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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ศึ กษาความสาเร็จของการจั ดการอานวยความปลอดภั ยแก่ นักท่ องเที่ ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิ น ของสถานี ตารวจท่องเที่ยว 7 (หั วหิน) และ (2) เปรียบเทียบความสาเร็จการจัดการอานวยความปลอดภั ย
แก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาลเมื องหั วหิ น ของสถานี ต ารวจท่ องเที่ ยว 7 (หั วหิ น) จ าแนกตามลั กษณะส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามของนักท่ องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังนั กท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ นในพื้ นที่ รับผิดชอบของสถานีต ารวจท่องเที่ยว 7 (หั วหิน) ทั้งหมด 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และ
ค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่ า (นั กท่องเที่ ยว เห็นว่าสถานีต ารวจท่ องเที่ ยว 7 (หัวหิน) มี ความสาเร็จในการอานวยความปลอดภั ย
แก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
เห็ นว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยว 7 (หั วหิน) มีความส าเร็จในการอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมื องหัวหิ น
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านแผนงาน (2) ด้านการประเมินแผน (3) ด้านการนาไปปฏิบัติ และ (4) ด้านการปรับแก้ไข
ตามลาดับ และ (2) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจากทัศนะของนักท่ องเที่ยวต่อความส าเร็จของการจัดการอานวย
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) เมื่อจาแนกตามอายุ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนด้านเพศ และระดับการศึกษา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ความสาเร็จ, การจัดการ, การอานวยความปลอดภัย

Abstract

This research is aimed to (1 ) study the success of prevention and protection of tourists
performed by 7 th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality and (2 ) compare the success of
prevention and protection of tourists performed by 7th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality
by classifying into personal characteristics of questionnaire respondents of tourists in Hua Hin
Municipality. The researcher has distributed some questionnaires to Thai tourists who have traveled
to wander in Hua Hin Municipality in the responsible area of 7th Tourist Police Station numbering 400
persons by using the questionnaires to be the tool of research. The Statistic used for the research is
the frequency, percentage, means, standard deviation, T-test and F-test. The result of research is
found that: (1) The tourists give the overall success of prevention and protection of tourists
performed by 7th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality in the moderate level. When taking
into consideration in each field, it is found that the tourists give the success of prevention and
protection of tourists performed by 7 th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality in the
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moderate level in 4 fields as follows: (1) The field of working plan, (2) The field of plan evaluation,
(3 ) The field of implementation and (4 ) The field of improvement, respectively. (2) There is
statistically significant difference from the point of view of tourists toward the success of prevention
and protection of tourists performed by 7 th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality when
classifying into age, profession and monthly average income and also in the field of gender and level
of education, there is statistically no significant difference.
Keywords: the success, prevention, protection

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเป็นแหล่งรายได้นามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ ภู มิ ภาค
อย่ างไรก็ ตาม การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวของ
ประเทศ (กัลยา สมมาตย์, 2541; สุภาพร มากแจ้ง
, 2534; วรรณา วงษ์วานิช, 2539) ในระยะ 2-3 ปี
ที่ ผ่านมา ได้ประสบปัญหาและอุ ปสรรคอย่างต่อเนื่ อง
จากเหตุการณ์ ความไม่ สงบทางการเมื องภายในประเทศ
ผนวกกั บภัยคุกคามจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
ของประเทศตั้งแต่ปลายปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2552
และต้นปี 2553 และมีแนวโน้มว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกและการแก้ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมื องภายใน
ประเทศซึ่ งส่ งผลต่ อการลดลงของอั ตราการขยายตั ว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ค่อนข้างสูง
และกระทบตามมาต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจเชื่อมโยงด้วยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลาดับมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมี ความอ่ อนไหวง่ายจาก
ปั จจั ยลบทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่ อาจ
หลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
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ระดับโลก จึงท้ าทายด้วยสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่นความ
ถดถอยของเศรษฐกิ จโลก ผลกระทบภาวะโลกร้ อน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวนัก ท่องเทีย่ วได้มีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมโดยเน้นคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
สะอาด ให้ความสาคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมและใช้
สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น
ดังนั้ น เพื่ อการกระตุ้ นตลาดการท่ องเที่ ยวและ
การวางรากฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มี มติเมื่ อ
วันที่ 17 เมษายน 2552 ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ
(National Agenda) และมติ คณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วั นที่
21 เมษายน 2553 มอบหมายให้กระทรวงท่ องเที่ ยวและ
กีฬาจัดท ายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูวิกฤตการท่ องเที่ ยว
ระยะสั้นและระยะยาว ให้ สอดคล้องกั บอ านาจหน้ าที่
คณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ ยวแห่งชาติ ที่ จะต้อง
จั ดท าแผนพั ฒนาการท่ องเที่ ยวแห่ งชาติ เสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความ
ยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและสร้างศั กยภาพในการหารายได้
จากการท่ องเที่ ยว สนองตอบนโยบายของรั ฐบาลใน
การเร่ งใช้ โอกาสจากวิ กฤตการถดถอยทางเศรษฐกิ จ
(Economic Recession) เพื่ อพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทยให้มี ความพร้อมทั้ งด้านคุณภาพ (Quality)
การแข่งขัน (Competitiveness) และการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainability) โดยให้ความส าคัญกั บกั บสิ่งอานวย
ความสะดวก การฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว
Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219

ให้เกิดความยั่งยืน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กั บ
แหล่งท่องเที่ยว และการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสานักงานตารวจแห่งชาติ คือ การดูแลให้นักท่องเที่ยว
ปลอดภั ยจากอาชญากรรม การฉ้ อฉล และอุ บั ติ เหตุ
ที่ควรป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ ให้ความสาคัญ ใน
ผลกระทบที่มี ต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่ องเที่ ยว รวมถึง
การบริการที่ สะดวกปลอดภั ยต่ อระบบคมนาคมขนส่ ง
และระบบขนส่งมวลชน และดาเนินการในส่วนของ
การรักษาความปลอดภัย ขจัดการเอารัดเอาเปรียบและ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่นักท่ องเที่ ยว ซึ่ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนดกลยุทธ์พัฒนา
ระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมทั้งจัดตั้ง
ศู นย์ บริ การและรั กษาความปลอดภั ยแก่ นั กท่ องเที่ ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ดูแลรับผิดชอบและ
เป็นหน่วยงานทางวิชาการเกี่ยวกับการท่อ งเที่ยว
ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานและดาเนินการในผลผลิต การรักษา
ความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวของ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนด
ให้ มีแผนปฏิบัติ ราชการ: การรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ ยวของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนดให้กองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธร 1-9
และ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ตารวจน้า กองบังคับการตารวจรถไฟ และกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ดาเนินกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภั ยให้ แก่ นั ก
ท่องเที่ยว และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่ องเที่ ยวและภาษาต่างประเทศ อั นเป็นการบูรณาการ
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และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกั ดส านักงานตารวจแห่งชาติ ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ดังนั้น การศึกษาความสาเร็จของการอานวย
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
หั วหิ นของสถานี ต ารวจท่ องเที่ ยว 7 (หั วหิ น) จะเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการจัดการอานวยความปลอดภัย
ของต ารวจท่ องเที่ ยวแก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อสร้างภาพพจน์
และความเชื่อมั่ นแก่นัก ท่องเที่ ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จการจัดการอานวย
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
2. เพื่อเปรียบเที ยบความส าเร็จการจัดการ
อานวยความปลอดภั ยแก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) จาแนก
ตามลั กษณะส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถามของ
นักท่องเที่ยวในในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสาเร็จของการจัดการอานวยความปลอดภัย
ของตารวจท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่ อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) ระดับสูง
2. นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่
มี ลั กษณะส่ วนบุ คคลต่ างกั น มี ทั ศนะต่ อความส าเร็ จ
ของการจัดการอานวยความปลอดภัยของสถานีตารวจ
ท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) แตกต่างกัน
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสาเร็จ
เม คเค ล แ ล น ด์ (McClelland, 1953)
มี ความเชื่อว่ามนุษย์เรามุ่ งจะกระท าสิ่ งใดสิ่งหนึ่ ง ให้
ส าเร็ จลุ ล่ วงไป ซึ่ งลั กษณะของบุ คคลที่ มี แรงจู งใจใน
ความสาเร็จสูงมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ (1) ชอบทางาน
ที่มี ระดับยากปานกลางเป็นงานที่ ไม่ ยาก หรือง่ายเกิ น
ความสามารถของเขา (2) ชอบได้รับการตอบสนองต่อ
ผลงานทั นที ที่ ผลส าเร็จ เพื่ อจะได้วัดประเมิ นผลงาน
ความก้าวหน้าของเขา และจะวัดตามกฎเกณฑ์ที่บ่งเฉพาะ
(3) ชอบที่จะทาสิ่งใดแล้วทาให้สาเร็จไปและเขามักมี
ความ สนใจในงานนั้นๆ มี การตอบสนองความต้องการ
ภายใน (Intrinsic Reward) งานนั้นควรน่าสนใจและ
ท้ าทาย และ (4) เมื่ อเลือกและมี จุดมุ่ งหมายแล้ ว
จะต้องท าจนส าเร็จลุ ล่วงไปเขาอาจจะมี ลั กษณะ
เงียบไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมากนัก
Kerr, Donna H. (1976) ก ล่ าวว่ า ความ
ล้มเหลวในขั้นการน านโยบายไปปฏิ บั ติ นั้ นอาจเกิ ดจาก
ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ (1) องค์การที่นานโยบายไปปฏิบัติมี
ศักยภาพต่า (2) องค์การขาดความรู้และวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม (3) ตั วผู้ ปฏิ บั ติ ขาดความสามารถ และ
(4) องค์การขาดก าลังคน ส่ วน Cheema, Shabbir G.
and Dennis, Rondinelli A. (1983) ศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อความ สาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ และการสนับสนุนทางด้าน
การเมื อง งบประมาณ และเทคนิ คจากส่วนกลางอย่ าง
พอเพียงต่อการนาไปปฏิบัติขณะที่ Ingram, H. M. and
Dean E.M. (1980) เห็นว่าความสาเร็จหรือล้มเหลวเป็น
แนวคิ ดที่ เ ข้ าใจยากมี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรมสู ง
สะท้ อ นให้ เห็ นถึ งเป้ าหมาย ทั ศนะหรื อมุ ม มอง
ของคนอื่ นๆ หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผู้ ประเมิ นผล หรื อพู ดได้ ว่ า
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ความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กั บ ตัวบุ คคลแล้วยัง
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาและเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม
ส าหรั บ Van Meter, Donald S. and Van
Hom, Carl E. (1975) สรุปไว้ว่าความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ ดังนี้ (1) การสื่อ
ข้อความ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบายกิ จกรรมต่างๆ
มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้น ตลอดจนความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติ (2) สมรรถนะขององค์การ ได้แก่
การมี ทรัพยากรเพียงพอคุณภาพของบุคลากรภาวะ
ผู้ น าความส าคั ญ ของหน่ วยงานและสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั่วไป (3) ด้านตัวผู้ปฏิบัติ
ได้แก่ ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติความภักดีของบุคคล
ที่ มี ต่อองค์ ก ารความพร้อ มที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม
แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทาง
ไปอยู่ ใ นสถานที่ อั น มิ ใ ช่ ที่ พ านั ก ถาวรของตน
ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป
(มีการ ค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน) แต่ไม่เกิน 90 วัน เป็นการ
เดิ นทางไปโดยสมั ครใจ ด้ วยวั ตถุ ประสงค์ ใดๆ ก็ ตาม
ที่มิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ ทั้งนี้ผู้โดยสาร
มาทางเรือสาราญทางทะเลแล้วไม่พักค้างคืนบนฝั่ง
ก็จะไม่นับว่าเป็นนักท่องเที่ยว และผู้โดยสารผ่านที่แวะพัก
เพื่ อต่ อเครื่ องบิ นก็ จะไม่ นั บว่าเป็ นนั กท่ องเที่ ยวด้ว ย
เช่นกัน (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว,
2545)
ส่วน การท่องเที่ยว การเดินทางจากที่อยู่อาศัย
ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ
ตามวัตถุป ระสงค์ใด ๆ ที่ มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ (เศกสรรค์ ยงวณิชย์, 2536) สอดคล้องกับ
รสสุคนธ์ จุยคาวงศ์ (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การท่องเที่ยว หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
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และการอ านวยความสะดวก เพื่ อให้ เกิ ดความสุ ขสบาย
ในการเดินทาง เช่นเดียวกับ ธีระวิทย์ พรายแย้ม (2545)
กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากที่พัก
เป็นการชั่วคราว เพื่อพักผ่อน หรือทากิจกรรมอืน่ ๆ
ดังนั้น การท่องเที่ ยว จึงหมายถึง การเดินทางของบุคคล
จากสถานที่ ซึ่ งเป็ นที่ อาศั ยอยู่ ประจ าไปยั งสถานที่ อื่ น
เป็ นการชั่ วคราวและเดิ นทางกลั บไปสถานที่ อาศั ยเดิ ม
และท ากิ จกรรมต่ าง ๆ ระหว่างที่ อยู่ แหล่ งท่ องเที่ ยว
โดยอาจพักแรม หรือไม่พักแรม ณ ที่นั้นก็ได้เพื่อผ่อนคลาย
พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาประชุมสัมมนา ประกอบธุรกิ จ
ชมนิทรรศการ เยี่ยมเยี่ยนเพื่อหรือญาติมิ ตร และ
สร้างความรื่นรมย์ให้กับชีวิต
แนวคิดและทฤษฎี การจัด การด้ว ยวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)
มหาวิ ทยาลั ยแม่ โจ้ (2548) กล่ าวว่ า PDCA
เป็นวงจรคุณภาพ ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่(1) Plan
หมายถึ ง การวางแผนการด าเนิ นงานอย่ างรอบคอบ
ครอบคลุมถึงการกาหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลง (2) Do หมายถึง การดาเนิ นงานตามแผน
อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การดาเนินการ
มีวิธีการดาเนินการ มีวิธีการดาเนินการ และมีผลของ
การดาเนิ นการ (3) Check หมายถึง การประเมิ นแผน
อาจประกอบด้ วย การประเมิ นโครงสร้างที่ รองรั บการ
ดาเนินงาน การประเมินขั้นตอนการดาเนินงานและการ
ประเมิ นผลของการด าเนิ นงานตามแผนที่ ตั้ งไว้ และ
(4) Act หมายถึง การนาผลการประเมินมาพัฒนาแผน
อาจประกอบด้วย การนาผลการประเมิ นมาวิเคราะห์
ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ส่วน Ishikawa (2009)
ได้ ขยาย 4 ขั้ นตอนของวงจรคุ ณภาพ PDCA ออกเป็ น
6 ขั้ นตอน ดั งนี้ (1) ก าหนดเป้ าหมายและจุ ดประสงค์
(2) ก าหนดวิธีการและขั้ นตอนที่ จ าเป็ นเพื่ อการบรรลุ
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เป้ าหมาย (plan) (3) ศึ กษาหาความรู้ที่ เกี่ ยวข้องการฝึ ก
อบรม (4) ลงมือปฏิบัติ ดาเนินการ (5) ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบผลการปฏิบั ติ และ (6) ดาเนิ นการตามความ
เหมาะสม
ดั งนั้ น PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็ น
กิ จกรรมพื้ น ฐานในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพและ
คุณภาพของการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
4 ขั้น คือ วางแผน-ปฎิบัต-ิ ตรวจสอบ-ปรับปรุง การ
ดาเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจร
อย่ า งต่ อเนื่ องหมุ นเวี ยนไปเรื่ อยๆ ย่ อมส่ งผลให้ การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิ จั ยใช้ รูป แบบของการวิ จัย เชิง ปริม าณ
ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
จานวน 2,770,413 คน (กรมการท่องเที่ ยวกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 2556) สุ่มตัวอย่างจากประชากร
นั ก ท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางเข้ ามาท่ องเที่ ยว
ในขตเทศบาลเมืองหัวหิน การกาหนดขนาดตัวอย่าง
จะใช้แนวคิ ดของ Taro Yamane (1973) ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จของ
การอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) จานวน
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36 ข้อ ประกอบด้วยด้านการวางแผน ด้านการนาไปปฏิบตั ิ
ด้านการประเมินแผน และด้านการปรับแก้ไข
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสาเร็จ
ของ การอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณจากความ
สอดคล้องคือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence)
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ค่า IOC โดยคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน จากนั้ นน าแบบสอบถามที่
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
จานวน 40 คน และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ วิธี หาค่ าสั มประสิ ทธิ์อั ลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.769
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรูปและ ตารางประกอบความเรียง
โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
ได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมู ลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลใช้ สถิ ติ เชิ งอนุ มาน
ได้ แก่ (1) ค่ า t-test (Independent t-test) ใช้ วิ เคราะห์
ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง
2 กลุ่ ม ที่ มี ระดั บนั ยส าคั ญ .05 และ (2) F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2545)
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ผลการวิจัย
1. นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จของ
การอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
นั กท่ องเที่ ยว มี ทั ศนะต่ อความส าเร็ จของการอ านวย
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
หัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านแผนงาน
(2) ด้านการประเมินแผน (3) ด้านการนาไปปฏิบัติ
และ (4) ด้ านการปรั บแก้ ไข ตามล าดั บ เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านแผนงาน พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนะ
ต่ อความส าเร็ จของการอ านวยความปลอดภั ยแก่
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินของสถานี
ตารวจท่ องเที่ ยว 7 (หั วหิ น) ด้ านแผนงาน อยู่ในระดั บ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุดในด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
1.2 ด้านการนาไปปฏิบัติ พบว่า นักท่องเที่ยว
มีทัศนะต่อความสาเร็จของการอานวยความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินของสถานี
ตารวจท่ องเที่ ยว 7 (หัวหิน) ด้านการนาไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดในด้านโครงการ
สร้างความเชื่อมั่ นโดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Sorry
Sorry)
1.3 ด้านการประเมินแผน พบว่า นักท่องเที่ยว
มี ทั ศนะต่ อความส าเร็จของการอานวยความปลอดภั ย
แก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาลเมื องหั วหิ นของสถานี
ตารวจท่ องเที่ ยว 7 (หัวหิน) ด้านการประเมิ นแผนอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการ
ประเมิ นของตารวจท่ องเที่ ยว มี การประเมิ นรายงานผล
ประจาปี ปีละ 2 ครั้งรอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน
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1.4 ด้านการปรับแก้ไข พบว่า นักท่องเที่ยว
มีทัศนะต่อความสาเร็จของการอานวยความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินของสถานี
ตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) ด้านการปรับแก้ไขอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการอานวยความ
สะดวกในด้านการบริการ 24 ชั่วโมงของตารวจท่องเที่ยว
2. นักท่ องเที่ ยวมีทั ศนะต่อความสาเร็จของ
การจัดการอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7
(หั วหิ น) ความแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
เมื่อจาแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนด้านเพศ และระดับการศึกษา ไม่มี ความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
นัก ท่ อ งเที่ ยว มี ทั ศนะต่อ ความส าเร็จ ของ
การอานวยความปลอดภัยแก่ นักท่อ งเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7
(หั วหิ น) โดยรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จ
ของการอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
อยู่ ในระดับปานกลางทั้ ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านแผนงาน
(2) ด้านการประเมินแผน (3) ด้านการนาไปปฏิบัติ
และ (4) ด้ านการปรับแก้ ไข ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิ จั ยของ วันทิ กา หิ รั ญเทศ (2556) ศึ กษาเรื่ อง
ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่างชาติ ต่ อการให้
บริการของตารวจท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ
ต่อการให้ บริ การของต ารวจท่ องเที่ ยวในถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุภาพร จังทร์คง
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(2556) ศึ กษาเรื่ องความส าเร็ จของการน านโยบายการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตทหารไปสู่ก ารปฏิบัติ
กรณี ศึกษา: กองบิ น 5 จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์ พบว่ า
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการนานโยบายการท่องเที่ยว
ไปปฏิ บั ติ ทั้ งหกประการสามารถร่ วมกั นอธิบายความ
สัมพั นธ์ของประสิ ทธิผลของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
คิดเป็ นร้ อยละ 69.8 และยั งสอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ย
ของ วิ ณุ รา ทองแก้ ว (2555) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยแห่ ง
ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษาของ
ทุกหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้
พบว่า ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.16) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงาน
วิ จั ยของ วิ ลาวั ลย์ ประสานจิ ตร (2552) ศึ กษาเรื่ อ ง
แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ
PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ พบว่า งานอนามัยโรงเรียน
ด้านการวางแผนงานอนามัยโรงเรียนด้านการปฏิบัติงาน
อนามั ยโรงเรียน และด้านการนิ เทศ/การก ากั บ/ติดตาม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากส่วยด้านการสรุป/รายงานผล/
ปรับปรุง/แก้ไข มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
นัก ท่ อ งเที่ ยว มี ทั ศนะต่อ ความส าเร็จ ของ
การอานวยความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7
(หัวหิน) ด้านแผนงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว มีทัศนะ
ต่อความสาเร็จ ของการอานวยความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินของสถานี
ตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ
ดังนี้ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้พบว่า นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อ
ความสาเร็จของการอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมื องหัวหินของสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 7
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(หัวหิน) อยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ ตามลาดับดังนี้ (1)
ด้านการให้บริการและงานช่วยเหลือนั กท่ องเที่ ยวและ
นักท่ องเที่ ยว (2) ด้านป้องกั นอาชญากรรม (3) นโยบาย
ความมั่ นคงภายในประเทศ (4) ด้านบริการพั ฒนาองค์กร
และบริหารงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) ด้านปราบปราม
อาชญากรรม (6) ชุมนุมและมวลชนสัมพันธ์ และ
(7) ด้ านการสอบสวนและอ านวยความยุติ ธรรมทางคดี
ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรสวรรค์
ศิริวัฒน์ (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูด้านการ
จั ดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นกระบวนการคิ ดโดยใช้ หลั กการ
บริหารวงจร PDCA โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาเภอปราสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า
ผู้รับการอบรมทุกคนสามารถจัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นกระบวนการคิ ด โดยใช้ หลั กการบริ หาร
วงจร PDCA ได้ และได้รับ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีก ารสอนที่ เหมาะสมกั บ เนื้อ หาที่ จ ะสอน เช่น
สาระส าคัญ ผลการเรียนที่ คาดหวัง เนื้อหาสาระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
และการวัดและและประเมิ นผล ซึ่งแต่ล ะแผนมี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากการพัฒนาครูด้านการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด โดย
ใช้หลัก การบริหารวงจร PDCA ครูมีความรู้ความ
สามารในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้ น
กระบวนการคิด โดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA ได้
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา สภาพผู้เรียน และ
มีความมั่นใจมากขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้ คือสิ่ง
ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒ นาผู้เรียน โดยเฉพาะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดโดยใช้
หลักการบริหารวงจร PDCA และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ประสิทธิ ตั นมี (2550) ศึ กษาเรื่องการพั ฒนางาน
วิชาการโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนบ้านวังรวก
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สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1
พบว่า ขั้นร่วมวางแผน (P) เริ่ มจากการท า SWOT แล้ ว
จึงกาหนดจุดประสงค์การพัฒนางานวิชาการ ได้ว่าเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนปีการศึกษา 2549
สูงกว่า ปีก ารศึกษา 2548 แล้วได้แนวทางพัฒ นา
งานวิชาการ ก าหนดเป็นวิสัยทั ศน์ พันธกิ จ และ
เป้าประสงค์
นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จของการ
อานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมื องหัวหินของสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 7 (หัวหิ น)
ด้านการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จ
ของการอานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมื องหัวหินของสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 7
(หัวหิน) อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 15 ข้อ ดังนี้ (1) โครงการ
สร้างความเชื่อมั่ นโดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(Sorry Sorry) (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐาน
ข้าราชการตารวจท่องเที่ ยว (3) โครงการสัมมนาการปรับ
ทั ศนคติและการสร้างที มงานของกองบังคับการตารวจ
ท่ องเที่ ยว (4) โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรมและ
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน (5) โครงการรณรงค์
“Your first friend 1155” และเผยแพร่ข้อมูล (6) โครงการ
สารวจความพึงพอใจเพิ่มศักยภาพการรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (7) โครงการ
เพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ในสถานการณ์วิกฤติ (8) โครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติแจ้งเหตุร้ายผ่าน 7-eleven (9) โครงการ
ฝึ กอบรมขั บรถวิ ทยุ น าขบวนรั กษา ความปลอดภั ย
บุ คคลส าคั ญ (10) โครงการทดสอบสมรรถภาพและ
ตรวจร่างกายประจ าปี (11) โครงการฝึกอบรมทบทวน
ยุ ทธวิ ธี ต ารวจ (12) โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
(13) โครงการอบรมอาสาสมั ครช่วยเหลือนักท่ องเที่ ยว
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(14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสืบสวน และ
(15) โครงการ 1 สถานี 1 โครงการ อาสาสมัครเยาวชนรัก
ท้องถิ่น ตามลาดับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรสวรรค์
ศิริวัฒน์ (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดโดยใช้ หลักการบริหารวงจร
PDCA โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาเภอปราสาท สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า ผู้รับการอบรม
ทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
โดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ครบทุกขั้นตอน ทาให้มีความมั่นใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
โดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานและ
กล้าแสดงออกมากขึ้น จากการคิดตามสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูสามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการคิด โดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA
การไปใช้จัดกิจกรรมได้ตามล าดับขั้นตอน มีความ
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และสภาพผู้เรียน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ ตันมี (2550)
ศึ กษาเรื่ องการพั ฒนางานวิ ชาการโดยใช้ วงจร PDCA
ของโรงเรี ยนบ้ านวั งรวก สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ขั้นร่วมดาเนินการ(D)
มีการให้ครูศึกษาดูงาน การเข้ารับการประชุมอบรม
การจัดท าผลงานวิชาการ การสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน และได้เครื่องมือวิจัยใช้ในการเก็บข้อมูล
นั กท่ องเที่ ยว มี ทั ศนะต่ อความส าเร็ จของการ
อานวยความปลอดภั ยแก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาล
เมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
ด้านการประเมินแผน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จ
ของการอ านวยความปลอดภั ยแก่ นั กท่ องเที่ ยวในเขต
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เทศบาลเมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
อยู่ ในระดั บมาก 1 ข้ อ ดั งนี้ การประเมิ นของต ารวจ
ท่องเที่ยว มีการประเมินรายงานผลประจาปี ปีละ 2 ครั้ง
รอบ 9 เดื อน และ รอบ 12 เดื อน นอกจากนี้ พบว่ า
นักท่องเที่ยว มีทัศนะต่อความสาเร็จของการอานวยความ
ปลอดภัยแก่นักท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 6 ข้อ ตามลาดับดังนี้ (1) การให้บริการอานวย
ความสะดวกและช่วยเหลือนักท่ องเที่ ยว (2) การบริหาร
จัดการของสถานีตารวจท่องเที่ยวหัวหิน (3) การประเมิน
ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ตารวจท่องเที่ยว (4) คุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ท่ องเที่ ยว (5) การรักษาความปลอดภั ยแก่ นั กท่ องเที่ ยว
และ (6) การอานวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว
ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ
ตันมี (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจร
PDCA ของโรงเรียนบ้านวังรวก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ขั้นร่วมประเมินผล (C)
นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ ปกครองนั กเรี ยนตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจ
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เลิศณรงค์ พูนเกิดมะเริง
(2546) ได้ศึก ษาเกี่ ยวกั บ การศึก ษากระบวนการ
บริ หารงานวิ ชาการของผู้ บริ หารโรงเรี ยนในโครงการ
โรงเรี ยนปฏิ รู ปการเรียนรู้ เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน
สังกั ดส านั กงานการประถมศึกษาจั งหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยให้จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถานศึ กษาหรือที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณาร่ วมกั น เป็ น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประเมินเป็นระยะ
ด้วยแบบรายงานที่ ผู้ บริหารจั ดท าให้ และให้ แต่ ละคน
สรุปรูปแบบการปฏิบัติงานที่ตนชานาญมากที่สุด
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เพื่อเป็นต้นแบบของสถานศึก ษา การรายงานผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในลักษณะการมอบหมาย
ให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่ อรวบรวมน าเสนอต่ อต้ นสั งกั ด รายงานผู้ ปกครอง
ด้วยการประชุมชี้แจง และจัดท าเอกสารเผยแพร่
พบปั ญหาการน าผลการประเมิ นมาใช้ วางแผนพั ฒนา
สถานศึกษายังน้อย ขาดครูที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ ข้อมู ล ซึ่งแก้ ไขโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ ข้อ มู ล และน าผลไปใช้ วางแผนพั ฒ นา
สถานศึกษา ส่วนปัญหาผู้ปกครองไม่มีเวลาร่วมรับ
ฟังรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาและ
ไม่ ถนัดในการอ่านเอกสารรายงาน ซึ่ง แก้ ไขโดย
การนัดประชุมในเวลาเย็นหลังเสร็จ จากงานและ
สรุปรายงานอย่างง่ายพอเข้าใจ
นัก ท่ อ งเที่ ยว มี ทั ศนะต่อ ความส าเร็ จ ของ
การอานวยความปลอดภัยแก่ นักท่อ งเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินของสถานีตารวจท่องเที่ยว 7
(หัวหิน) ด้านการปรับแก้ไข อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นั กท่ องเที่ ยว มี ทั ศนะ
ต่อความสาเร็จ ของการอ านวยความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัว หินของสถานี
ตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน) อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ (1) มี การอ านวยความสะดวกในด้านการ
บริการ 24 ชั่ วโมงของต ารวจท่ องเที่ ยว (2) การที่ กลุ่ ม
บุคคล มี อิท ธิพลและนัก การเมื อ งเข้าฉกฉวยหา
ผลประโยชน์ กั บนั กท่ องเที่ ยว (3) จั ดหน่ วยเคลื่ อนที่
ของตารวจท่องเที่ยว ประจาจุดท่องเที่ยวที่สาคัญ
ซึ่งเป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการจานวนมาก
(4) ด้านเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่างๆ (5) การบังคับใช้กฎหมายที่ผปู้ ระกอบการ
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่ เป็นความผิดตามกฎหมาย
พ.ร.บ.ต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา และ (6) ด้านกาลัง
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พลของตารวจท่องเที่ยว ตามลาดับ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของประสิทธิ ตันมี (2550) ศึกษาเรื่อง
การพั ฒนางานวิชาการโดยใช้ วงจร PDCA ของโรงเรียน
บ้านวังรวก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 พบว่า ขั้นร่วมปรับปรุง (A) ผู้เกี่ ยวข้องมี ส่วนร่วม
ในการตรวจสอบรายงานผลการพัฒนางานวิชาการ
และผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียน และได้
แนวทางการปรับปรุงการพัฒนางานวิชาการเพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนในปีต่อไป และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วินัย หริ่มเทศ (2550) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจร PDCA สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า
สภาพการดาเนินงานประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร
เขต 1 ด้านที่ 4 ร่วมกันปรับปรุง (Action) มีการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับ ปรุง พั ฒ นาเกี่ ยวกั บ การจัดให้
ข้าราชการตารวจและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการบริหารสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 7 (หัวหิน)
และกาหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ติดตามกากับการดาเนินงานตามแผนการบริห าร
สถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
2. ควรปรับปรุงพัฒนาเกี่ ยวกับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพั นธ์ผลงานการปฏิบั ติงานของสถานี ตารวจ
ท่ องเที่ ยว 7 (หั วหิ น) อย่ างสม่ าเสมอและการจั ดให้ มี
งบประมาณในการบริหารสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
อย่างเหมาะสม
3. ควรมีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งระบบ
มี การพั ฒนาข้ าราชการต ารวจให้ มี ความรู้และทั กษะ
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ในการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะในเรื่องการจัด
ให้มีการตรวจสอบการบริหารงานสถานีตารวจท่องเที่ยว 7
(หัวหิน) ดาเนินการจัดหาและจัดทาเครื่องมือการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การจัดให้มี
การตรวจสอบการปฏิบั ติ งานสถานีต ารวจท่ องเที่ ยว 7
(หัวหิน) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมในสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
4. ควรปรับปรุงพัฒนาเกี่ ยวกับการสร้างและ
พั ฒนาเครื่ องมื อการนิ เทศ ติ ดตามและพั ฒนาเทคนิ ค
วิธีการในการก ากับการบริหารสถานีตารวจท่ องเที่ ยว 7
(หัวหิน)
5. ควรมีการประชุมและวางแผนดาเนินงาน
ตลอดจนแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

ให้อย่างชัดเจนและควรมีแผนการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงาน
6. ควรจัดอบรมประชาชนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
และมัคคุเทศก์ ให้มี ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อชักจูง และ
แนะน านั กท่ องเที่ ยวให้ ช่ วยกั นรั กษาสภาพแวดล้ อม
นอกจากนี้ ควรปลู กฝั งเยาวชนเห็ นความส าคั ญของ
การอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของ
แหล่งท่องเที่ยว
7. ควรจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ
ให้ความรู้เกี่ ยวกั บแหล่ง ท่องเที่ ยวและกฎระเบียบ
ข้อบั งคับของแหล่งท่ องเที่ ยวแก่ ประชาชนในท้ องถิ่ น
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
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