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หลักการและวัตถุประสงค : ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานหนึ่ง
ที่ใชระบบการจางเหมาบริการจากภาคเอกชนในงานรักษา
ความปลอดภัย การศึกษาการดำเนินงานและในปจจุบนั ทำให
ทราบถึงสภาพการดำเนินงานปญหา เพือ่ นำไปสแู นวทางการ
แกไขปญหาใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย และเปรียบเทียบ
การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
วิธีการศึกษา : ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสังกัดศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ จำนวน 742 ราย และเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่จางจากภายนอก จำนวน 23 ราย ทำการสุม
ตั ว อย า งได ก ลุ ม ตั ว อย า งเป น บุ ค ลากรศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ
จำนวน 234 ราย เนื่องจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ทีจ่ า งจากภายนอกมีนอ ยจึงใหทกุ คนเปนกลมุ ตัวอยาง วิธเี ก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปดรวมกับการวิเคราะห
SWOT Analysis และการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช
แผนผังกางปลา เก็บขอมูลชวงเดือนมีนาคม - มิถนุ ายน 2556
วิเคราะหสรุปและนำเสนอขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา : พบวา บุคลากรสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
มีความเห็นโดยรวมวา การบริหารจัดการอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุง ไมมรี ะเบียบขัน้ ตอน การใหบริการไมชดั เจน สงผล
ใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยไมมรี ะเบียบวินยั ไมมกี าร
ชี้แจงขอมูลดานนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยให
บุคลากรทุกฝายไดทราบ สวนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ของหนวยงานภายนอกมีความเห็นวาการบริหารจัดการ งาน
รักษาความปลอดภัย มีการรับนโยบายจากหัวหนาชุดมา
ปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ระเบี ย บ เป น ขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารและ
การบริ ห ารจั ด การอยู ใ นระดั บ ดี แ ละมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
แกไขสิ่งที่บกพรองให ดีขึ้น

Background and objective : Queen Sirikit Heart
Center of the Northeast, Khon Kaen University is an
organization that used system of outsource hiring for
operational security. The study of implementation made
aware of operational conditions and problems to find
the way solving these problems for more efficiency
management. This study was objected to study security
management conditions and to compare security guards
hiring of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast ,
Khon Kaen University.
Methods: Two groups of population were used in this
study; 742 personnels of the Queen Sirikit Heart Center
of the Northeast and 23 outsource security guards which
sample sizing got 234 samples from the Queen Sirikit
Heart Center and all persons of outsource security
guards. Collecting the data used open-ended
questionnaire in conjunction with SWOT Analysis. The
analysis for cause of the problems used Fishbone Chart.
Data collecting period was during March to June 2013.
Analysis, conclusion and presentation used descriptive
statistics.
Results: It was found that personnels of Queen Sirikit
Heart Center commented that the management level
has to be improved. It was lack of systematic procedure
and unclear services that affected the lacking of
discipline security guards. There was no security policy
information announcement to all personnels. The
outsource security guards had comments that they got
security management policy from their chief and
systematic orderly implemented already, their services
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การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์

สรุป : บุคลากรของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ตองการใหมกี ารจัดจาง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โดย
ตรง ในอนาคตควรจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยเขาเปน
บุคลากรสังกัดศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ โดยตรงหากเปนการจางจาก
บริษัทจากภายนอก ควรมีระบบประเมินกำกับติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : การจาง เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย งานรักษา
ความปลอดภัย

x

Operational Security of the Northeast Queen Sirikit Heart Center

and management was in good level and had been improved the defects to be better.
Conclusion: Personnels of Queen Sirikit Heart Center
wanted direct hiring of security guards. In the future,
Queen Sirikit Heart Center of the Northeast should get
direct hiring of security guards to be their own
personnel. If they use outsource hiring for operational
security, they should have more efficiency systems of
evaluating, directing and monitoring.
Key word: employment, hiring, security, guard
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บทนำ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเวียนหนังสือ ดวนทีส่ ดุ
ที่ นร 0205 / ว 96 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 แกทกุ สวน
ราชการ เพื่อแจงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่อง “มาตรการ
ปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ: ลูกจางประจำ” ตามความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการไดเสนอผลจาก
การ ประชุมคณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการ ครัง้ ที่ 3 / 2541
วันที่ 8 เมษายน 2541 ซึง่ พิจารณาเรือ่ งมาตรการปรับขนาด
กำลังคนภาครัฐ: ลูกจางประจำ โดยมีมติใหตำแหนงลูกจาง
ประจำในหมวดแรงงาน เมื่อตำแหนงวางลงใหยุบเลิก และ
ใหทุกสวนราชการเรงดำเนินการจางเหมาบริการจากภาค
เอกชน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการ
รักษาความสะอาดในสถานที่ราชการ1
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ คาดวา ภาครัฐมี
โอกาสประหยัดงบประมาณรายจายจากการจางเหมาภาค
เอกชนเขามาดำเนินงาน คือ การประหยัดคาใชจายในการ
ดำเนินงานและคาใชจายในการลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งการดำเนินงานของภาคเอกชนนั้นมีการรับปฏิบัติ
งานหลายสถานที่ จำนวนผปู ฏิบตั งิ านมีมาก ทำใหมโี อกาสที่
จะไดอบรมผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะฝมือแรงงานไดอยาง
คมุ คา เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได รวมทัง้
ปจจัยทีม่ คี วามสำคัญในการพิจารณาการจางภาคเอกชน คือ
การแขงขันระหวางภาคเอกชนดวยกัน ทำใหภาครัฐสามารถ
คัดเลือกผรู บั จางจากภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
แรงจูงใจในการทำงานของภาคเอกชน อีกสวนหนึง่ มาจากขอ
ผูกมัดในสัญญา ทำใหภาคเอกชนตองพยายามดำเนินงาน
ใหไดตามสัญญา2
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนหนวยงาน
สังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภารกิจ
ในดานการศึกษาและใหบริการวิชาการแกสังคมที่มีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ลั ก ษณะเป น โรงพยาบาลขนาด
200 เตียง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชัน้ (รวม ชัน้
ใต ดิ น )3 เปนหนวยงานหนึ่งในภาครัฐที่ใชระบบการ จาง
เหมาบริการจากหนวยงานภายนอก ดังนัน้ ผวู จิ ยั ในฐานะ ผู
ดูแลงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จึงมี
ความสนใจในการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการ
งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ เพื่ อ ให
ทราบถึงการดำเนินงาน ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางใน
การแกไขปญหา เพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการงานรักษาความ
ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป โดยการ
ศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการงานรักษาความปลอดภัยและศึกษาเปรียบเทียบการ
จางเจ าหนาที่รักษาความปลอดภัยของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
และการจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอก

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาการดำเนิ น งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนการศึกษาเชิงประยุกต (applied research)
โดยใช แ บบสอบถามปลายเป ด ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสังกัดศูนย
หัวใจสิริกิติ์ฯ จำนวน 742 ราย และเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ทีจ่ า งจากภายนอก จำนวน 23 ราย ซึง่ ขนาดของ
กลมุ ตัวอยางไดมาโดยการใชตารางกำหนดขนาดตัวอยางของ
Krejcie และ Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางเปนบุคลากร
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จำนวน 234 ราย และเนือ่ งจากเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยทีจ่ า งจากภายนอกมีเพียง 23 ราย จึงให
ทุกคนเปนกลมุ ตัวอยาง รวมกลมุ ตัวอยางทัง้ สิน้ จำนวน 257
ราย ทำการสมุ ตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (convenience
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รัตนศักดิ์ รยู นื ยงค และ อำนวย คำตือ้

sampling) โดยผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถามและรับแบบ
สอบถามกลับคืนดวยตนเองรวมกับการศึกษาในเชิงเอกสาร
(documentary research) จากคูมือปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย ขอตกลงการจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ภาระงานบริการและรักษาความความปลอดภัย สำนักงาน
ผูอำนวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เกี่ยวกับความเปนมา โครง
สรางดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
และวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปของงาน
บริการและรักษาความความปลอดภัย สำนักงานผอู ำนวยการ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อทำการเปรียบเทียบการจางเจาหนาที่
รั ก ษาความปลอดภั ย โดยส ว นราชการและหน ว ยงาน
ภายนอก เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวนำขอมูลจากแบบสอบ
ถามปลายเป ด มาสรุ ป และเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาแล ว นำเสนอ
ขอมูลโดยวิธีการพรรณนา

ผลการศึกษา
จากจำนวนผใู หขอ มูล 257 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 87.01 มีอายุ 20-30 ป รอยละ 51.57 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 74.41 ตำแหนงระดับปฏิบตั กิ าร รอยละ
77.95 เงินเดือน 15,001-20,000 บาท/เดือน รอยละ 25.20
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 5 ป 1 เดือน ขึน้ ไป รอยละ 44.88
และสังกัดฝายการพยาบาล รอยละ 83.07
จากการวิเคราะหขอมูลแสดงผลการศึกษาไดดังนี้
1. การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย
ของศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป จ จุ บั น ทำการจ า งเหมาจาก
เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย จากหน ว ยงานภายนอก
จำนวน 23 ราย และเปนลูกจางชัว่ คราวของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
จำนวน 3 ราย รวมทัง้ สิน้ จำนวน 26 ราย
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานรักษา
ความปลอดภั ย ของศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาแบงออก
เปน 2 กลมุ ความคิดเห็น ดังนี้
2.1 ขอมูลจากบุคลากรสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรโดยรวมเห็ น ว า การ
บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
อยใู นระดับนอยทีส่ ดุ (รอยละ 90.17) การชีแ้ จงนโยบายและ
ขั้นตอนในการจัดจางอยูในระดับนอยที่สุด (รอยละ 94.91)
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
อยูในระดับนอยที่สุด (รอยละ 84.19) เนื่องจากเจาหนาที่
รั ก ษาความปลอดภั ย ของหน ว ยงานภายนอกปฏิ บั ติ ง าน
ไมไดมาตรฐาน เชน เจาหนาที่นอนหลับในเวลาปฏิบัติงาน
ไมปฏิบตั งิ านตามหนาที่ (ตารางที่ 1) การจางเจาหนาทีร่ กั ษา
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการงานรักษา
ความปลอดภัยของบุคลากร (n=234)
หัวขอ
- การบริหารจัดการงานรักษา
ความปลอดภัย
- การชีแ้ จงนโยบายและ
ขัน้ ตอนการจัดจาง
- ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

นอยทีส่ ดุ

นอย

ปานลาง

90.17

9.83

0.00

94.91

5.09

0.00

84.19

9.83

5.98

ความปลอดภัยสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตามความเห็นของ
บุคลากร พบวา ขอดี คือ สามารถจัดจาง บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีคุณสมบัติตามตองการ ไมเสียคาดำเนินการใหหนวยงาน
ภายนอก มีขนั้ ตอนการทำงานเปนระบบบริหารและสัง่ การ ได
โดยตรง สวนขอเสียที่พบคือ ในระยะยาวเงินเดือนจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทำใหใชงบประมาณจำนวนมาก
การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากหนวยงาน
ภายนอกตามความเห็ น ของบุ ค ลากร พบว า ข อ ดี คื อ
ประหยัดงบประมาณดานสวัสดิการ ถาผลงานไมดี ไมตอ
สัญญาจางหรือเปลี่ยนจางคนใหมได สวนขอเสียที่พบคือ
ผปู ฏิบตั งิ านรับเงินเดือนจากหนวยงานภายนอก จึงฟงคำสัง่
จากหนวยงานที่รับเงินเดือนเปนหลัก ไมสามารถสั่งการ
โดยตรง การบังคับบัญชาตองผานหัวหนางานซึ่งเปนบุคคล
ภายนอก
การจ า งที่ เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และคุ ม ค า งบประมาณ
มากที่สุด คือ จางบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก ไ ขป ญ หาการจั ด จ า งเจ า หน า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ทีเ่ หมาะสม คือ เปดรับ
และคัดเลือกเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย สังกัดศูนยหวั ใจ
สิรกิ ติ ฯิ์ โดยตรง ซึง่ สามารถกำหนดคุณสมบัตไิ ดตามตองการ
ทำใหการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านสามารถประเมินและ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานไดโดยตรง
การจั ด จ า งเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ของศู น ย หั ว ใจ
สิริกิติ์ฯ ในอนาคตควรเปดรับและจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสังกัด ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ โดยตรง ไมตอ งจัดจางจาก
หนวยงานภายนอก หากเปนการจางจากบริษทั จากภายนอก
ควรมีระบบประเมิน กำกับ ติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจาก
นี้ควรมีนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยอยางชัดเจน
ควรมีการควบคุมและบริหารจัดการที่เปนระบบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประเมินและมีขอเสนอแนะและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ดวย
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การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์

2.2 ขอมูลจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
หนวยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานภายในศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ของหนวยงานภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ านภายในศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
โดยรวมเห็นวาสามารถปฏิบตั งิ านได รอยละ 100 ในทุกดาน
ดังนี้ ผปู ฏิบตั งิ านรับนโยบายจากหัวหนาชุดมาปฏิบตั ิ การ
ใหบริการในปจจุบนั อยใู นระดับดีมาก การพัฒนา ปรับปรุง
แกไขสิง่ ทีบ่ กพรองใหดขี นึ้ การจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานภายนอก มีขนั้ ตอนในการจัดจางตาม
ระเบียบราชการ และตองการใหศนู ยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ดำเนินการ
จัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอก
อย า งต อ เนื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย จากหน ว ยงานภายนอกปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามคำสั่ ง
หัวหนาชุดปฏิบัติการมีการเตรียมความพรอม ปฏิบัติงานดี
และเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากหนวยงาน
ภายนอก มีขอ ดี คือ ในระยะยาวไมตอ งจายเงินงบประมาณ
จำนวนมาก ไมมีสวัสดิการ สวนขอเสียที่พบคือ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยจะเชื่อฟงหัวหนาจากหนวยงานของ
ตนเอง
การจ า งที่ เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และคุ ม ค า งบประมาณ
มากที่สุด คือ จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากหนวย
งานภายนอก มี ค วามคุ ม ค า กั บ งบประมาณที่ ต อ งจ า ย
เนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีคณ
ุ ภาพ มีความรู ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางการแกไขปญหาในการจัดจางเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม ตองมีการคัดเลือกเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยทีม่ คี วามประพฤติดที เี่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
จัดหาเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีม่ ศี กั ยภาพในการทำงาน
มีความรับผิดชอบ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย ทุก 3 เดือน (จากขอเสนอแนะ
ของผู ต อบแบบสอบถาม) หากผ า นการประเมิ น จะได
ปฏิบัติงานตอ หากไมผานการประเมินจะดำเนินการเปลี่ยน
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยใหม การจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยของศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ในอนาคต ควรคัดเลือก
ผูมีความประพฤติดี เหมาะสม มีความรับผิดชอบในหนาที่
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง าน ควรมี ก ารจั ด จ า งเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ใหบริการอำนวย
ความสะดวกแก ผู ม าใช บ ริ ก าร ควรมี น โยบายที่ ชั ด เจน
มีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
3. การศึกษาเปรียบเทียบการจางเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภั ย ของศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยการการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค
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(SWOT Analysis) (ตารางที่ 2)
4. การวิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย
4.1 การบริหารจัดการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ทำสัญญาจาง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอก ไม
สามารถสัง่ การเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยจากหนวยงานภาย
นอกไดโดยตรง การสัง่ การตองผานหัวหนาชุดจากหนวยงาน
ภายนอก
4.2 งบประมาณในการจั ด จ า งเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยจากหนวยงานภายนอกสูงกวา การจัดจางเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
4.3 ดานบุคลากร พบวา เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ที่จัดจางจากหนวยงานภายนอก ปฏิบัติงานไมเต็มความ
สามารถเนื่ อ งจากคิ ด ว า ตนไม ใ ช บุ ค ลากรของศู น ย หั ว ใจ
สิรกิ ติ ฯิ์ ขาดความรับผิดชอบ และปฏิบตั งิ านไมมปี ระสิทธิภาพ

วิจารณ
จากการศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวา ผรู บั บริการ คือ บุคลากร
ของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และผูใหบริการ คือ เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภั ย จากหน ว ยงานภายนอก มี ค วามคิ ด เห็ น
มุมมองและความตองการที่แตกตางกัน
บุ ค ลากรของศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ เห็ น ว า การบริ ห าร
จัดการตองปรับปรุง และบุคลากรตองการไดรบั การบริการทีด่ ี
จากเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย และเห็นวาเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภั ย ที่ จั ด จ า งจากหน ว ยงานภายนอกไม ไ ด
มาตรฐาน มีปญหาในการใชบริการ คุณภาพของบริการ
ที่ ไ ด รั บ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารบริ ห าร
จัดการบริการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานภายนอกที่
ภาครัฐมีปญหาในการใชบริการ คุณภาพของบริการที่ไดรับ
รวมถึงการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม
มีการประเมินติดตามประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาสภาพระบบงานรั ก ษาความ
ปลอดภัยทาอากาศยานภูเก็ต ป พ.ศ. 2546 – 2547 ที่ให
ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบ การวางแผนติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอก
เห็นวาการใหบริการในปจจุบันอยูในระดับดีมาก การบริหาร
จัดการดี ปฏิบัติงานเปนอยางดีและเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย ตองการไดรบั การจางอยางตอเนือ่ ง ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาการการพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการบริการ
รักษาความปลอดภัยของหนวยงานภายนอกที่มีกำหนดให
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใตการบริหารงานตามลำดับ
รวมทัง้ มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านทุก 1 – 3 เดือน

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (4)  Srinagarind Med J 2014; 29 (4)

รัตนศักดิ์ รยู นื ยงค และ อำนวย คำตือ้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ที่เปนบุคลากรสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
1.
2.
3.
4.
5.

1.

การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จากหนวยงานภายนอก

จุดแข็ง
1.
การบริหารจัดการสามารถสัง่ การไดโดยตรง
กำหนดตำแหนง หนาที่ ขอบเขตและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านได 2.
คัดเลือกบุคลากรไดตรงตามความตองการ
หากเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั งิ าน ไมเหมาะสม
สามารถวากลาวตักเตือนไดทนั ที
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยเปนบุคลากรสังกัดศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
มีความรสู กึ เปนสวนหนึง่ ขององคกรทำใหทมุ เทในการทำงาน
จุดออน
หากเจาหนาทีไ่ มสามารถปฏิบตั งิ านได เชน เจ็บปวย
1.
ไมสามารถหาเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านแทนได
2.

มีเจาหนาทีจ่ ำนวนมาก สามารถปฏิบตั งิ านไดทนั ที
หากมีเจาหนาทีค่ นใด ไมสามารถปฏิบตั งิ านได
สามารถสงเจาหนาทีค่ นใหมมาปฏิบตั งิ านไดทนั ที

การสัง่ การตองผานหัวหนาชุดหนวยงานภายนอก
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั งิ านไมเต็มความสามารถ
เนื่องจากคิดวาศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯไมใชหนวยงานตนสังกัด
3. หากเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั งิ านไมเหมาะสม
ไมสามารถวากลาวตักเตือนได ตองแจงหัวหนาชุดจากหนวยงาน
ภายนอก
5. เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยไมฟง คำสัง่ ของบุคลากรศูนยหวั ใจ
สิรกิ ติ ฯิ์
โอกาส
1. ในอนาคตศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ จะจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย 1. ในการจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยในปจจุบนั มีนโยบาย
การจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอก
สังกัดศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากในชวงทีผ่ า นมาสามารถขอ
โดยใชระบบประมูล ซึง่ สามารถจัดจางไดงา ยกวาการขออัตรา
อัตราตำแหนงเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยได และจัดจาง
ตำแหนงบรรจุ
เปนลูกจางชัว่ คราว สังกัดศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ไดจำนวน 3 อัตรา

อุปสรรค
1. การจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยสังกัดศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์
1. เนือ่ งจากเปนการจัดจางหนวยงานจากภายนอก งบประมาณในการ
ตองมีการขอกรอบอัตรากำลังเพือ่ กำหนดตำแหนง
จัดจางสูงกวาการจัดจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยสังกัดศูนย
หัวใจสิรกิ ติ ฯิ์ และงบประมาณมีจำกัด ทำใหไมสามารถจางเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยไดครบทุกจุด

สรุป
บุคลากรของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ตองการใหมีการจัดจาง
เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สั ง กั ด ศู น ย หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ
โดยตรง ในอนาคตควรจางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย เขา
เปนบุคลากรสังกัดศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ หากเปนการจางจาก
บริษัทจากภายนอก ควรมีระบบประเมิน กำกับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็นเพื่อนำขอเสนอแนะ มาใชในการกำหนด
นโยบายการรักษาความปลอดภัย ควรศึกษาระดับความ
พึ ง พอใจที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยจากผูปวยและญาติผูปวย ศึกษาพฤติกรรมการ
ใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในอนาคต
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ขอขอบคุณ บุคลากรศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออก
ผลที่ไดจากจากการศึกษาจะนำไปใชเปนแนวทางใน เฉี ย งเหนื อ จั ง หวั ด ขอนแก น และเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
การพัฒนาการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยของ ปลอดภั ย ของหน ว ยงานภายในและภายนอก ตลอดทั้ ง
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดแก การชี้แจงนโยบายการรักษาความ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน
ปลอดภั ย ให บุ ค ลากรทราบ ให บุคลากรมีส วนร วมในการ
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