร (3) การฝึก อบรม
และพั ฒ นาบุ คคลในองค์ การ (Training and
Development) การฝึกอบรมและพั ฒนาเป็นแนวทาง
ที่ อ งค์ ก ารสามารถพั ฒ นาพ นั ก งานที่ มี อ ยู่
เพื่ อให้พนัก งานมีความรู้ความสามารถเพิ่ ม ขึ้น
และเจริญเติบโต (mature) มากยิ่งขึ้น (วันชัย มีชาติ,
2557, หน้า 5-6)
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในโลกยุ ค ใหม่ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 21
องค์ กรธุ รกิ จหลายแห่ งจ าต้ องเผชิ ญ กั บความไม่
แน่นอนทางด้ านสภาพแวดล้อ มในการดาเนิ น
กิจการ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และกฎหมาย เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และ
มีแนวโน้มนับวันจะยิ่งทวีอัตราการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ ว มากขึ้ น ทุ ก ที การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมดัง กล่าว เกิดจากปัจจัยตัวแปร

อย่ างน้ อยที่ สุ ด 3 อย่ าVol.6
ง ได้No.2
แก่ กระแสโลกาภิ
วัฒ2016)
น์
(July–December
(Globalization) ท าให้ ค นทั่ ว โลกสามารถติ ด ต่ อ
เข้าถึงกันได้หมด การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
(Technological Change) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(Information Technology) ได้ เข้ ามามี บ ท บ าท
เกี่ ยวข้องทั้ ง ทางด้านธุร กิ จ และชีวิตประจ าวัน
ของคนมากขึ้นทาให้พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนไป และการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ (Deregulation) ทาให้ประเทศ
ต่างๆ เกิ ดเสรีทางการค้ า ตลาดขยายตัว มี ขอบเขต
กว้างขึ้นกลายเป็นตลาดโลก นักลงทุนจากต่างแดน
ได้นาเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ มากขึ้น จนทาให้เกิด
บริษัทข้ามชาติเกิดขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่าวส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่งที่บังคับ
ให้ทุกผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
จึงก่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นทุกขณะ และทั้งรูปแบบการแข่งขันก็เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยสิ้ นเชิง เพราะการแข่งขัน ในปั จจุ บั น
จะมุ่งเน้นกันทีค่ วามรวดเร็ว ความแม่นยา และทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเป็นส าคัญ
คู่แข่งขันก็ไม่จากัดเฉพาะคู่แข่งภายในประเทศเท่านั้น
แต่ คู่ แ ข่ ง จากต่ างชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ทั้ ง ด้ า น
การเงิน และเทคโนโลยีส มั ยใหม่ ได้เข้ามาเป็ น
คู่แข่งที่ ท้าทายในเกือบทุก อุตสาหกรรม ดังนั้น
การบริหารหรือจัดการ (Management) จึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปใหม่ หมด เพราะรูปแบบการบริห าร
แบบเดิมมุ่งให้ความสนใจเฉพาะการบริหารงาน
ภายในองค์กร โดยมองข้ามไม่สนใจต่อสภาพแวดล้อม
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ภายนอกที่เปลี่ยนไป จะไม่สามารถดาเนินธุรกิจ
อยู่ได้อีกต่อไป
ดังนั้น สมชัย ศรีสุทธิยากร (2557, หน้า 4)
จึ งกล่ าวว่ า กลยุ ทธ์ ไม่ ใช่ วิ ธี การธรรมดา
มีการใช้ความคิดเป็นพิ เศษ เพื่ อ กลั่นเอาแนวทาง
ที่ ดีที่ สุด และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์
ทุกประเภท ให้กลับกลายเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ไม่ ว่าขณะนั้น องค์ ก ารจะอยู่ ในสถานการณ์ ใด
ไม่ว่าจะเป็นช่วงได้เปรียบ หรือเสียเปรียบก็ตาม
เพราะการมี ก ลยุ ท ธ์ จะท าให้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการไปสู่ เป้ าหมายที่ ชั ดเจน เป็ นการเลื อกวิ ธี การ
ที่ ดี ที่ สุด ในสถานการณ์ ที่ เหมาะสม ท าให้ เกิ ด
ความชัดเจนภารกิจ และบทบาความเกี่ยวข้อ ง
ของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และทาให้มีแนวทางที่ชัดเจน
ในการวัดและประเมิ น ผลส าเร็จ เช่ นเดียวกั บ
วิโรจน์ ก่อสกุล (2557, หน้า 2) กล่าวว่า กลยุทธ์
หมายถึง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้อ งการ
จะบรรลุถึงหรือการกาหนด แนวทางหรือวิธีการ
ในการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นเครื่อ งมื อ ที่จ ะช่ว ยให้
สามารถบรรลุถึงซึ่งเป้าหมาย ที่ ก าหนดไว้ได้ (Porter)
ดังนั้ นกลยุ ทธ์ หมายถึง หนทาง วิ ธีการ มาตรการ
ยุทธวิธี แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือรูปแบบ ที่จะนาไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความหมาย
ของคาว่า กลยุท ธ์ หรือ ยุท ธศาสตร์ (Strategy)
ไม่ว่าจะนามาใช้ทางด้านการทหาร การเศรษฐกิจ
หรือธุรกิ จ จะประกอบไปด้วยปั จจัยที่ คล้ายคลึงกั น
2 ประการ ได้ แก่ เป้ าหมายหรื อ วั ตถุ ป ระสงค์
(Objectives) ที่ ต้ อ งการจะบรรลุ ให้ ถึ งและ
การก าหนดแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารในทางปฏิ บั ติ

ซึ่งจะเป็นเครื่องมื อทีVol.6
่จะช่วNo.2
ยให้(July–December
สามารถบรรลุ2016)
ถึง
ซึ่งเป้าหมายที่ถูกกาหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์
ลูกค้า วิเคราะห์คู่แข่งและวิเคราะห์ตัวองค์การ
ในการบริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
เพื่ อให้ บรรลุ ตามเป้ าหมาย นโยบายและ
ตามล าดั บ ความส าคั ญ (Business Dictionary) และ
เป็ นวิ ธี การปฏิ บั ติ เ พื่ อให้ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ
ปรั ช ญา เป้ าหมายขององค์ ก าร การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถขององค์การ
การกาหนดแผนระยะยาว การพัฒนาแผนปฏิบัติ
ประจาปี การวิเคราะห์ทางเลือก นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการประเมินกลยุทธ์องค์การ (Peared II and
Robinson) ดั ง นั้ น การบริ ห ารกลยุ ท ธ์ จึ ง เป็ น
การบริหารอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ มี วิสัยทัศน์
ใช้กลวิธีต่าง ๆ และมี การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2557, หน้า 3)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative research)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี วิธีการวิจัยดัง นี้
(1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research)
เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย
วิท ยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี นิ พ นธ์ รายงานการประชุ ม
คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง าน ระเบี ย บ ป ระกาศ ค าสั่ ง
เอกสารทางราชการ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ ภาวะผู้น า
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการเป็ น ผู้ น า และ
แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์
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(2) กาวิจัย สนาม (Field research) โดยผู้ วิจั ย
ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
(Structured interview or formal interview)
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แก่ หั วหน้ าสาย
ตรวจสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว จานวน 4 นาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยกรณีศึ กษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง หรือ
การสั มภาษณ์ แบบเป็ นทางการ (Structured
interview or formal interview) ลั ก ษณ ะของ
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ ที่ มี คาถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ ใช้
คาถามเดียวกั น (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, หน้า 75)
และการสัมภาษณ์ จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้กาหนดวัน
นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์
จะขออนุ ญ าตผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ในการจดบั น ทึ ก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง
วิธีการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
ผู้ ศึ ก ษาจะเก็ บ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
โด ยที่ ผู้ ศึ กษาเลื อ กวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ของการศึ ก ษาวิ จั ย ซึ่ ง ใช้วิ ธีก าร
สัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structured interview)
โดยที่ผู้ศึกษาต้องทาการสัมภาษณ์ไปตามคาถาม
ที่กาหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์
ตามข้อ ที่ ก าหนดไว้ เท่ า นั้ น และผู้ ศึ ก ษาจะใช้
แบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งเป็ นคาถามในการสัม ภาษณ์

และจดบันทึกข้อมูลและบั
นทึก(July–December
เสียงตามคาบอก
Vol.6 No.2
2016)
ของผู้ถูกสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทาการศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษา มีขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (1) ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จาก
การสัม ภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น
(2) นาข้อมู ลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาแยกประเด็น
คาถาม แล้วนามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนา
ข้อ มู ล นั้ น ไปวิ เคราะห์ (3) น าข้อมู ลที่ ได้ จากการ
สั มภาษณ์ มาแยกประเด็ นค าถาม แล้ วน ามา
เปรีย บเที ยบกั บ ข้ อ มู ล เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น
อาทิเช่น แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนกลยุ ทธ์ การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ส านัก งานตารวจแห่งชาติ ก่ อนจะนาข้อมู ลนั้ นไป
วิเคราะห์ (4) นาข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเที ยบมาท า
การวิเคราะห์ ข้อมู ลร่วมกั น เพื่อสรุป ผลการวิจัย
สภาพปัญ หาและข้อเสนอแนะของการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจ
ท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคั บการต ารวจ
ท่ องเที่ ยว โดยใช้ การน าเสนอผลการวิ จั ยในรู ปแบบ
พรรณนา
ผลการวิจัย
หัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจท่องเที่ยว
3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคับการต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
มีลักษณะของความเป็นผู้นาดังนี้
1. เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
แก่ นักท่ องเที่ ยว ด้ วยการประชาสั มพันธ์ ข้อมู ล
เตือนภัยด้านการท่องเที่ยว และศูนย์แก้ไขปัญหา
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การหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่ องเที่ ยว และ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ
นักท่ องเที่ ยว โดยจะมี การดาเนินการประชาสัมพั นธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ อาทิ การเตือนภัย
ด้านการท่ องเที่ยว คาแนะนาในการป้อ งกันภัย
จากการท่ อ งเที่ ยว หรือ ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
ร้อ งทุ ก ข์ และข้อ มู ล การเยียวยานัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในประเทศไทย
ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และข้ อมู ล ด้านความปลอดภั ยในแง่มุ ม ต่าง ๆ
เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะช่วยให้
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้น
และหากนักท่ องเที่ ยวประสบภั ยจากการท่ อ งเที่ ย ว
จะมี ช่ องทางในการร้ องเรี ยนหรื อร้ องทุ กข์
ท าให้ ส ามารถดาเนิ น การแก้ ไขและช่ วยเหลื อ
นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที
2. ตารวจท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ทหารร่ ว มกั น ปล่ อ ยแถวสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
นักท่องเที่ยว พร้อมเดินประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ นักท่องเที่ยว ทั้ งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการออกตรวจตรา
ประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม ความเข้ ม ในการปฏิ บั ติ
ตั้ งจุ ดตรวจในบริ เวณที่ มี นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ
เป็นจานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งหาก
ประชาชนหรือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พบเห็น
ความผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่ ตารวจท่อ งเที่ยว
ที่สายด่วน 1155 ได้ตลอด 24 ชม.
3. จัดหาเอกสารด้ านข้ อ มู ล ข่าวสาร
ด้ านการท่ อ งเที่ ย วให้ เ พี ย งพอ และประสาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้บุคลากร

ในหน่วยงานได้อบรมทั
ษะด้(July–December
านภาษาอัง กฤษ
Vol.6กNo.2
2016)
หรือภาษาสากลอย่างต่อเนื่อง การให้บริการสายด่วน
ฮอตไลน์ หมายเลข 1155 จะต้ องได้ รั บการอบรม
จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริการด้านการรับโทรศัพท์อย่าง
สม่ าเสมอและจั ด ท าตราประทั บ สั ญ ลั ก ษณ์
สายด่วนฮอตไลน์ 1155 บนหนังสือเดินทางของ
นัก ท่ อ งเที่ ยว ออกปฏิ บัติ ห น้าที่ ในเชิง รุก หรื อ
นอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการต้องได้รับการอบรม
ความรู้ความสามารถในงานด้ านป้ องกั นปราบปราม
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์สถานี
ตารวจท่ องเที่ ยวให้ เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
จั ด เตรี ย มสิ่ ง อ านวยความสะดวกไว้ บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ช่ ว ยสร้ า งความประทั บ ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ
4. สร้างความร่วมมื อที่ ดีระหว่างองค์ก ร
ในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ทั้ ง ภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรตารวจหรือ
หน่วยบังคับใช้กฎหมายทั้งในและนอกประเทศ
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการคุ้ มครองผลประโยชน์
ของนักท่องเที่ยว
5. มี ท่ าที เป็นมิ ตร มี มนุ ษยสัมพันธ์อันดี
และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อนักท่องเที่ยว ผู้รับบริการ
รวมทั้ งให้บ ริก ารนัก ท่องเที่ ยวด้วยความเต็ม ใจ
รวดเร็ว และไม่ เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของนักท่องเที่ยว ไม่ เบียดเบียน
ไม่ แสดงกริยาหรือท่ าทางไม่ สุภาพหรือไม่ ให้ เกี ยรติ
รวมทั้ งไม่ ใช้ ถ้อยค า กริยา หรือท่ าทาง ที่ มี ลั กษณะ
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามนักท่องเทีย่ ว
6. มีการประหยัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
เช่น ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ทรั พยากร และงบประมาณ การตรวจการเฝ้ าระวั ง
ให้มีการวางแผน คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดให้
ตรงวั ตถุ ประสงค์ มากที่ สุ ดและให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ปรั บปรุ งระบบการบริ หาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และนาระบบศูนย์ต้นทุน
มาใช้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ การจั ดการเชิ งกลยุ ท ธ์
ในการเป็ นผู้ น าของหั วหน้ าสายตรวจสถานี ต ารวจ
ท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคั บการต ารวจ
ท่องเที่ ยวพบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้นา
ของหั วหน้ า สายตรวจสถานี ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคั บการต ารวจท่ องเที่ ยว
ควรดาเนินการดังนี้
1. มี ส ายตรวจต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
ออกดูแลรักษาความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ
ตามแผนการตรวจ
2. จัดเจ้าหน้าที่ล่ามแปล อาสาสมัคร
ช่ วยเหลื อนั กท่ องเที่ ยว รวมทั้ งอาสาสมั ครมิ ตรรั ก
ต่ า งแดน (โดยเฉพาะในภาษาที่ ข าดแคลน)
ออกให้บริการนักท่องเที่ยว
3. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการทางาน ปรับปรุงกระบวนการทางาน
โดยน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื่ อลดขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน ทรัพยากร และงบประมาณ ตลอดจน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ครบถ้วน
ครอบคลุ ม ทุ ก สถานีต ารวจท่ อ งเที่ ยว รวมทั้ ง
พั ฒ นาระบบการสื บ สวนให้ มี ค วามทั น สมั ย
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การสืบสวนจับกุ มผู้กระท าความผิ ด รวมทั้ ง มี ก าร

พั ฒ นาบุ ค ลการด้ า นการสื
สวนให้ มี ค วามรู
Vol.6 No.2บ(July–December
2016)้
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การสื บ สวนใหม่ ๆ และพั ฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีคุณภาพ
4. นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ที่ผ่านมา
เคยเปิ ดตัว “ทั วริส บัดดี้ แอพพลิ เคชั่ น” ผ่านระบบ
ออนไลน์ นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารขอข้อมูล
ด้านการท่ องเที่ยว หรือร้องขอความช่วยเหลือ
จากตารวจท่องเที่ยวได้โดยตรง จะทาให้ตารวจ
ท่องเที่ยวมีศักยภาพมากขึ้น
5. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะการบูรณาการ โดยมีกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ควบคุม ก ากั บ ดู แลให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
6. จั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ กองบั ง คั บ
การตารวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ในระยะปานกลางของ กองบั งคับการตารวจท่ องเที่ยว
ให้มีความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว
7. จัดระบบรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะระบบสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ ใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น สายตรวจรถยนต์
สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจรถจักรยาน
สายตรวจเรือยนต์ และสายตรวจเดินเท้า โดยเน้นการ
ปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตารวจ
8. เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า น
ความปลอดภั ยเพื่ อให้ นั กท่ องเที่ ยวมั่ นใจในการมา
ท่ องเที่ ยวในประเทศไทยมากยิ่ง ขึ้น โดยใช้สื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ต่ าง ๆ ตั้ ง แต่นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น
ทางเข้ า มาทางด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง เช่ น
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แผ่น พั บ ข้อ มู ล , โปสเตอร์, Spot โฆษณา, สื่ อ
สิ่งพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
การแจ้งเตือนและการระมัดระวังอันตรายที่อาจ
เกิ ดขึ้น ให้นั ก ท่ องเที่ ยวได้รับ ทราบข้อ มู ล และ
สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น
9. อบรมชี้ แจงแนวทางปฏิ บั ติ แก่
ผู้ใต้ บั งคั บบั ญชาในความรั บ ผิด ชอบเพื่ อ ทราบ
และถือปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
10. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร
ควร เพิ่ มหน่ วยที่ ท าหน้ าที่ สื บสวนสอบสวน
“ความผิ ดซ้าซาก” เฉพาะที่ เกิ ดแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการดูแลนัก ท่อ งเที่ ยว
และควบคุมอาชญากรรมที่สง่ ผลต่ออุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวจะเป็นการปรับ โครงสร้างที่ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพภาคปฏิบัติงานให้เข้าถึงพื้นที่ และ
ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
11. พั ฒนาตนเองให้ มี ศั กยภาพในการ
ท างาน ให้บ รรลุเป้าหมายการพั ฒ นาระบบการ
รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
ให้ มี ความเป็ นเลิ ศในเอเชี ย ตามเป้ าหมายหลั กของ
บก.ทท.ตามแผนงานกองบั ง คั บ การต ารวจ
ท่องเที่ยว
จากการศึก ษาแนวทางในการพั ฒ นา
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสายตรวจสถานี
ตารวจท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคั บการ
ตารวจท่องเที่ ยว พบว่ามี แนวทางในการพั ฒ นา
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสายตรวจสถานีตารวจ
ท่ องเที่ ยว 3 กองก ากั บการ 1 กองบั งคั บการต ารวจ
ท่องเที่ยว ดังนี้

1. ปฏิบVol.6
ัติตนให้
ป็นแบบอย่างที2016)
่ ดี
No.2เ(July–December
ทางานโดยคานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นที่ตั้ง
รู้จักใช้ความสามารถของลูกน้ องให้เป็นประโยชน์
มากที่ สุด มี ความสัมพันธ์กั บผู้ใต้บั งคับ บั ญ ชาที่ ดี
ไม่ ใช้อานาจกดขี่บังคับ พยายามให้ทุ กคนมี ส่วนร่วม
ในการวางแผนงาน ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น มีความคิดริเริ่ม
และความร่วมมืออยู่เสมอ ปูนบ าเหน็จรางวัล ยกย่อง
และให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาไม่แย่งเอาผลงาน
หรือความดีความชอบมาเป็นของตน ตรงกันข้าม
จะต้องแสดงให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อื่นทราบด้วยว่า
ผลงานที่ดีชิ้นนั้นเป็นของใคร นอกจากการให้คุณแล้ว
การให้ โ ทษผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ เ ป็ น เรื่ องส าคั ญ
เมื่ อท าผิ ดก็ ต้ องลงโทษ จะต้ องลงโทษผู้ ก ระท า
ความผิดอย่างสมเหตุส มผล ไม่ ใช้อารมณ์ และ
จะต้องยุติธรรมถ้าเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนจะมีขวัญ
กั บ ก าลั ง ใจในการท างานรั ก หน่ ว ยงานและ
ผู้บัง คับ บัญ ชา มี ความสามัคคีและมี ความรู้สึก
เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
2. สร้างบรรยากาศในการท างาน
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ
ที่ สร้างสรรค์ โดยเกิ ดจากการที่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตน
ได้ อ ย่ างอิ ส ระ โดยผู้ น าต้ อ งสร้ างสภาวะที่ จ ะ
กระตุ้นการสร้างเสริม และปลดปล่อยความคิด
ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ความสามารถพิ เศษเฉพาะตั ว
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน
3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมเข้าพูดคุย
และทั ก ทายกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวอย่างเป็ นกั น เอง
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เพื่อ ไม่ ให้นั ก ท่ องเที่ ยวตระหนกตกใจเมื่ อ เห็ น
เจ้าหน้าที่จานวนมาก
4. ก าหนดโครงสร้ างการบริ ห าร
การบั งคั บบั ญชาให้ ชั ดเจน ก าหนดสายการบั งคั บ
บัญ ชา อั ตราและต าแหน่ ง ก าลัง พลให้ชั ด เจน
กาหนดอานาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่าย
เงิน งบประมาณในการปฏิบั ติห น้ าที่ ให้ ชัดเจน
และเพี ย งพอ ก าหนดให้ มี ห น้ าที่ ในการเสนอ
แผนงานและงบประมาณตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ก าหนดแนวทางในการท างานของ
ตารวจท่ องเที่ยวให้สอดคล้อ งกับสภาพท้องถิ่น
และชุม ชน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานตารวจแห่งชาติและรัฐบาล
5. พั ฒ นาต ารวจท่ อ งเที่ ย วให้ มี
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า ง
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. พัฒนาระบบการสืบสวนให้มี ความ
ทั นสมั ย สามารถน าเทคโนโลยีส ารสนเทศมา
ประยุ กต์ใช้ ในการสื บสวนจับกุ มผู้กระท าความผิ ด
รวมทั้ง มีการพัฒนาบุคลการด้านการสืบสวนให้
มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนใหม่ ๆ
7. มี การออกตรวจตรารั กษาความ
ปลอดภั ยให้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวตามแหล่ งท่ องเที่ ยว
เป็นประจา และจากการที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัด
เอาเปรียบในการซื้อสิ้นค้า บริการ และจากการถูกรัง
ควานจากพ่ อค้ าแม่ ค้ าหาบเร่ ขอทาน เพื่ อท าให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยขณะท่องเที่ยว
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การปฏิบั ติง านของเจ้าหน้ าที่ ตารวจนั้ น
อยู่ภายใต้แรงกดดัน และสภาวการณ์ ที่ มี ความ
ยากล าบากและมี ความบี บคั้ น และต้ องด าเนิ นงาน
ในลักษณะการใช้ยุทธวิธีตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
คือการรอให้เกิดปัญหาจึงแก้ไขหรือเรียกว่าการทางาน
แบบแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ เหมาะสมกั บ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และ
เป็นสาเหตุที่ทาให้การปฏิบัติงานของตารวจไม่
ประสบความสาเร็จ ขาดประสิทธิภาพและเป็นไป
อย่ างล่ าช้า ไม่ ทั นต่ อเหตุ การณ์ ส่ งผลท าให้ ต ารวจ
ขาดความเชื่อ ถือ และไว้วางใจจากประชาชน
หากยังคงใช้ยุทธวิธีตั้งรับเช่นนี้ จะไม่สามารถทาให้
การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จได้ ดังนั้นต้องมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตารวจด้วย
การปรั บ แนวคิ ด ทั ศ นคติ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุก เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานของตารวจ และ
เป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานให้
เป็นไปในทิ ศทางที่ ส อดคล้ องและตอบสนองต่ อ
ความต้ องการของประชาชนอย่ างแท้ จริ ง
ซึ่งการดาเนินการเพื่อให้ประสบความสาเร็จทุ ก ฝ่าย
ต้ องร่ วมใจกั น โดยเฉพาะต ารวจผู้ ปฏิ บั ติ ต้ องเข้ าใจ
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมถึง
เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ
ซึ่งการบริหารของตารวจต้องอาศัยความร่ วมมือ
ร่วมใจจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา
ฉะนั้ น ภาวะผู้น า จึ งมี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านของต ารวจให้ ป ระสบความส าเร็ จ
สอดคล้องกั บ คากล่าวของ พงศพั ศ พงษ์ เจริ ญ
(2552, หน้า 10-11, 41-43) กล่าวถึง การปฏิบัติงาน
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ของต ารวจภายใต้ วั ฒ นธรรมการท างานแบบเก่ า
ว่าผู้นาต ารวจไม่ ได้ใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมี ส าเหตุ สื บ เนื่ อ งมาจากการปกครองบั งคั บ
บัญชาตามสายงาน ที่ต้องรอรับคาสั่งตามสายงาน
จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ บน ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทั ศน์ของตน ได้อย่างชัดเจน
และขาดการมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ งานจาก
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา รวมทั้ งไม่ มี การกระจายอ านาจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ได้มี โอกาสปฏิบัติงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของตนได้อย่างเต็มที่ตามความสามารถของตน และ
ส่ งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติ งาน
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ต้องรอรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาฟัง หรือรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน
จึ งมี ค าสั่ ง จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายั ง ไม่ ไ ด้
ให้ ความส าคัญกั บการสื่อสารระหว่างผู้บั งคับบั ญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับทราบถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมรูปแบบเดิมซึ่ง
ไม่ ส ามารถก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด แก่
การปฏิบัติงานของตารวจได้
กองบังคับ การตารวจท่ อ งเที่ ยว มี หน้าที่
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ อ านวยความสะดวก และ
ให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยมีพันธกิจ
ในการสร้างความเชื่อ มั่ น ด้ านความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้อง
กั บภาระหน้ าที่ ของต ารวจท่ องเที่ ยวกรีกที่ มี ภาระ
หน้ าที่ ใน การให้ ความ เชื่ อ มั่ น ว่ า กฎห มาย
ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลบัง คั บ ใช้ ในทุ ก พื้ น ที่
ที่ มี นัก ท่ องเที่ ยวอาศัย อยู่ ไม่ ว่าจะเป็น สถานที่
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ดูแลเรื่องต่าง ๆ ของนักท่ องเที่ ยวโดยมี วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย มและปลอดภั ย สู ง สุ ด
แก่ ผู้มาเยือน เช่นเดียวกั บ งานหลัก ของตารวจ
ท่องเที่ยวประเทศเนปาลที่ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มี
พ่อค้าแม่ ค้าหาบเร่ม าชวนซื้อของ ขอทานหรือ
เด็กข้างถนนมากวนใจระหว่างการท่องเที่ยวหรือ
เดินทาง และตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวเป็น
ประจาทุกวัน ซึ่งกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
มี ส ายตรวจต ารวจท่ อ งเที่ ย ว ออกดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภั ยและให้ ความช่ วยเหลื อนั กท่ องเที่ ยว
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวสาคัญตามแผนการตรวจ
รวมทั้ ง จั ดระบบรั กษาความปลอดภั ย โดยเฉพาะ
ระบบสายตรวจออกปฏิ บัติหน้าที่ ในแหล่งท่ องเที่ ยว
ต่ าง ๆ ที่ ส าคั ญ เช่ น สายตรวจรถยนต์ สายตรวจ
รถจักรยานยนต์ สายตรวจรถจักรยาน สายตรวจ
เรือยนต์ และสายตรวจเดินเท้า โดยเน้นการปรากฏกาย
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตลอดจนตารวจท่องเที่ยว
สร้างความประทั บให้ แก่ นักท่ องเที่ ยวผู้ มาใช้บริการ
สอดคล้องกั บแนวคิดของ DuBrin (1998, p. 2
อ้างถึงใน มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค, 2554, หน้า 20)
ภาวะผู้นา กล่าวว่าเป็นความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนให้เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลที่ มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
นิติดล สิงห์เวียง (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาวะผู้ น าเชิ ง กล ยุ ท ธ์ ต่ อก ารบ ริ ห ารงาน
แบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า บุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก มี ร ะดั บ การมี ภ าวะผู้น าเชิ ง
กลยุ ท ธ์ ด้ า นด้ า นการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และ
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จริง ใจอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกั บผลงานวิจัย
ของ เพลินศักดิ์ เขียนถนอม (2556) ศึก ษาเรื่อ ง
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ภารกิจของข้าราชการตารวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่า ผลส าเร็จตามภารกิ จของข้าราชการตารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง
ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ต า ร ว จ ท่ อ ง เที่ ย ว
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เตื อ นภั ยด้ า นการ
ท่อ งเที่ยว และศูนย์แก้ไขปัญ หาการหลอกลวง
และช่วยเหลือนักท่องเที่ ยว โดยประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ ให้คาแนะนา
ในการป้ อ งกั น ภั ย จากการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ
ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ และข้ อ มู ล
การเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาท่ องเที่ ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ การบริ การ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ยว มี พั น ธกิ จ
ในการบริการให้ความสะดวกรวดเร็วเป็นสาคัญ
จึ งได้ ก าหนดมาตรฐานการบริ การ โดยได้ ก าหนด
การบริก ารข้อ มู ล ข่าวสาร ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่ ง เจ้ า ห น้ าที่ ต ารวจเป็ นผู้ ให้ บ ริ ก าร เช่ น
การบริก ารแผ่น พั บ แผนที่ ที่ พั ก ร้านอาหาร
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ เป็นต้น ซึ่งปัญหา
หรือสาเหตุที่ พบของการบริก ารข้อมู ล ข่าวสาร
จากนั กท่ องเที่ ยวชาวไทย ตลอดจนจั ดหาเอกสาร
ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ
และประสานไปยัง หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง และ
จัดท าตราประทั บ สัญ ลักษณ์ ส ายด่วนฮอตไลน์
1155 บนหนั ง สื อ เดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สอดคล้ อ งกั บ งานหลั ก ของต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศเนปาลคื อ การให้ ข้ อ มู ล เรื่ อ งการให้

ความปลอดภัยแก่ นักVol.6
ท่องเที
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อ
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แจ้งปัญหา ร้องทุกข์ตามสถานีตารวจหรือตารวจ
ท่ องเที่ ยวที่ อยู่ใกล้ที่ สุด และสอดคล้องกั บภาระงาน
ของตารวจท่ อ งเที่ ย วกรีก คื อ ให้บ ริก ารข้ อมู ล
แก่ นัก ท่ องเที่ ยวทั้ ง ชาวกรีก และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ และให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าเรื่องใดที่เป็นธุระของนักท่องเที่ยว
สิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่เป็นอีก
ปั จจั ยหนึ่ งที่ รองรั บและให้ บริการแก่ นั กท่ องเที่ ยว
ทั้ ง ชาวไท ยและชาวต่ า งประเท ศให้ ได้ รั บ
ความสะดวกสบาย ขณะรอรับบริ การในการติ ดต่ อ
หรือแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศรู้สึก ประทั บ ใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุดเมื่ อมาขอรับบริการ นอกจากนี้
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่ล่ามแปล
อาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง
อาสาสมัครมิตรรักต่างแดน ออกให้บริการนักท่องเที่ยว
รวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทางาน
ให้บ รรลุ เป้าหมายการพัฒ นาระบบการรัก ษา
ความปลอดภัยและให้บริการนักท่ องเที่ ยวให้มี
ความเป็นเลิศในเอเชีย ตามเป้าหมายหลักของ บก.ทท.
ตามแผนงานกองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gary Yukl (2002, p. 92
อ้างถึงใน รภัสศา พิมพา, 2557, หน้า 26) กล่าวว่า ผู้นา
ต้องจัดหาทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เช่น ทรัพยากรมนุษย์
ทรั พยากรอื่ น ๆ โดยการร่ วมตั ดสิ นใจของผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ ยวข้อง และสอดคล้องกั บงานหลักของตารวจ
ท่องเที่ยวประเทศเนปาลคือ ปฏิบัติการช่วยเหลือให้การ
สืบสวนสอบสวนทั นที เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาร้องทุ กข์
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เดือดร้อน เปิดบริการตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง
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ที่ ส น ามบิ น (TIA) และที่ Basantapur แล ะ
สอดคล้องกับภาระงานของตารวจท่องเที่ยวกรีก
คือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวได้
ตลอด 24 ชั่ ว โมง เพี ย งกดหมายเลข 171
หมายเลขที่พร้อมจะให้ข้อมูลและคาแนะนาโดย
บริการทั้งภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
และภาษาเยอรมั น เพื่ อ ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว
จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การที่กองบังคับ
การต ารวจท่ องเที่ ยวจะปฏิ บั ติงานให้ เป็ นที่ ยอมรั บ
และได้รั บความเชื่ อถื อจากสั งคมได้ นั้ น ผู้ น าต ารวจ
อาจต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองและวิธีการ
ทางานใหม่ โดยการหั นมาให้ความส าคัญ และ
ใส่ใจกับบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น
ในฐานะของทรัพยากรอั น มี ค่าสูง สุดที่ มี ผ ลต่อ
ความส าเร็จ และความรุ่ง เรือ งของกองบัง คั บ
การต ารวจท่ องเที่ ยว ผู้ น าต ารวจคงจะไม่ สามารถ
อาศัยความรู้ ความเข้าใจในระบบงานต่าง ๆ ของ
ต ารวจ กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และนโยบายต่ าง ๆ
ที่ เ คร่ ง ครั ด เพี ยงล าพั งเพื่ อเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการบริ ห ารงานได้ แต่ อ าจต้ อ งหั น มาให้
ความสนใจในการปรับบทบาทภาวะผู้นา ด้วยการเป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อจูงใจและกระตุ้นสามัญส านึก
ปลุกจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา สร้ างแรงบั นดาลใจและ
กระตุ้นทางปัญญา เพื่อให้มุ่งปฏิบัติภารกิจ ด้วยวิธีการ
และรูปแบบการท างานที่ สร้างสรรค์ เพื่ อให้การดูแล
บาบัดทุกข์บารุงสุขของประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ประกอบกับ การคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล เพื่อความสาเร็จที่จะมาพร้อมกันทั้ง
เรื่ อ งงาน และเรื่ อ งส่ วนตั ว ของบุ ค ลากรหรื อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา อันเป็Vol.6
นแนวทางและเทคนิ
คต่าง2016)
ๆ
No.2 (July–December
ของภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational
Leadership) ที่นาไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ ดีท างาน
โดยค านึ งถึ งความส าเร็ จของงานเป็ นที่ ตั้ ง รู้ จั กใช้
ความสามารถของลูกน้ องให้ เป็ นประโยชน์ มากที่ สุ ด
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ดี ไม่ ใช้
อ านาจกดขี่ บั งคั บ พยายามให้ ทุ กคนมี ส่ วนร่ วม
ในการวางแผนงาน ปรั บ ปรุ ง งานให้ ดี ขึ้ น
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และความร่ ว มมื อ อยู่ เ ส มอ
ปู น บ าเห น็ จ รางวั ล ยกย่ อ งและให้ เ กี ย รติ
ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชาไม่ แย่งเอาผลงานหรือความดี
ความชอบมาเป็ น ของตน ตรงกั น ข้ ามจะต้ อ ง
แสดงให้ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้อื่ น ทราบด้ วยว่ า
ผลงานที่ ดีชิ้นนั้นเป็นของใคร นอกจากการให้คุณแล้ว
การให้ โทษผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาก็ เ ป็ นเรื่องส าคั ญ
เมื่ อทาผิดก็ต้องลงโทษ จะต้องลงโทษผู้กระท า
ความผิดอย่างสมเหตุส มผล ไม่ ใช้อารมณ์ และ
จะต้องยุติธรรมถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว ทุกคนจะมีขวัญ
กั บ ก าลั ง ใจในการท างาน รั ก หน่ ว ยงานและ
ผู้บัง คับ บัญ ชา มี ความสามัคคีและมี ความรู้สึก
เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
2. ส ร้ า งบ รรยาก าศใน ก ารท างาน มี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่าง
บุ ค คลและระหว่ างกลุ่ ม เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
เกิ ดผลลั พ ธ์ ใหม่ ๆ ที่ ส ร้ างสรรค์ โดยเกิ ดจาก
การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็น
และศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นาต้อง
สร้ างสภาวะที่ จ ะกระตุ้ น การสร้ างเสริ ม และ
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ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่
ในบุคคลทุกคน
3. สร้ างความมั่ น ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมเข้าพู ดคุย
และทั ก ทายกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ างเป็ นกั นเอง
เพื่ อไม่ ให้ นั ก ท่ องเที่ ยวตระหนกตกใจเมื่ อ เห็ น
เจ้าหน้าที่จานวนมาก
4. กาหนดโครงสร้างการบริหาร การบังคับ
บั ญ ชาให้ ชั ดเจน ก าหนดสายการบั งคั บ บั ญ ชา
อัตราและต าแหน่ งก าลั งพลให้ ชั ดเจน ก าหนด
อานาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ให้ ชั ดเจนและ
เพียงพอ กาหนดให้มี หน้าที่ในการเสนอแผนงาน
และงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม
กาหนดแนวทางในการทางานของตารวจท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบายของสักงานตารวจแห่งชาติ
และรัฐบาล
5. พั ฒ นาต ารวจท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ตลอดจนทั ศนคติที่ ดีในการปฏิบัติงาน
ทาให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
6. พัฒนาระบบการสืบสวนให้มีความทันสมั ย
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการสื บสวนจั บ กุ ม ผู้ก ระท าความผิด รวมทั้ ง

มีการพัฒนาบุคลการด้Vol.6
านการสื
บสวนให้มีความรู
No.2 (July–December
2016)้
เกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนใหม่ ๆ
7. มี การออกตรวจตรารั กษาความปลอดภั ย
ให้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวตามแหล่ งท่ องเที่ ยวเป็ นประจ า
และจากการที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในการซื้อสิ้นค้า บริการ และจากการถูกรังควาน
จากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ ขอทาน เพื่อทาให้นักท่องเที่ยว
รู้สึกปลอดภัยขณะท่องเที่ยว
8. หน่วยงานตารวจท่องเที่ยวควรจะวาง
นโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้กบั นักท่องเที่ยว
ได้รู้จัก บทบาทและหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยว
ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวาง เพื่ อ ที่ ส ร้ า ง
ความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
9. หน่วยงานตารวจท่องเที่ยวควรจัดทาเอกสาร
แผ่นพั บ โดยขอความร่วมมื อกั บ การท่ องเที่ ย ว
แห่ ง ประเทศไทยและหน่ ว ยงานข้ า งเคี ย ง
ที่ เกี่ ย วข้องร่วมรณรงค์โดยใส่ข้อ มู ล หมายเลข
ฮอตไลน์ 1155 ลงในเอกสารประชาสั ม พั น ธ์
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก เป็นต้น แล้วนาไปแจก
นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ างประเทศ
หรื อ แนบเอกสารไปกั บ ตั๋ ว พาสปอร์ ต ที่ ใ ช้
ในการเดิ นทางเพื่ อประชาสั มพั นธ์ ให้ นั กท่ องเที่ ยว
ได้ รับทราบ หากมี ปั ญหาหรื อไม่ ได้ รับความสะดวก
สามารถติ ดต่ อขอความช่ วยเหลื อได้ สะดวกรวดเร็ ว
ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง
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