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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ 

และ 4) การวางแผนการตลาด เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจ านวน  200 คน และผู้ประกอบการ ใช้การเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา ได้ท าการสอบถามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผ่าน

ช่องทางออนไลน์ และสอบถามผู้ประกอบการด้วยการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย 1) ตลาดมีความต้องการพนักงาน รปภ.ที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน เช่น บ้าน

และรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง เต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยไม่ปฏิเสธที่จะ

ช่วยเหลือ มีความอดทน สามารถดูแลจัดการด้านการจราจรได้ เช่น อ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ และจัดพื้นที่

ช่องทางเดินรถ สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้บริการด้วยความสุภาพ ทักทายเมื่อพบเจอ มีความซื่อสัตย์ ตรวจ

เวรบริเวณรอบพื้นที่สม่ าเสมอ สามารถเรียกใช้บริการได้ภายใน 10 นาที มีความสามารถในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความ

ประทับใจ และต้องการใช้บริการพนักงาน รปภ. กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 

22,500 บาท/คน ร่างกายแข็งแรง โดยมีความต้องการใช้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ทั้งกลางวันและ

กลางคืน 2) ยอดขายที่ต้องการปีละ 14,192,380.34 บาท 3) การด าเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ 

มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบการแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ และการแบ่งกลุ่มงานตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีการ

สื่อสารทั้งจากบนสู่ล่าง และจากล่างขึ้นสู่บน มีสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน ด้านการเงินธุรกิจ ได้แก่ เงิน

ลงทุน 5,000,000 บาท จากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรวมกัน งบประมาณด าเนินงาน 3,941,514 บาท จุดคุ้มทุน

บริษัทจะต้องมีพนักงาน รปภ.จ านวน 326 คน หรือท ายอดขายให้ได้ 7,363,755.56 บาท ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ 

การเข้าเสนอขายการบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงตกลงรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ ก าลังพล ระยะเวลา จัดท าสัญญาจ้างงานบริการ และจัดส่งพนักงาน รปภ.ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมแล้วเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยมีฝ่ายบริหารดูแลการให้บริการให้เกิดความเรียบร้อย และ 4) การวางแผนการตลาด 

ได้แก่ การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าหรับการบริการ และท าการตลาด

ออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึง โดยการสื่อสารผ่านทาง Facebook Youtube และ Line@ 

ค าส าคัญ : ความต้องการและการด าเนินงาน ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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Abstract 

 The research purpose are to study 1) demand of the market, 2) sale, 3) business operation and 4) 

marketing planning by collecting data from target customers 200 persons and entrepreneurs. Selection target 

by non-probability sample (Convenience Sampling). The tool used for data collection is a questionnaire 

created by the researcher. Has inquired about the target group of the business through online channels and 

ask the entrepreneur by interviewing. 

 Results show that 1) market needs are security guards can safe asset such as home and car, 

working friendly, willing to help, have patience, can manage traffic such as parking facilities and allocate car 

lanes, can control emergency, polite service, greeting when meet, be honest, regularly check the area 

around, can requesting services within 10 minute, have the ability to communicate that creates an impression 

and need security guards at least 2 persons less than 45 years old service rate 22,500 per month/person, 

healthy, with the need to use the service every day from Monday to Sunday, day and night 2) sales per year 

14,192,380.34 baht 3) business operation in term of organization behavior are functional departmentalization 

and geographical departmentalization, have downward communication and upward communication, have 

welfare for motivation to work, business finance the capital 5,000,000 baht from chairman committee and 

shareholder, the budget 3,941,514 baht, the break even point company must have security guards 326 

persons or sales 7,363,755.56 baht, operations such as access to offering services to target when target 

select use service then agree to details of operation service, service rate, number of employees, time to 

service, make a service contract and delivery security guards who have already passed the training with the 

board of directors help service to be successful and 4) market planning such as marketing mix factors 7Ps 

it’s strategy for service and online marketing to reach the target quickly and thoroughly which communicate 

by Facebook Youtube and Line@. 

Keyword : demand and operation , security business , security guards 

บทน า 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านความปลอดภัยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าเป็นกังวล เนื่องจาก

ปัญหาอาชญากรรมมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน  เกิดอาชญากรรมมากขึ้นในหลายรูปแบบ  เช่น การท าร้ายร่างกาย การ

ฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การปล้นทรัพย์ รวมไปถึงปัญหาของยาเสพติด อีกทั้งยังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนไม่มีความปลอดภัย ต้องคอยระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้คนจึงต้องหา

วิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิด ซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว 

ตามทฤษฎีของ Maslow โดยวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ก็คือการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (พนักงาน 

รปภ.) จากบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีบทบาทและ
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ความส าคัญมาก เนื่องด้วยผู้คนมีความต้องการและให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

มากขึ้น หน้าที่ของธุรกิจรักษาความปลอดภัยคือการจัดหาบุคคลเพื่อที่จะมาเป็นพนักงาน รปภ. เนื่องจากงานบริ การ

รักษาความปลอดภัยนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติงานโดยพนักงาน รปภ. เมื่อจัดหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว อีกหน้าที่

ของบริษัทรักษาความปลอดภัยก็คือฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถในงานรักษาความปลอดภัย  

ที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  มีระเบียบวินัย มี

ทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการป้องกันตัว มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ประจ าตัว มีไหวพริบ ช่างสังเกต และต้องมีความ

อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยาวนานถึง 12 ชั่วโมงในเวลาท างานปกติ ซึ่งหน้าที่ของพนักงาน รปภ. ไม่ได้มีหน้าที่เพียง

แค่รักษาความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุม สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในด้านอื่นๆให้แก่ผู้ว่าจ้างได้  ไม่

ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกจัดหาที่จอดรถ ให้ความช่วยเหลือจับสัตว์ร้าย ช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ช่วยระงับเหตุอัคคีภัย จึงจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ. นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คน

ได้แทบทุกเรื่องในการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้พนักงาน รปภ. เป็นที่ต้องการมาก ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาท าธุรกิจ

ประเภทนี้เพิ่มขึ้น การประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆจึงเกิดขึ้น

เป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ณ ปี 2560 พบว่ามีจ านวนบริษัทรักษาความปลอดภัยกว่า 2,297 บริษัท มีมูลค่าตลาด 

38,811.60 ล้านบาท มีบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน รปภ. ประมาณ  400,000 คนทั่วประเทศ เมื่อดูจากจ านวน

บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน รปภ.แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นจ านวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมาก สาเหตุเป็นเพราะการ

ประกอบอาชีพนี้มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่มาก กฎหมายแรงงานช่วยสนับสนุนให้ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมมาก

กว่าเดิม  ระหว่างการท างานมีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และตั้งแต่ที่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย 2558 ที่มีข้อก าหนดคุณสมบัติของพนักงาน รปภ. ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตและผ่านการอบรม มี

กฎระเบียบที่บริษัทรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ภาพลักษณ์ของอาชีพพนักงาน รปภ. ก็ดีดูขึ้น เพราะมี

มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อตัวพนักงาน รปภ.เองและต่อบริษัท ท าให้ได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานต่างๆ และง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการมากขึ้น 

 จากข้อมูลทางด้านประชากร จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีจ านวน

ประชากรทั้งประเทศ 66,413,979 คน แบ่งเป็นเพศชาย 32,556,271 คน เพศหญิง 33,857,708 คน จังหวัดที่มีจ านวน

ประชากรมากเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครมีจ านวน 5,676,648 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,679,453 คน เพศหญิง 2,997,195 คน (กรมการ

ปกครอง, 2562) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย (ทั้งทั่วประเทศและเฉพาะใน

กรุงเทพมหานคร)  ซึ่งเพศหญิงเป็นเพศที่ต้องการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากกว่า ด้วยลักษณะทางกายภาพที่ดู

ไม่แข็งแรงเท่าเพศชาย จึงตกเป็นเป้าหมายของคนร้าย ท าให้เพศหญิงมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย อัตราการจ้าง

พนักงาน รปภ. จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาความปลอดภัย 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่รวบรวมความเจริญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึง

เป็นจุดศูนย์กลางที่ท าให้มีผู้คนหลากหลายเข้ามาเพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ เป็นการมาอยู่รวมกันของคนหมู่มาก 

มาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดี จึงอาจท าให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น เหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาจ

เกิดขึ้นได้และสร้างความไม่ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การปล้นทรัพย์ 
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จึงจะสังเกตเห็นได้ว่าแทบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะต้องมีพนักงาน รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้

เกิดความสงบและเรียบร้อย 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคในการตัดสินใจ

ใช้บริการพนักงาน รปภ. ว่าแนวโน้มของผู้บริโภคมีความต้องการเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะน าไปสู่แนว

ทางการพัฒนาให้การบริการรักษาความปลอดภัยนั้นตอบสนองตรงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้การ

ด าเนินธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้วางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย การมอบหมายงานต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 

2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 

4. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา : ความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการพนักงาน รปภ. เช่น ต้องการพนักงาน 

รปภ.ที่มีความกระฉับกระเฉง คล่องตัว อดทน และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องการพนักงาน รปภ.ที่สามารถจัดการ

ดูแลด้านการจราจร เช่น ที่จอดรถ ช่องทางเดินรถ แลกบัตรรถที่ผ่านเข้า-ออกและตรวจค้นทุกคัน ฯลฯ โดยสอบถาม

จากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการ

แตกต่างกัน และขั้นตอนการด าเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

2. ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ลูกค้าของกิจการที่ใช้บริการอยู่แล้ว ที่พักอาศัยในหมู่บ้าน คอนโด และผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงให้การบริการรักษาความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ น าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการ

พัฒนาการบริการรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การรักษาความปลอดภัยของเอกชนของประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการมาช้านาน โดยชาวชนบทนับแต่โบราณ

กาลรู้จักหาวิธีดูแลรักษาทรัพย์สินของตน การจัดเวรยามป้องกันวัวควาย และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ ให้ปลอดภัยจากการ

ถูกโจรกรรมหรือการปล้นสะดม การรักษาความปลอดภัยในระยะแรกเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของตน 

ขณะนั้นยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจ้างยามหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแลรักษาทรัพย์สินแทน 

เมื่อธุรกิจการค้าของประเทศเริ่มมีความเจริญเติบโต อาชีพการรักษาความปลอดภัยเริ่มเป็นที่รู้จัก อย่างไรก็

ตามการรักษาความปลอดภัยในอดีตยังอยู่ในรูปแบบของการจัดจ้างยาม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยร้านค้ าหรือ

สถานที่ต่าง ๆ ในเวลากลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแขกยามชาวอินเดียทั้งสิ้น แต่เนื่องจากแขกยามไม่มีความรู้ 

ความสามารถ และระเบียบวินัยในการท างาน การจ้างแขกยามให้เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยจึงไม่ได้รับความนิยม

เท่าที่ควร 

อาชีพรักษาความปลอดภัยได้เริ่มเป็นรูปธรรมอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2508 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้

ส่งทหารเขามาร่วมรบในสงครามเวียดนาม ซึ่งได้มีการว่าจ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยในฐานทัพต่าง ๆ เช่น ที่อู่

ตะเภา มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาท าหน้าที่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

และมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนเปิดให้บริการ จึงได้มีบุคคล

กลุ่มหนึ่งท าการรวบรวมทหารที่ปลดประจ าการแล้วให้มาท าหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยฐานทัพ ซึ่งเป็นที่

รู้จักกันดีในชื่อของ Thai Guard หรือไทยยาม จึงนับได้ว่า Thai Guard เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เริ่มต้นงานด้านการรักษา

ความปลอดภัยของเอกชนในประเทศไทย 

เมื่อเศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองขึ้นเป็นล าดับ ท าให้มีความต้องการของบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น Thai Guard ซึ่งมีจ านวนอยู่จ ากัดไม่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ได้ ประกอบกับมีผู้เห็นว่างานรักษาความปลอดภัยสามารถที่จะท าเป็นอาชีพได้ จึงมีการจัดตั้งบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยของเอกชนขึ้น (แสงวัน, 2549) 

การประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย เริ่มจากผู้ประกอบกิจการต้องด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และด าเนินการยื่นเอกสารแก่นายทะเบียนเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องแสดงในที่เปิดเผยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ด้านการ

จดัการและพฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบการแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ สามารถ

แบ่งงานตามหน้าที่ได้เป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ ผู้จัดการภาค สายตรวจ ครูฝึก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสัญญา

จ้าง ฝ่ายธุรการ และพนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือ พนักงาน รปภ. และการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบ่งกลุ่มงาน

ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือ แบ่งภูมิภาคในการดูแลของผู้จัดการภาคและสายตรวจ 

กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย คือ กลยุทธ์โจมตีด้านข้าง เป็นการโจมตีจาก

จุดอ่อนของคู่แข่ง ในกรณีของอุตสาหกรรมประเภทนี้  อาจเลือกโจมตีในพื้นที่ที่คู่แข่งอ่อนแอ อย่างเช่นกรณีที่บริษัท

รักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งมีก าลังพลและส านักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ได้เปิดหน่วยงานกับผู้ว่าจ้างรายใหม่

ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งท าให้การเดินทางไปดูแลความปลอดภัยนั้นไม่สะดวก อีกทั้งยังท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทคู่แข่งที่

อยู่ในพื้นที่นั้นจึงสามารถเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อน าเสนอการบริการได้ โดยน าจุดเด่นของตนมาน าเสนอว่าอยู่ใกล้สถานที่



6 
 

มากกว่า สามารถดูแลความเรียบร้อย เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วกว่า ท าให้ผู้ว่าจ้างเกิดความคล้อยตาม และอาจไม่ต่อ

สัญญากับบริษัทรายเก่า ซึ่งกลยุทธ์นี้มักเป็นที่ใช้กันในอุตสาหกรรมนี้ 

ยอดขายที่ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องการ จะแตกต่างกันตามขนาดขององค์กร ในกรณีเป็นองค์กรขนาด

เล็กยอดขายคือ 1,000,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อย เนื่องจากเป็นองค์กรที่เพิ่งเริ่มเข้ามาตลาด ไม่ได้มีเงินลงทุน

มากในการจ่ายค่าแรง ทรัพย์สิน และสิ่งของต่างๆ จึงลงทุนและก าหนดยอดขายไม่สูงมากนัก แต่ในองค์กรขนาดกลาง -

ใหญ่ ที่มีเงินลงทุนมากกว่า และท าการลงทุนไปมากกว่า จะต้องการยอดขายที่เดือนละ 10,000,000 บาทขึ้นไป แต่เมื่อ

มองภาพรวม องค์กรขนาดเล็กมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดกลางมี

ส่วนแบ่งการตลาดน้อยที่สุด ธุรกิจรักษาความปลอดภัยนอกจากจะมีรายได้จากค่าจ้างบริการแล้ว ยังมีค่าฝึกอบรม

พนักงาน รปภ.อีกด้วย ซึ่งก็คือค่าฝึกอบรมพนักงาน รปภ. เพื่อให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ที่

ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 ถ้าบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะฝึกอบรมด้วย

ตนเองได้ ก็จะต้องจัดส่งพนักงาน รปภ.ไปอบรมยังสถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตภายนอก บริษัทขนาดใหญ่ที่มี

ความสามารถเพียงพอจึงมักจะลงทุนสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน รปภ.เป็นของตนเอง เพื่อท าการฝึกพนักงาน รปภ.

ของบริษัทเอง และรับฝึกอบรมพนักงาน รปภ.บริษัทอื่น ที่บริษัทต่างๆจะส่งมาฝึกอบรม ได้รับค่าตอบแทนต่อคน

ประมาณ 2,500 – 4,000 บาท/คน ธุรกิจประเภทนี้ควรเงินทุนส ารองไว้อยู่ที่อย่างน้อย 1,000,000 บาท เพราะอาจมี

เหตุฉุกเฉินที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ. ซึ่งบริษัทจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย จะเริ่มจากการที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการภาคไป

น าเสนอขายการบริการให้แก่องค์กรต่างๆ หรือเข้าไปประมูลเมื่อองค์กรนั้นๆเปิดให้มีการเข้าร่วมประมูลงาน หากการ

ประมูลงานนั้นบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล บริษัทก็จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่

เป็นพนักงาน รปภ. บุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน รปภ.จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน องค์กรที่บริษัทมักจะเข้าไปเสนอขายการให้บริการ เช่น หมู่ บ้าน ร้านอาหาร โรงงาน 

โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องมีการจัดการดูแลให้พื้นที่นั้นมีความ

เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ เมื่อสามารถสรรหาบุคคลและน าส่งฝึกอบรมตามข้อบังคับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย 2558 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือด าเนินการท าสัญญาว่าจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย เมื่อท า

สัญญาเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะส่งพนักงาน รปภ. ไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ และเวลาได้ท าการตกลงกันไว้ตามสัญญา

จ้าง จะมีผู้จัดการภาค สายตรวจ ของบริษัทคอยดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ.ตลอดอายุสัญญาว่าจ้าง โดย

ในช่วงแรกจะมีผู้จัดการและทีมสายตรวจประกบหน้างาน เพื่อสอนงานและวางระบบเพื่อให้เกิดความง่ายและเรียบร้อย

ในการปฏิบัติงาน และจะคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น กรณีฉุกเฉินพนักงาน รปภ.ลาป่วย

กะทันหัน ผู้จัดการภาคและสายตรวจจะจัดหาพนักงาน รปภ.รายอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงาน

นั้นขาดช่วงและบกพร่อง โดยส่วนมากแต่ละบริษัทจะมีพนักงาน รปภ. ไว้เพื่อส ารองกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ 10 – 50 คน 

ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยเป็นการวางผังตามกระบวนการหรือการวางผังตามหน้าที่งาน (process layout) คือ มี

ลักษณะการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง แต่ความต้องการของผู้ว่าจ้างแต่ละคนจะไม่แตกต่าง

กันมากนัก โดยพนักงาน รปภ.จะได้ต้องรับการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

2558 เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมี
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ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น หมู่บ้านต้องการพนักงาน รปภ.ที่ดูแลจัดการเรื่องการจราจร ที่จอดรถ 

ภายในหมู่บ้านได้ โรงงานต้องการพนักงาน รปภ.ที่เข้มงวดในการตรวจรถเข้า-ออก จดบันทึกรถที่ผ่าน และตรวจค้นรถ

ทุกคัน 

การใช้ทรัพยากรในธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้น ประกอบไปด้วยคน เงิน เวลา เครื่องมือและวัสดุ ด้านการ

ดูแลคุณภาพของธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้น ทุกบริษัทจะมีผู้จัดการภาค สายตรวจ และครูฝึก ที่ดูแลคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ.อย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี เมื่อส่งเข้าพื้นที่ก็ยังคง

ติดตามไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.ทุกวัน ทั้งรอบกลางวันและกลางคืน ซึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะ

น าเอามาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ในการยกระดับบริษัทให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

รูปแบบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย จะเป็นรูปแบบการใช้กลยุทธ์ผู้น า

ตลาด โดยการรักษาส่วนแบ่งตลาด คือจะมีการพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับการแข่งขันกับบริษัทอื่น หากบริษัท

คู่แข่งเน้นส่งพนักงาน รปภ.เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโรงงานขนาดใหญ่ ก็จะมาพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รปภ.บริษัท

ตนเอง เพื่อส่งไปยังโรงงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน และมองหาหน่วยงานใหม่ๆเพื่อที่จะขยายให้มีการจ้างพนักงาน 

รปภ.เพิ่มมากขึ้น  เช่น ส่งพนักงาน รปภ.ไปปฏิบัติงานตามหมู่บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร และจะ

พิจารณาคู่แข่งจากจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ เช่น หากจุดอ่อนของบริษัทคู่แข่งคือการคิดอัตรา

ค่าบริการที่สูง อาจท าการโจมตีโดยการประมูลงานในราคาที่ต่ ากว่า เพื่อให้บริษัทของตนเองเป็นผู้ได้งาน แต่ถึงแม้จะมี

อัตราค่าบริการที่ต่ ากว่าก็ยังคงต้องรักษาคุณภาพของการบริการให้สม่ าเสมอและดีขึ้น เนื่องจากการจ้างงานบริการ

รักษาความปลอดภัยมักเป็นลักษณะต่อสัญญาทุก 1 ปี หรือ 2 ปี หากต้องการให้เกิดการว่าจ้างต่อ การท าให้ผู้ว่าจ้าง

ประทับใจจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญของงานบริการ ที่เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก  การ

วางแผนกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจรักษาความปลอดภัย จะเริ่มจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Five Force 

Model ตามล าดับ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ เ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจจากตัวอย่างของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณ

กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นลูกค้าของกิจการที่ใช้

บริการอยู่แล้ว ที่พักอาศัยในหมู่บ้าน คอนโด จ านวน 200 คน มีระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2562 ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

ตามสะดวก (Convenience Sampling) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ และระดับ

การศึกษา 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วันที่ใช้บริการ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ  

 ส่วนที่ 3 ความต้องการในการเลือกใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ลักษณะของการบริการ ความไว้วางใจ ความกระตือรืนร้น สมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย 

การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร และจ านวนพนักงาน รปภ.และอัตราค่าบริการ  โดยเป็นค าถามลักษณะแบบให้

เลือกตอบ (Check List) ข้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 และอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 1 ท่าน คือคุณชัยยา พรม

ไชยะ ต าแหน่งผู้อ านวยการ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จ ากัด โดยท าการยื่นหนังสือขอ

อนุญาตผ่านทางเลขานุการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ ว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ชี้แจงค าถาม

เบ้ืองต้นที่จะขอสัมภาษณ์ และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะท าการสัมภาษณ์ ซึ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นการขอ

ค าแนะน าการท าธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย ด าเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 ใช้เวลา 20 นาทีใน

การสัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ ณ ส านักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จ ากัด 

วิธีการท่ีใช้ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ออกแบบไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจ าเริญ 

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการตลาดได้ตรวจสอบ ว่าแบบสอบถามนั้นเหมาะสมที่จะน าไปสอบถามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งได้ให้อาจารย์ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามที่ออกแบบเพื่อน าไปสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจารย์ได้ประเมินแล้วว่าค าถามของทั้ง 2 ส่วนมีความเหมาะสม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

นี้ได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคว่ามีการใช้บริการพนักงาน

รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในลักษณะใดบ้าง เพื่อน ามาออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบความเหมาะสมของ

แบบสอบถาม เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าแบบสอบถามสามารถใช้ในการวิจัยได้ จึงแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทาง

ออนไลน์ (Online) 200 ชุด เมื่อเก็บแบบสอบถามได้ครบแล้ว จึงน าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาตรวจสอบความ

ครบถ้วนและน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ผล 
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การเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้วิจัยท าการค้นหาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในพื้นที่เขตมีนบุรี และ

หาช่องทางการติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดในการติดต่อเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  เมื่อคัดเลือกได้แล้วจึงท า

หนังสือขออนุญาตส่งผ่านเลขานุการเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเข้าขอสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ หลัง

การสัมภาษณ์เสร็จสิ้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไปวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษา

ความปลอดภัย 2 พี จ ากัด สถานที่ตั้งมีนบุรี กทม. ผู้วิจัยได้น าข้อมูลในแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์มาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

เปรียบเทียบและอธิบายข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วันที่ใช้บริการ และช่วงเวลาที่ใช้

บริการ ค านวณหาจ านวน ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้เปรียบเทียบและอธิบายข้อมูลความต้องการใน

การเลือกใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในด้านต่างๆ และสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของธุรกิจ 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเรื่อง ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย บริษัท 

รักษาความปลอดภัย 2 พี จ ากัด สถานที่ตั้งมีนบุรี กทม. ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน 200 ชุด 

และบทสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการมาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.00 และ

เพศชายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 

มีอายุเฉลี่ย 28.25 ปี อายุสูงสุด 48 ปีและอายุต่ าสุด 16 ปี และเมื่อจัดกลุ่มอายุ มีอายุน้อยกว่า 25 ปีมีสัดส่วน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.50 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี และ 25 - 30 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และ 

23.50 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ประกอบอาชีพเอกชน/พนักงาน มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาเป็นกลุ่มอื่นๆ ไม่ระบุ คิด

เป็นร้อยละ 26.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัวและราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ 13.50  

ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคืออาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5.00 

มีรายได้เฉลี่ย 26,121.45 บาท รายได้มากสุด 120,000 บาท และรายได้ต่ าสุด 2,000 บาท และเมื่อจัดกลุ่ม

รายได้ มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาคือช่วงรายได้มากกว่า 

30,000 บาท และรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ 19.50 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่าง

ในช่วงรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท  มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.50 
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มีสถานภาพโสดมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส คิด

เป็นร้อยละ 25.00 สถานภาพหย่าร้างคิดเป็นร้อยละ 4.50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้ายมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 2.50 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมากลุ่มตัวอย่างจบการศึกษา

ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.00 กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อนั้น สรุปผลได้ว่า ด้านวันที่ใช้บริการกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน และมีค าตอบทั้งสิ้น 234 ค าตอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการพนักงานรักษา

ความปลอดภัย (รปภ.) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) มีสัดส่วนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 64.50 และเลือกใช้บริการใน

วันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.50 ด้านเวลาที่ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

200 คน และมีค าตอบทั้งสิ้น 224 ค าตอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในเวลา 06.00 

– 18.00 น. และ 18.01 – 05.59 น. มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และ 55.00 ตามล าดับ 

ตาราง 1 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการในการเลือกใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดย

แบบสอบถามในส่วนน้ี ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ความต้องการเลือกใช้บริการในด้านต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
ลักษณะของการบริการ 
รปภ.สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต เช่น ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ 
ช่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ 

103 51.50 

รปภ.สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ 146 73.00 
ความไว้วางใจ 
รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง ท าให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนเป็นคนใกล้ชิดที่ให้
ความไว้วางใจได้ 

129 64.50 

รปภ.สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆซึ่งต้องเข้าถึงภายในที่อยู่อาศัยได้ 112 56.00 
ความกระตือรือร้น 
รปภ.มีความกระฉับกระเฉง คล่องตัว อดทน และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 125 62.50 
รปภ.เต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ 128 64.00 
สมรรถนะ 
รปภ.สามารถป้องกัน/ควบคุมเหตุโจรกรรม วินาศกรรม เหตุเพลงิไหม้ เหตุชุมนุม/
ประท้วงและเหตุฉุกเฉินอื่นๆได้ 

119 59.50 

รปภ.สามารถจัดการดูแลด้านการจราจร เช่น ที่จอดรถ ช่องทางเดินรถ แลกบัตรรถที่
ผ่านเข้า-ออกและตรวจค้นทุกคัน 

136 68.00 

ความมีไมตรีจิต 
รปภ.แสดงความเคารพ ทักทายและให้เกียรติเมื่อพบเจอ 113 56.50 
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รปภ.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส 137 68.50 
ความน่าเชื่อถือ 
รปภ.มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่พูด
เท็จ ไม่คดโกง ไม่ขโมยของ 

150 75.00 

การแต่งกายและบุคลิกภาพภายนอกดูเรียบร้อย สะอาด น่าเชื่อถือ 108 54.00 
ความปลอดภัย 
รปภ.ตรวจเวรบริเวณรอบพื้นที่สม่ าเสมอ / ไม่ขาดทิ้งจุด / แลกบัตรรถเข้าออก / 
สังเกตสถานการณ์ ฯลฯ 

134 67.00 

มีอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ครบครัน เช่น วิทยุสื่อสาร 
เครื่องแลกบัตร ไฟฉาย นกหวีด 

126 63.00 

การเข้าถึงบริการ 
สามารถเรียกใช้บริการ รปภ.ได้ทันที รวดเร็วภายใน 10 นาที 141 70.50 
มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายและสะดวก เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ Line 
Facebook 

105 52.50 

การติดต่อสื่อสาร 
รปภ.มีความสามารถในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความประทับใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

133 66.50 

เมื่อพบความผิดปกติใดๆ รปภ.จะต้องติดต่อแจ้งให้ทราบในทันที 122 61.00 
จ านวนพนักงาน รปภ. และอัตราค่าบริการ 
ต้องการ รปภ.กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 
22,500 บาท/คน ร่างกายแข็งแรง อดทนในการปฏิบัติงาน สามารถท างานกลางแดด
ได้ 

134 67.00 

ต้องการ รปภ.กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 
19,500 บาท/คน 

84 42.00 

รวม 2,485  
 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 200 คน และมีค าตอบทั้งสิ้น 

2,485 ค าตอบ ในเรื่องของลักษณะของการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพนักงาน รปภ. ที่สามารถดูแลรักษา

ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 73.00 ซึ่งมากกว่าความต้องการพนักงาน รปภ. ที่

สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต เช่น ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุได้ ช่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ คิดเป็น

ร้อยละ 51.50 ในเรื่องความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างต้องการพนักงาน รปภ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง ท าให้

รู้สึกอุ่นใจเหมือนเป็นคนใกล้ชิดที่ให้ความไว้วางใจได้ คิดเป็นร้อยละ 64.50 มากกว่าความต้องการที่ต้องการพนักงาน 

รปภ. ที่สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆซึ่งต้องเข้าถึงภายในที่อยู่อาศัยได้ คิดเป็นร้อยละ 56.00 เรื่องความ

กระตือรือร้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพนักงาน รปภ.เต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยไม่

ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ และพนักงาน รปภ.ที่มีความกระฉับกระเฉง คล่องตัว อดทน และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ใน

สัดส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ 62.50 ตามล าดับ เรื่องสมรรถนะต้องการมีความต้องการพนักงาน รปภ.

ที่สามารถจัดการดูแลด้านการจราจร เช่น ที่จอดรถ ช่องทางเดินรถ แลกบัตรรถที่ผ่านเข้า -ออกและตรวจค้นทุกคัน
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มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 68.00 ต้องการพนักงาน รปภ.ที่สามารถป้องกัน/ควบคุมเหตุโจรกรรม วินาศกรรม เหตุเพลิง

ไหม้ เหตุชุมนุม/ประท้วงและเหตุฉุกเฉินอื่นๆได้ คิดเป็นร้อยละ 59.50 เรื่องความมีมิตรไมตรี ต้องการพนักงาน รปภ.ที่

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส ในสัดส่วนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 68.50 ต้องการพนักงาน รปภ.ที่

แสดงความเคารพ ทักทายและให้เกียรติเมื่อพบเจอ คิดเป็นร้อยละ 56.50 ในเรื่องความน่าเชื่อถือต้องการพนักงาน 

รปภ.ที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่พูดเท็จ ไม่คดโกง ไม่ขโมยของ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 75.00 ซึ่งมากกว่าความต้องการพนักงาน รปภ. ที่แต่งกายและบุคลิกภาพภายนอกดูเรียบร้อย สะอาด 

น่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 54.00 เรื่องของความปลอดภัย ต้องการพนักงาน รปภ. ที่ตรวจเวรบริเวณรอบพื้นที่สม่ าเสมอ 

/ ไม่ขาดทิ้งจุด / แลกบัตรรถเข้าออก / สังเกตสถานการณ์ ฯลฯ มากกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.00 มีความต้องการ

พนักงาน รปภ. ที่มีอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ครบครัน เช่น วิทยุสื่อสาร เครื่องแลกบัตร ไฟ

ฉาย นกหวีด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.00 เรื่องการเข้าถึงบริการ ต้องการพนักงาน รปภ.ที่สามารถเรียกใช้บริการ 

รปภ.ได้ทันที รวดเร็วภายใน 10 นาทีมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.50 ต้องการพนักงาน รปภ.ที่มีช่องทางการ

ติดต่อที่หลากหลายและสะดวก เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ Line Facebook คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.50 ในเรื่องของการ

ติดต่อสื่อสาร ต้องการพนักงาน รปภ.ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความประทับใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้

ภาษาไทยได้ถูกต้องมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.50 มีความต้องการพนักงาน รปภ.ที่เมื่อพบความผิดปกติใดๆ 

รปภ.จะต้องติดต่อแจ้งให้ทราบในทันที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.00 และเรื่องของจ านวนพนักงาน รปภ.และอัตรา

ค่าบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้บริการพนักงาน รปภ. กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี อัตรา

ค่าบริการเดือนละ 22,500 บาท/คน ร่างกายแข็งแรง อดทนในการปฏิบัติงาน สามารถท างานกลางแดดได้ คิดเป็นร้อย

ละ 67.00 ซึ่งมากกว่าความต้องการพนักงาน รปภ.กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 

19,500 บาท/คน ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.00 

มีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทรักษาความปลอดภัยจ านวน 1 ท่าน คือคุณ

ชัยยา พรมไชยะ ต าแหน่งผู้อ านวยการ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จ ากัด  ซึ่งสามารถสรุป

เนื้อหาของการสัมภาษณ์ได้ว่า ธุรกิจรักษาความปลอดภัยยังสามารถเติบโตต่อไปได้ในอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจงาน

บริการที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้คนจ านวนมาก ผู้บริหารจึงต้องควบคุมดูแล ตั้งสติและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้

ดี เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ตลอด แม้บางครั้งการปฎิบัติงานจะมีข้อผิดพลาด แต่ยังต้องท าให้ลูกค้า

รู้สึกดีมากที่สุด วันเวลาจะผ่านไปแต่ความต้องการของผู้บริโภคแทบไม่เปลี่ยนตาม ผู้บริโภคดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินอยู่เบ้ืองต้นแล้ว พนักงาน รปภ.ท าหน้าที่เพียงแค่ดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน

ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยทุกรายท า แต่หากเราต้องการที่จะแตกต่าง ท าให้ลูกค้าจดจ า และเลือกใช้บริการในล าดับ

ต้นๆ จะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า มอบคุณค่าที่ดีให้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกตัวว่าต้องการสิ่งนั้น คู่แข่งของธุรกิจมี

ทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยด้วยกันเองและอุปกรณ์ที่พัฒนามาเพื่อรักษาความปลอดภัย แต่ไม่ว่าอย่างไร

ความสามารถของคนก็มีมากกว่าและยืดหยุ่นกว่าอุปกรณ์มากอยู่แล้ว แต่ในอีกมุมของความยืดหยุ่น ท าให้คนท างานไม่

เสถียรเหมือนอุปกรณ์ อาจมีการลาป่วย ลากิจ ท าให้ขาดก าลังพลในจุดต่างๆ บริษัทจึงต้องวางแผนก าลังพลส ารองไว้

ทุกเมื่อ โดยส่วนมากที่ใช้กันคือจ้างพนักงาน รปภ. ของบริษัทที่ไม่ได้ท างานในวันนั้นๆมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยจ่าย

ค่าแรงให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ไม่ให้พนักงาน รปภ.รู้สึกว่าก าลังโดนเอาเปรียบ ซึ่งจะส่งผลให้เสียขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยเริ่ม

จากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตั้งชื่อบริษัทว่า บริษัท รักษา

ความปลอดภัย 2 พี จ ากัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 ซึ่งก าหนดให้

แสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” ขั้นตอนต่อไปคือด าเนินการยื่นเอกสารบริษัทและเอกสารอื่นที่

เก่ียวข้องแก่นายทะเบียนเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ด าเนินการยื่นที่กองบัญชาการต ารวจ

นครบาล และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องแสดงในที่เปิดเผยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ด้านการเงินเริ่มลงทุนครั้งแรกของบริษัทอยู่ที่ 5,000,000 บาท ประกอบด้วยเงินจากกรรมการบริษัท 

4,000,000 บาท รวมกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 2 คน คนละ 500,000 บาท ได้ท าการก าหนดยอดขายที่บริษัทต้องการ

ทั้งปี โดยก าหนดจาก 80% ของยอดขายจากปีที่แล้วของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และมี

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณมีนบุรีเช่นเดียวกัน คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.สเปเชียลการ์ด จ ากัด ซึ่งบริษัท

ดังกล่าวมียอดขายทั้งปี 2561 ที่ดูจากงบการเงิน อยู่ที่ 17,740,475.43 บาท คิดเป็น 80% เท่ากับ 14,192,380.34 บาท 

บริษัทก าหนดอัตราค่าบริการพนักงาน รปภ. ที่นายละ 22,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากการสอบถามความ

ต้องการมาแล้ว เป็นราคาที่ผู้ใช้บริการยอมรับได้ วางแผนที่จะมีก าลังพลทั้งหมดในปีแรก 100 นาย หน่วยงานละอย่าง

น้อย 2 คน เท่ากับว่าปีแรกจะเปิดหน่วยงาน 50 หน่วยงาน บริษัทได้คาดการณ์รายได้ล่วงหน้าต่อเดือน คือจะมีรายรับ

เดือนละ 2,250,000 บาท และหากคิดค่าบริการทั้งปีจะมีรายรับอยู่ที่ 24,750,000 บาท ซึ่งมากกว่ายอดขายที่บริษัท

ก าหนดไว้ 

เมื่อหาจุดคุ้มทุนของบริษัทเป็นจ านวนพนักงาน รปภ. จะได้ว่าบริษัทจะต้องมีพนักงาน รปภ.จ านวน 326 คน 

ซึ่ง ณ ปีแรกที่ด าเนินธุรกิจ บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมีพนักงาน รปภ. จ านวน 100 นาย แผนที่วางไว้ต่อไปคือจะต้องเพิ่ม

จ านวนพนักงาน รปภ. ในแต่ละปีให้ได้ปีละ 100 นาย ดังนั้นจุดคุ้มทุนที่จะให้ได้พนักงาน รปภ. จ านวน 326 คน บริษัท

จะต้องใช้ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน และเมื่อหาจุดคุ้มทุนของบริษัทเป็นจ านวนเงิน จะได้ว่าบริษัทจะต้องท ายอดขายให้ได้ 

7,363,755.56 บาท ซึ่งรายได้โดยประมาณการของบริษัทอยู่ที่เดือนละ 2,250,000 บาท ดังนั้นจุดคุ้มทุนที่จะท า

ยอดขายให้ได้ 7,363,755.56 บาท บริษัทจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

การด าเนินงานของบริษัท รักษาความปลอดภัย 2 พี จ ากัด สถานที่ตั้งมีนบุรี กทม. จะมีกรรมการเป็นผู้บริหาร

สูงสุด ดูแลวางแผนการด าเนินงานของบริษัทให้เกิดความเรียบร้อย เป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการจัดการ เพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเริ่มจากการที่ผู้บริหารเข้าไปเสนอการบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท าการยื่น

ราคาแข่งกับบริษัทคู่แข่ง หากผลการประมูลบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล ก็จะท าการตกลงรายละเอียด

กับผู้ว่างจ้าง และรอวันที่เริ่มให้บริการตามสัญญา จึงจะส่งพนักงาน รปภ.ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน ระหว่างที่อยู่ในช่วงรอ

เข้าพื้นที่หน่วยงานใหม่ บริษัทจะรับสมัครบุคคลเพื่อมาเป็นพนักงาน รปภ. ซึ่งการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็น

พนักงาน รปภ. จะพิจารณาจากความพร้อมของบุคคลนั้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ท างาน

ภายใต้ภาวะความกดดันได้ เมื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพนักงาน รปภ. ได้แล้ว บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปตรวจสอบ

ประวัติอาชญากรรม ส่งบุคคลไปฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมรับอนุญาต และด าเนินการท าสัญญาจ้างงานกับผู้ว่าจ้าง 

เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงในขอบเขตของการบริการ ระยะเวลา และค่าตอบแทน เมื่อถึงก าหนดวันเข้าปฏิบัติหน้าที่จึง
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ส่งพนักงาน รปภ. เข้าปฏิบัติงาน โดยในอาทิตย์แรกจะมีหัวหน้าเขตและผู้ช่วย เข้าประกบหน้างานเพื่อวางระบบงาน

ต่างๆให้เกิดความง่ายและเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน คอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น กรณีฉุกเฉิน

พนักงาน รปภ. ลาป่วยกะทันหัน บริษัทจะจัดหาพนักงาน รปภ. รายอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่ แทนทันที เพื่อไม่ให้การ

ปฏิบัติงานนั้นขาดช่วงและบกพร่อง บริษัทจะมีพนักงาน รปภ. ไว้เพื่อส ารองกรณีฉุกเฉิน 10 นาย ในตลอดระยะเวลา

สัญญาจ้างงานจะมีทีมบริหาร หัวหน้าเขตและผู้ช่วย สายตรวจ เข้าหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย 

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 

ด้านการตลาดจะท าการวิเคราะห์ STP (Segmentation  Targeting Positioning) เพื่อให้ทราบถึงการแบ่งส่วน

ตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจุดยืนของบริษัท ได้ผลสรุปว่าบริษัทเลือกแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะของผู้ใช้บริการ 

ซึ่งผู้ใช้บริการมีการใช้บริการพนักงาน รปภ.ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอายุ มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

โดยส่วนมากจะเป็นคนที่มีสถานภาพโสด รองลงมาคือสถานภาพสมรส ตามลักษณะการบริการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ

เป็นแนวทางให้บริษัททราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็คือ ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หอพัก แต่การ

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแต่ละบริษัทมักจะไม่แตกต่างกันมากนัก บริษัทจึงต้องสร้างจุดยืนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

จดจ าและตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยเปรียบเทียบพนักงาน รปภ.ของบริษัทตนเองและบริษัทคู่แข่ง เสริมทักษะให้แก่

พนักงาน รปภ. ในด้านที่คู่แข่งยังเป็นจุดอ่อนอยู่ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสะดวก

รวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ด้านกลยุทธ์การตลาดบริษัทจะเลือกใช้คือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

(Marketing Mix) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในธุรกิจบริการ และในอนาคตเมื่อบริษัทเติบโต ขยาย และมีงบประมาณเพิ่มขึ้น จะ

ท าการตลาดด้าน Online เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

สรุปและวิจารณ์ผล 

1. ตลาดมีความต้องการพนักงาน รปภ.ที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน เช่น บ้านและรถยนต์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง เต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ มี

ความอดทน สามารถดูแลจัดการด้านการจราจรได้ เช่น อ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ และจัดพื้นที่ช่องทางเดินรถ 

สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้บริการด้วยความสุภาพ ทักทายเมื่อพบเจอ มีความซื่อสัตย์ ตรวจเวรบริเวณรอบ

พื้นที่สม่ าเสมอ สามารถเรียกใช้บริการได้ภายใน 10 นาที มีความสามารถในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความประทับใจ และ

ต้องการใช้บริการพนักงาน รปภ. กะละอย่างน้อย 2 คน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 22,500 บาท/คน 

ร่างกายแข็งแรง โดยมีความต้องการใช้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน  

 2. บริษัทก าหนดอัตราค่าบริการพนักงาน รปภ. ที่นายละ 22,500 บาท วางแผนที่จะมีก าลังพลทั้งหมดในปี

แรก 100 นาย บริษัทได้คาดการณ์รายได้ล่วงหน้าต่อเดือน คือจะมีรายรับเดือนละ 2,250,000 บาท หากคิดค่าบริการ

ทั้งปีจะมีรายรับอยู่ที่ 24,750,000 บาท และวางแผนที่จะเพิ่มจ านวนพนักงาน รปภ. ปีละ 100 นาย 

 3. การด าเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบการแบ่งกลุ่ม

งานตามหน้าที่ และการแบ่งกลุ่มงานตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีการสื่อสารทั้งจากบนสู่ล่าง และจากล่างขึ้นสู่บน มี

สวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน มีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ท างานกันอย่างอบอุ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน แต่ยังคงรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา ด้านการเงินธุรกิจ เริ่มจากเงินลงทุน 5,000,000 บาท จากกรรมการ
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บริษัทและผู้ถือหุ้นรวมกัน งบประมาณด าเนินงานครั้งแรก 3,941,514 บาท จุดคุ้มทุนบริษัทจะต้องมีพนักงาน รปภ.

จ านวน 326 คน หรือท ายอดขายให้ได้ 7,363,755.56 บาท ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ การเข้าเสนอขายการบริการ

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงตกลงรายละเอียดการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ 

ก าลังพล ระยะเวลา จัดท าสัญญาจ้างงานบริการ และจัดส่งพนักงาน รปภ.ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดย

มีฝ่ายบริหารดูแลการให้บริการให้เกิดความเรียบร้อย 

 4. การวางแผนการตลาดโดยใช้วิธีการท าการตลาดทาง Online เพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าสามารถสื่อสารข้อมูลได้จ านวนมาก หลากหลาย และครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่

กับการท าการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้งานบริการ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนค าแนะน าและ

ก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่ได้ให้ค าแนะน า วิธีการท าวิจัยให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณในความกรุณาและความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยตอบแบบสอบถาม ผู้ประกอบการที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูล ที่ส าคัญยิ่ง

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้ก าลังใจเสมอมา สุดท้ายขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนใน

การศึกษาทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามถึงในทีนี้ด้วย 
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