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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตในประเทศไทย โดยมีกลุมตัวอยางเปน พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย
จำนวน 400 คน แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนศึกษาและวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแกสถิติเชิงพรรณนา ในการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธโดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ใช t-test
dependent และ one way ANOVA เพื ่ อหาผลตางของระดับ ความคิด เห็ นดวยวิธ ีจ ับคู พหุคู ณ และการ
วิเคราะหสหสัมพันธ สวนที่ 2 เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตในประเทศไทย ในการเก็บขอมูลใชการสนทนากลุมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศ
ไทย และการสัมภาษณเชิงลึกผูบังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และนายกสมาคมรักษาความ
ปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย
ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยมีระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบันกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยในสมรรถนะที่คาดหวัง มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสำคัญ ไดตัวชี้วัดสมรรถนะวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย
ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ (1) ความรูการรักษาความปลอดภัย (2) ทักษะการรักษาความปลอดภัย (3)
ทัศนคติในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย และไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตในประเทศไทย ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก (1) การบริหารบุคคล (2) การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเพิ่มเติมจากหลักสูตรมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษา
ความปลอดภั ย กำหนด (3) การจั ด ทำคู  ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิง าน (4) ระบบการสอนงาน(Coaching) (5) การ
ประเมินผลและการฝกอบรมทบทวนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : สมรรถนะวิชาชีพ, พนักงาน,รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุ ญาต,
ประเทศไทย
Received: 2020-09-08: Revised: 2020-11-19: Accepted: 2020-11-29

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

70

Abstract
This study involved mixed-method research which had the objectives to: 1) study and
analyze the professional competency of licensed security personnel in Thailand; 2) develop
professional competency indicators for licensed security personnel in Thailand; and 3) develop
the approach to competency development for licensed security personnel in Thailand. The
samples of this research were 400 licensed security personnel in Thailand. This research was
composed of two parts. The first part included the study and analysis of professional
competency of licensed security personnel in Thailand, for which a 5-point scale questionnaire
was used for data collection. The statistics used in this research were descriptive statistics,
which were used for the analysis of general data pertaining to the samples. The correlations
were identified by testing the difference in the mean values using the dependent t-test and
one way ANOVA. The difference in the opinion levels of the security personnel was identified
using the multiple comparisons test and correlation analysis. The second part of the research
was dedicated to the study of the approach to competency development for licensed security
personnel in Thailand. Data in this part were collected through group discussions with licensed
security personnel, private employers, entrepreneurs, and consumers. In-depth interviews
were conducted with high-ranking chief police officers of the Royal Thai Police and the
president of the Asia Pacific Security Association.
The study revealed that there was a significant correlation between the level of opinion
about the current competency levels of licensed security personnel in Thailand and that of
the opinion about expected competency levels of licensed security personnel. From this
research, professional competency indicators for licensed security personnel were developed,
which were in three areas – security knowledge, security skills, and attitude towards the
security profession. In addition, the approach to competency development for licensed
security personnel in Thailand was developed, which involved five aspects: (1) Personnel
management; (2) Training in private security service apart from the standard training course
required by the Security Business Commission, (3) Preparation of an operational manual, (4)
Coaching system, and (5) Regular and efficient training, evaluation and review.
Keyword :

Competency , Security Personnel, Licensed Security Personnel , Thailand

บทนำ

สถานการณที่เกี่ยวกับเหตุการณในดานความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดปญหากับประชาชนในประเทศไทย
มีแนวโนมที่สูงขึ้น และมีพฤติกรรมการกอเหตุที่รุนแรง มีความซับซอนมากขึ้น ทำใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ตองติดตาม
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สถานการณและดูแลดานความปลอดภัยใหกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตองทำงานดวยความเขมแข็ง
และตองทำใหเกิดประสิทธิภาพ
จากสถิติขอมูลคดีอาญา 5 กลุมทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2558 เมื่อนำคดีที่เกิดและการจับ
มาเปรียบเทียบกัน พบวาการจับไดมีนอยกวาการเกิดเกือบเทาตัวทุกกลุม จากขอมูลดังกลาวขางตนไดสะทอน
ปญหาสังคมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประชากรในประเทศ ซึ่งหากดูจากจำนวนเจาหนาที่ตำรวจตอ
จำนวนประชากร ที่ตำรวจ 1 คนตองรับผิดชอบประชากร จำนวนถึง 299 คน และประเทศไทยมีจำนวน
บานพักมากถึง 24,712,420 หลังคาเรือน (สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง, 2558) ไดสะทอนถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปองกันอาชญากรรมออกมาชัดเจน วาเฉพาะเจาหนาที่ตำรวจนั้น ไม
สามารถปองกันอาชญากรรมไดอยางเด็ดขาด ยอมตองแสวงหาแนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมในการใหภาค
ประชาชน ชุมชน สังคมเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เชน อาสาสมัครภาค
ประชาชนในรู ป แบบ อาสาสมั ค รตำรวจบ า น อาสาจราจร อาสาตำรวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ อาสาแจ ง ข า ว
อาชญากรรม อาสมั ครบรรเทาสาธารณภั ย เปน ตน (สำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2559) ดว ยจำนวนของ
ขาราชการที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานมีอยูอยางจำกัด ไมเพียงพอตอการใหการดูแลรักษาความปลอดภัยได
อยางทั่วถึง จึงมีความจำเปนตองการภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแล และรักษาความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนอยางทั่วถึง เมื่อประเทศไทยมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเปนที่
จะตองใชบริการดานการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงมีคนในกลุมอื่นๆ เขามาทำงานรักษาความปลอดภัย
เอกชนมากขึ้น ประกอบกับมีผูเห็นวางานรักษาความปลอดภัยสามารถที่จะทำเปนอาชีพได จึงมีการจัดตั้ง
บริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนเกิดขึ้น (แสงวรรณ โรจนธรรม, 2549) กอปรกับผลงานวิจัยของ เสนาะ
พูนเพชร (2545) เรื่องบทบาทของพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนกับการปองกันอาชญากรรม ในเขต
สถานีตำรวจนครบาลทาขาม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 พบวาพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน
ในเขตสถานีตำรวจนครบาลทาขาม มีบทบาทในการปองกันทรัพยสินของผูวาจางไดมากที่สุด มีบทบาทในการ
จับกุมปราบปรามจับกุมคนราย แจงเบาะแสนอย สวนมากไดรับการฝกอบรมนอย มีระดับการศึกษาอยูใน
เกณฑต่ำ และผลงานวิจัยของ วรรณวิสา แยมทัพ (2558) ไดทำการศึกษาการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
วิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยผลการศึกษาสภาพและปญหาหลักของการประกอบวิชาชีพพนั กงาน
รักษาความปลอดภัย พบวา ในเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนทั้งในดานจำนวนและคุณภาพ มีการฝกอบรมที่ไดยังขาด
มาตรฐาน ยังไมมีชุดฝกอบรมสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถสรางมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อนำไปใชปรับปรุง
การปฏิบัติหนาที่ใหดีขึ้น จึงควรตระหนักทั้งเรื่องการฝกอบรม หรือการใหความรู ทักษะ ความสามารถใหแก
บุคคลในวิชาชีพนี้อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับวิชาชีพ หรือเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
ที่นาสนใจก็คือ ผลการวิจัยทั้ง 3 เรื่องชี้ตรงกันวาในปจจุบันการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนเขามา
มีบทบาทสำคัญที่จะชวยดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนโดยรวม แตยังพบปญหาในเรื่องพนักงาน
รักษาความปลอดภัยยังขาดแคลนคุณภาพ ตองมีการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และสรางมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ ขึ้นมา
ตอมาในป พ.ศ.2558 มีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 เหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ธุรกิจการใหบริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวของใกลชิดกับ
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ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน และสงผลตอความสงบเรียบรอยของสังคม และใน
ปจจุบันนี้มีผูประกอบธุรกิจการใหบริการรักษาความปลอดภัยเปนจํานวนมาก แตมีมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจที่แตกตางกัน สมควรกําหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เพื่อเปนการยกระดั บมาตรฐานธุ รกิ จรักษาความปลอดภัย และเสริมสรางศักยภาพของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะเปนประโยชนแกผูใชบริการและชวยเสริมสรางความสงบเรียบรอยของ
สังคมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558)
ในปจจุบันพบวาการปฏิบ ัติหนาที ่ของพนักงานรั กษาความปลอดภัยเอกชนในประเทศไทย ยังมีปญหา
อุปสรรคที่ยังไมมีการกำหนดสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยไวอยางเปนทางการ และยังไม
มีคูมือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ทำใหการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ตางๆ ไมเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย พรอมจัดทำคูมือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเอกชน
เพื่อใหเกิดประโยชน สรางความเขมแข็งใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย และให
เปนสวนรวมเครือขายเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ ในการดูแลความสงบเรียบรอยดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชากรในสังคมตอไปในอนาคต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห
สมรรถนะวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย 2) เพื่อใหไดตัวชี้วัดสมรรถนะ
วิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย 3) เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
3.การศึกษา
5.ตำแหนง
7.รายได

ตัวแปรตาม
2.อายุ
4.สถานภาพ
6.ประสบการณ

สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
1.สมรรถนะดานความรู ดานการรักษาความ
ปลอดภัย
2.สมรรถนะดานทักษะ การรักษาความปลอดภัย
3.สมรรถนะดานทัศนคติ ในวิชาชีพรักษาความ
ปลอดภัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตในประเทศไทย
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วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย ที่ขึ้นทะเบียน
กับนายทะเบียนแลวทั่วประเทศ จำนวน 255,031 คน (นายทะเบียนกลาง กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ,พ.ศ.2561) คำนวณขนาดตัวอยางดวยสูตรหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามา
เน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยาง 400 คน
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง หวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยใชแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล 7 ขอไดแก
เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพ, ตำแหนง, ประสบการณ, รายได และ 2) สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย จำนวน 44 ขอ มีคาความเชื่อมั่นซึ่ง
คำนวณดวยสูตรคำนวณสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ดวยวิธีของ Cronbach เทากับ .92 และ ผูวิจัยนำ
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณมาสรางแบบสัมภาษณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยการสน
นทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชประกอบดวย สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธ/ การ
ทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี ่ ย ใช t-test dependent และทดสอบสมมติ ฐ านดว ยคา F-test โดย
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA /การหาผลตางของระดับความคิดเห็นดวยวิธีจั บคู
พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ดวยคาสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) และการ
หาคาความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการวัด และ
ประเภทของตัวแปรที่ศึกษา โดยการกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แลวจึงนำผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณไปสรางแบบสัมภาษณ นำมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ตาม
ประเด็นสำคัญ

ผลการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
ตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 69.0) มีอายุระหวาง อายุ 31-34 ป (รอยละ 45.0) มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 40.0) สถานภาพสมรสสมรส (รอยละ 73.3) มีตำแหนงเปน พนง.รปภ.
(รอยละ 79.8) มีประสบการณในงานรักษาความปลอดภัย 6 –10 ป (รอยละ 57.3) มีรายได 15,000 - 20,000
บาท (รอยละ 88.8)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตในประเทศไทยในสมรรถนะที่มีในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.31 ความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก และในสวนของสมรรถนะที่คาดหวังระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.77 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 และความคิดเห็นอยูในเกณฑมากที่สุดซึ่งมีคาของ
สมรรถนะที่คาดหวังตอสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตในประเทศไทยในสมรรถนะที่มีในปจจุบัน จำแนกลำดับความคิดเห็นที่แตกตางกันไดดังนี้ ดานทัศนคติ
มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 ความคิดเห็นสูงสุดอยู
ในเกณฑมาก รองมาเปนดานทักษะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 ความ
คิดเห็นอยูในเกณฑมาก และในระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.35 และความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก สำหรับในสวนของสมรรถนะที่คาดหวัง สามารถ
จำแนกลำดับความคิดเห็นที่แตกตางไดดังนี้ดานทัศนคติ มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 ความคิดเห็นสูงสุดอยูในเกณฑมากที่สุด รองมาเปนดานทักษะ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 ความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก ที่สุด และในระดับความ
คิดเห็นต่ำสุด คือ ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 และความคิดเห็น
อยูในเกณฑมากที่สุด

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิ บ ั ต ิ งานของพนั กงานรั กษาความปลอดภัย รับ อนุญ าตในประเทศไทยในสมรรถนะที่มีในปจ จุบ ัน และ
สมรรถนะที่คาดหวัง
ระดับสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตในประเทศไทย
สมรรถนะ
สมรรถนะที่มีในปจจุบัน
สมรรถนะที่คาดหวัง
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
ดานความรู (Knowledge)
3.43
.35
มาก 4.76 .28 มากที่สุด
ดานทักษะ (Skills)
3.53
.28
มาก 4.76 .27 มากที่สุด
ดานทัศนคติ(Attitude)
3.85
.73
มาก 4.81 .31 มากที่สุด
ภาพรวม
3.54
.31
มาก 4.77 .27 มากที่สุด
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
การหาคาความสัมพันธระหวางระหวางระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยมีระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบัน กับสมรรถนะที่
คาดหวั ง ประกอบไปด ว ย 3 ด า น คื อ ด า นความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skills) และดานทัศนคติ
(Attitude) มีคาความสัมพันธในระดับคอนขางต่ำ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยมีระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบัน กับ
สมรรถนะที่คาดหวัง
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ระดับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ระดับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศ
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตใน
ไทยในระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบัน
ประเทศไทยในสมรรถนะที่คาดหวัง
Pearson Correlation
0.3472
Sig. (2-tailed)
p-value**
ระดับความสัมพันธ
คอนขางต่ำ
* * <.001
ทั้งนี้พบวาระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยมีระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบันกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยในสมรรถนะที่คาดหวัง มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 กลาวคือ ระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยมีร ะดับสมรรถนะที่มีในปจจุบัน มีความสัมพันธกับระดั บ
สมรรถนะที ่ เกี ่ ย วข องกั บ การปฏิ บ ั ติ งานของพนักงานรักษาความปลอดภัย รับ อนุญ าตในประเทศไทยใน
สมรรถนะที่คาดหวัง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r (Pearson
Correlation) เทากับ 0.3472 มีคาความสัมพันธในระดับคอนขางต่ำ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ
ระดับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย มี
ระดับสมรรถนะที่มีในปจจุบันมีมากขึ้น ปริมาณระดับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยในสมรรถนะที่คาดหวังจะเพิ่มขึ้น ในระดับคอนขางต่ำ
การสนทนากลุม
ผลจากการสนทนากลุมสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรั กษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย ดังนี้
1) ตองมีการใชชุดฝกอบรมวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีองคประกอบ
สมรรถนะครบทั้ง 3 ดาน คือ (1) ความรูการรักษาความปลอดภัย (2) การรักษาความปลอดภัย (3) ในวิชาชีพ
รักษาความปลอดภัย
2) ตองมีเนื้อหาวิชาการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเพิ่มเติม
จากหลักสูตรมาตรฐาน ที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ
3) จะตองมีผูฝกอบรม วิทยากร ครูฝก ผูชวยครูฝก ที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จำเปนในงานรักษาความปลอดภัย
จะตองมีคุณภาพ
4) เอกสารและสื่อการฝกอบรม มีความเหมาะสม สงเสริมการเรียนรูใหเขาใจงายขึ้น
5) สถานที่ ที่ใชฝกอบรมจะตองมีความเหมาะสม เหมาะแกการฝกอบรมและเรียนรู
6) กอนลงปฏิบัติหนาที่ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง จะตองมีการสอนงานโดยระบบการโคช (Coaching)
และการประเมินหลังการสอนงาน
7) มีการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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8) มีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานทุกเดือน
9) มีการฝกอบรมทบทวนตามหวงเวลาที่เหมาะสม อยางสม่ำเสมอ
การสัมภาษณเชิงลึก
จากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตในประเทศไทย มีผลการสัมภาษณที่เปนแนวทางในการสรางกระบวนการพัฒนาสมรรถนะขึ้นมา ดังนี้
1) การใหความสำคัญกับการคัดกรองบุคคลใหตรงและมีความเหมาะสมกับหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติงาน
และตองมีการจัดกำลังพลสำรองไวเพื่อสนับสนุนทดแทนกันไดตลอดเวลา
2) การฝกอบรมใหมีเนื้อหาความรู เกินกวามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยกําหนด ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อใหครอบคลุมความสำคัญ
จำเปนในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในปจจุบันและอนาคต
3) ตองมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการทำงานและเปนเครื่องมือที่ชวยใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล
4) ตองมีระบบการสอนงานในพื้นที่ ที่จะตองปฏิบัติงานจริง โดยใชระบบการสอนเพื่อถายทอดเทคนิค
โดยมุงมั่นพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เพื่อใหการทำงานนั้นประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดกำหนด
5) จะตองมีการประเมินผลการประปฏิบัติงาน ประเมินความรู และมีการฝกอบรมทบทวนในวิชาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพอยูเสมอ และมีการใหคาตอบแทนเปนรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ เพื่อสรางและพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับตัวของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเปนอันดับแรก อีกทั้งยังสงผลใหลูกคาประชาชน ไดรับการบริการที่ดีเลิศ และมีความมั่นคงปลอดภัย
ในสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

ผลวิเคราะหความคิดเห็นสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตในประเทศไทย ประกอบดวยองคประกอบสมรรถนะ 3 ดาน คือ ความรู (Knowledge) การรักษา
ความปลอดภัย ดานทักษะ (Skill) การรักษาความปลอดภัย ดานทัศนคติ (Attitude) ในวิชาชีพรักษาความ
ปลอดภัย และไดทราบตัวชี้วัดสมรรถนะวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย
ประกอบดวย 1) ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ไดแก เพศ, อายุ, การศึกษา,
สถานภาพ, ตำแหนง, ประสบการณ, รายได และ 2)ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ อนุ ญาตในประเทศไทย และไดทราบแนวทางการพั ฒ นา
สมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทยที่ไดจากการศึกษา ดังนี้
1) ตองมีการใชชุดฝกอบรมวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีองคประกอบ
สมรรถนะครบทั้ง 3 ดาน คือ (1) ความรู (Knowledge) การรักษาความปลอดภัย (2) ทักษะ (Skill) การรักษา
ความปลอดภัย (3) ทัศนคติ (Attitude) ในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ทำการฝกอบรมใหกับพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตทุกคนกอนที่จะปฏิบัติงานจริง
2) ตองมีเนื้อหาวิชาการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเพิ่มเติม
จากหลักสูตรมาตรฐาน ที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ เชนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ปลอดภัย การสรางพฤติกรรมการบริการสูความเปนเลิศ การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เปนตน
3) จะตองมีผูฝกอบรม วิทยากร ครูฝก ผูชวยครูฝก ที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จำเปนในงานรักษาความปลอดภัย
จะตองมีคุณภาพ ครบถวนสมบูรณ
4) เอกสารและสื่อการฝกอบรม มีความเหมาะสม สงเสริมการเรียนรูใหเขาใจงายขึ้น
5) สถานที่ ที่ใชฝกอบรมจะตองมีความเหมาะสม เหมาะแกการฝกอบรมและเรียนรู
6) กอนลงปฏิบัติหนาที่ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง จะตองมีการสอนงานโดยระบบการโคช (Coaching)
และการประเมินหลังการสอนงาน
7) มีการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน
8) มีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานทุกเดือน
9) มีการฝกอบรมทบทวนตามหวงเวลาที่เหมาะสม อยางสม่ำเสมอ
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศ
ไทย สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในประเทศไทย
ประกอบไปดวย 5 ดาน ดังนี้
1) ดานการบริหารบุคคล Bernardes and Zsidisin (2008 หนา 209) พบวาการสรรหา คัดเลือก
พนักงาน สมรรถนะที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถนำมาใชในการสรรหา คัดเลือกพนักงานทั้งจากภายใน และ
ภายนอก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาคน ที่เหมาะสมกับองคการ และเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ และ
การสรรหา การคัดเลือกบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ.2558
2) จัดการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเอกชน เพิ่มเติมจากหลักสูตร
มาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนด ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สนอง ชื่นรำพันธ (2553) ที่พบวาบุคลากรในสายงานผูปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาสมรรถนะใน
ดานความรูและทักษะที่เกี่ยวกับหนาที่มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา แยมทัพ (2558) พบวา
การฝกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไดรับยังขาดมาตรฐาน ยังไมมีชุดฝกอบรมสมรรถนะวิชาชีพที่
สามารถสรางมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดีขึ้น จึงควรตระหนักทั้งเรื่อง
การฝกอบรม หรือการใหความรู ทักษะ ความสามารถใหแกบุคคลในวิชาชีพนี้อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ
วิชาชีพ หรือเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Bernardes and
Zsidisin (2008 หน า 209) ได กล า วว า การจัดทำแผนฝกอบรมระยะสั้น สมรรถนะที่กำหนดขึ้น สามารถ
นำมาใชในการกำหนดหัวขอหรือหลักสูตรฝกอบรม การวิเคราะหหาความจำเปน ในการฝกอบรมจำเปนอยาง
ยิ ่ งที ่ จ ะต องอาศั ย การมี ส  ว นร วมของผู  บ ังคับ บัญ ชาในการกำหนดชื่อหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ
สมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะประจำสายงาน เนื่องจากเปน ความสามารถเฉพาะดานของแตล ะงานที่
แตกตางกันไป ซึ่งหนวยงานบุคคลมีความรูไมเทากับหนวยงานตนสังกัด ดังนั้นตัวแทนของตำแหนงตาง ๆ
จะตองใหความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตร ใหเหมาะสมกับสมรรถนะแตละขอของตำแหนงงานนั้น ๆ
3) การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย (2560)
พบวาการจัดทำมาตรฐานอาชีพตำรวจทองเที่ยวไทย มีความสำคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถ
ในการประกอบอาชีพของขาราชการในการสรางมาตรฐานอาชีพตำรวจทองเที่ยวไทย โดยจัดทำเปนคูมือในการ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ปฏิบัติงานและหลักสูตรการจัดอบรมตามมาตรฐานอาชีพตำรวจทองเที่ยว นอกจากนั้นการจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภรณ เติมประยูร (2544) ที่พบวา การวางมาตรฐานในการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา สามารถทราบถึงความมุงหวังใน
การปฏิ บ ั ต ิ ง านได อ ย า งถู ก ต อ งนั ้ น จะต อ งกํ า หนดไว เ ป น ลายลั ก ษณ อ ั ก ษร เพื ่ อ ที ่ ผู บ ั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชาจะไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน และเพื่อใหการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งก็คือ “การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน”
4) ระบบการสอนงาน(Coaching) การที่จะสอนงานใหพนักงานใหม หรือพนักงานที่เปลี่ยนแปลง
หนาที่ใหสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางตอเนื่องไมเกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการโดยรวม จึงจำเปนที่
จะตองพัฒนาใหมีความรู มีทักษะ มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เพื่อใหการทํางานนั้น ๆ ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดขึ้น จึงจำเปนตองมีกระบวนการเพื่อถายทอดเทคนิค และวิธีการทํางานเพื่อใหมีศักยภาพ
ในการทํางานที่สูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตภาส อารีรักษ (2556) ที่พบวาสมรรถนะที่สำคัญสวน
ใหญอยูในระดับบุคคลสวนใหญใชวิธีการฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) การฝกอบรมขณะ
ทำงาน (On the Job Training : OJT) และการสอนงาน (Coaching)
นอกจากนั ้ น Edmonton Regional Learning Consortium (2013) ได ก ล า วไว ว  า แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่กำหนดเปนลำดับขั้นตอนซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้ การสอนงาน
โดยหัวหนา (On the Job Training : OJT) หมายถึง การที่หัวหน างาน “สอนงาน” แบบ “ตัวตอตัว” ให แก
พนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อใหพนักงานได เรียนรูวิธีการทำงานที่ถูกตองจนสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่หัวหนามอบหมายได
5) การประเมินผล และการฝกอบรมทบทวนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ณรงควิทย แสนทอง
(2547) กลาววาวิธีการประเมินผลงานสามารถทำได 4 แนวทาง คือการใชดุลยพินิจของผูประเมิน การบันทึก
พฤติกรรมประกอบการประเมิน การประเมินแบบการประเมินแบบ 360 โดยทั่วไปแลวการประเมิน ตองใช
เครื่องมือหลายชนิดเพื่อใหการประเมินนั้นมีความถูกตองและผลการประเมินสามารถ อางอิง และใชในการ
ตัดสินใจของผูบ ริห ารได ดังนั้นเพื่อให การประเมิน มี ประสิ ทธิภาพ องคการจึงตองให ความสำคัญกั บ ทุ ก
กระบวนการของการประเมิน ตั้งแตการสรางเครื่องมือ ที่ใชในการประเมิน การกำหนดตัวผูประเมิน การวิเคราะห
ผลการประเมิน และการนำเสนอ ขอมูลอยางถูกตอง และเปนธรรม Bernardes and Zsidisin (2008 หนา
210-211) พบวาจะตองวางแผนในการจัดทำแผนฝกอบรม แบงเปนลักษณะดังนี้ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกแบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
นอกจากการประเมินผล และการฝกอบรมทบทวนแลว องคกรควรมีการสรางแรงจูงใจและมีการตอบ
แทนใหรางวัล รวมถึงใหโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะ
สอดคลองกับทฤษฎีของ McClelland (1973 หนา 10-11) ที่ไดกลาวถึงคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ที่
เปนปจจัยทำใหเกิดสมรรถนะ ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนองคประกอบสำคัญ ประกอบดวย แรงจูงใจ หรือแรง
ขับภายใน ซึ่งทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสำเร็จ
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาสมรรถนะทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย (1) ความรู (Knowledge) การรักษา
ความปลอดภัย (2) ทักษะ (Skill) การรักษาความปลอดภัย (3) ทัศนคติ (Attitude) ในวิชาชีพรักษาความ
ปลอดภัย เปนสมรรถนะที่จำเปนตอการประกอบวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
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จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตใน
ประเทศไทย ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยดังนี้
จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนดนั้น ขอบเขตวิชายังไมครอบคลุมตามความ
ตองการจำเปนของผูประกอบการเอกชน และพนักงานรักษาความปลอดภัยเองหลังการฝกหลักสูตรตาม
กฎหมายไปแลว ยังมีความรูความสามารถไมครอบคลุมตามหนาที่ที่จะตองไปปฏิบัติจริง จึงควรมีการศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพหลักสูตรการฝกอบรม ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความ
ปลอดภั ย พระราชบั ญ ญั ติ ธ ุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย พ.ศ.2558 กำหนด” และควรมี ก ารศึ ก ษาเรื ่ อง
“ประสิทธิภาพของสถานฝกอบรมเอกชนที่ไดรับการรับรอง ในการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558”
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