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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา และปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ ของเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2559 รวมจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที(t-test) ค่าเอฟ (F-Test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวพัทยาในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง
ๆ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวในฐานะ ผู้รักษาการตามกฎหมาย และด้านการให้ความช่วยเหลือ
อานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ด้านบทบาทการ
ปฏิบัติงาน
2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เมื่อ
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
3. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยว

2

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างเครื่องมือโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ และเอกสารตาราเกี่ยวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีบทบาท ความคาดหวัง ความคิดเห็นและการให้บริการเพื่อกาหนดประเด็นต่างๆ แล้วกาหนดเป็นข้อ
คาถามในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาความคาดหวังของในนักท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวใน
แต่ละด้าน แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาที่ใช้ เพื่อรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นผู้วิจัย
นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับความมุ่งหมายทางการวิจัย
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นาไปทดลองใช้ (try out) กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability)
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ แล้วนา
แบบสอบถามทีผ่ ่านการเห็นชอบไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามซึ่ ง สร้ า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสารวจรายการ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีต่อตารวจท่องเที่ยวเมือง
พัทยา ประกอบด้วย 1) ด้านผู้รักษาการตามกฎหมาย 2) ด้านการให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกรักษา
ความปลอดภัย และคุ้มครองผลประโยชน์ 3) ด้านการติดต่อประสานงาน และ 4) ด้านบทบาทการปฏิบัติงาน
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งเป็นไปตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert)
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 77) เกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้
5 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับน้อย
1 หมายถึง
มีความคาดหวังในน้อยที่สุด

3

สรุปผล
จากการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา สรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอายุอยู่ระหว่าง
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีอาชีพ รับจ้าง/
พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5
2. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวพัทยาในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดั บจากมากไปน้อย คือ ด้านการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวในฐานะ ผู้รักษาการตามกฎหมาย และด้านการ
ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
ด้านบทบาทการปฏิบัติงาน สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ตารวจท่องเที่ยวควรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลและควบคุมผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตารวจท่องเที่ยวทุจริตคอรัปชั่นมากกว่าตารวจหน่วย
อื่น และกรณี เ กิด เหตุ ร้ าย นั กท่ อ งเที่ ย วมั ก จะไปแจ้ ง ความกั บ ตารวจท่ อ งเที่ ย วมากกว่ าต ารวจหน่ว ยอื่ น
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของตารวจท่องเที่ยวซ้าซ้อนกับตารวจ
ท้องที่
2.2 ด้านการให้ ความช่ ว ยเหลื อ อานวยความสะดวก รั กษาความปลอดภั ยตลอดจนคุ้ม ครอง
ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ คือ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการติดต่อกับตารวจ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี การให้บริการของตารวจท่องเที่ยวมีส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจในท้องถิ่นยืนหยัดอยู่ได้จนถึง
ปัจจุบัน และ ตารวจท่องเที่ยวมีการจัดจุดให้บริการรับแจ้งความและบริการทั่วไปไว้อย่างเพียงพอ ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ตารวจท่องเที่ยวมีการจัดจุดให้บริการรับแจ้งความและบริการทั่วไปไว้อย่าง
เพียงพอ
2.3 ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากเมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ทุก ข้อ มี ค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ยงล าดั บจากมากไปน้ อย คื อ การ
ประสานงานระหว่างตารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อมี
การกระทาผิดอาญาต่อนักท่องเที่ยวแล้วตารวจท่องเที่ยวมีการประสานงานกับตารวจท้องที่ เพื่อแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี และ ตารวจท่องเที่ยวควรมีการติดต่อและประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวให้มาก
ขึ้น ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การประสานระหว่างตารวจท่องเที่ยวและตารวจท้องที่
2.4 ด้านบทบาทการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ มีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มี
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จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นได้ง่าย มีหัวใจให้บริการนักท่องเที่ยว (Service Mind) และสามารถสร้างช่อง
ทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ มีการให้บริการที่ดีจนนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมือง
พัทยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละด้านได้ดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เมื่ อ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ในภาพรวมและทุ ก ด้ า นแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
3.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สรุปได้ว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเมื่อจาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้วิจัย
มีประเด็นสาคัญที่ได้นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คื อ ด้านการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวในฐานะ ผู้รักษาการตามกฎหมาย และด้านการ
ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
ด้านบทบาทการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะแนวทางในการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ มุ่งเน้นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมุ่งอานวยความสงบสุข ส่งผลให้
ข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ในองค์กรตระหนักถึงนโยบายในการปฏิบัติงานดังกล่ าวจึงต้องปฏิบัติงานด้วย
ความมุ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และอาจเป็นเพราะโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ไม่ซับซ้อนนัก
และผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันก่อนลงมือปฏิบัติงาน มีอิสระในการตัดสินใจ
ในการปฏิบั ติงานพอสมควร จึ งทาให้ ข้าราชการตารวจท่องเที่ยวพัทยา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
มนทิพพา นิมานันท์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพ
งานบริการผู้ป่วยของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความ
คาดหวังในคุณภาพงานบริการผู้ป่วยใน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 วิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการ
ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ทั้งอาจเป็ น เพราะสภาพการปฏิบัติงานของตารวจท่องเที่ยวมุ่งการให้ บริการที่
ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการติดต่อกับตารวจ
ท่องเที่ย วเป็ นอย่ างดีและมีส่ว นช่ว ยส่ งเสริ มให้ ธุรกิจในท้องถิ่นยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้ อง
งานวิจัยของ เกศสุดา เหมทานนท์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการของสถานีอนามัย
ตามความความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการของสถานีอนามัยตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 วิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานของ
ข้ า ราชการต ารวจมี ก ารแบ่ ง สายการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งกั น
สภาพแวดล้อมในการทางานและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ รังสิมันฑ์ วิจิตธารงศักดิ์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนั้น ส่วน
ใหญ่มีการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ กาหนดสิทธิและหน้าที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การจัดตั้งคณะกรรมการกลาง
เพื่อการกาหนดกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนการประชุมบางขั้นตอนมักไม่ได้ปฏิบัติ
และการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต้องแก้ไขปรับปรุง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากด้านต่าง ๆ อาทิ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมีปัญหาในระดับปานกลาง
1.4 วิเคราะห์ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้าน
บทบาทการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการตารวจท่องเที่ยวเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากกว่าตารวจฝ่ายอื่น ๆ ดังนั้นบทบาทในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สาหรับนักท่องเที่ยว ก็ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีมั่นใจว่าในการท่องเที่ยวในประเทศไทย จะมีความปลอดภัย
โดยได้รับการรับรองจากตารวจท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมลักษณ์ หล้าเลิศ (2553,บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของนั กท่อ งเที่ยวชาวต่ างประเทศต่ อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
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ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในเรื่องการคุ้มครองนักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวในจังหวัด
เชีย งใหม่ นั กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่ วนใหญ่มีความคาดหวังค่อนข้างสูงว่าจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการ
คุ้มครองที่ดีต่อนักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาใน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังของต่อบทบาทของตารวจ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ว่าตารวจควรดูแลให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขขณะท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ตารวจท่องเที่ยวควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว และควร
พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ควรทาตัวให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อใจได้ ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดเกี่ยวกับ ชุติ
มน บึงกลาง และกฤติยา ร่างสม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้
คุณภาพบริการของตารวจท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจต่อความคาดหวังและคุณภาพบริการของตารวจท่องเที่ยวในระดับมาก เมื่อนามาเปรียบเทียบกันแล้ว
พบว่าความคาดหวังจากคุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
ตารวจท่องเที่ย วแตกต่างกัน เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน ด้านความเข้าใจและรู้จักนักท่องเที่ยว พบความ
แตกต่างมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้ านความ
น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ และด้านการให้ความมั่นใจ ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ตารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวทุกคน จาก
ผลการวิจัยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมีความคิดอยู่ในระดับต่อข้อนี้ นั้นก็แสดงว่าตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาต้อง
ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มมาก ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะอยู่อารมณ์ใด ตารวจท่องเที่ยวต้องวางใจเป็นกลาง
พร้ อมให้บ ริการนั กท่องเที่ยว ด้ว ยความเต็มใจ มีรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยวเสมอ ให้ส มกับสัญลักษณ์ของ
ประเทศไทย คือ ยิ้มสยาม
1.2 มีการให้บริการที่ดีจนนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย จากผลการวิจัยจะเห็นว่า
ข้อมีค่าเฉลี่ยต่า นั้นก็แสดงว่า นักท่องเที่ยวยังคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจากอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นขณะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยว
ดังนั้น เจ้าหน้าตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาต้องมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวมากกว่านี้ อัน
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกลับมาเที่ยวซ้า หรือการแนะนาญาติ พี่น้องให้มาท่องเที่ยวเมืองไทยเพิ่มอีก
เพราะมั่นใจในความรักษาความปลอดภัยของตารวจท่องเที่ยว
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการต ารวจท่ อ งเที่ ย วให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้นามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวต่อไป

