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บทคัดย่อ

พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสาระส�ำคัญได้แก่
การก�ำหนดคุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัยการส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีสัญชาติไทยและต้องผ่านการอบรมรับ
ใบอนุญาตให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทต้องมีการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ทุกสีป่ นี บั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ถือว่าเป็นเรือ่ งใหม่บงั คับเป็นกฎหมายผูป้ ระกอบการธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะบริษทั ขนาดกลางและบริษทั ขนาดเล็ก อาจจะมีผลกระทบ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
จึงจ�ำเป็นต้องมีความตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ในเรือ่ งของการยกระดับคุณภาพการพัฒนาความรู้ ความพร้อม
ในเรื่องของภาษาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้บริหารจะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การใช้ความเป็นผู้น�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การใช้ทักษะทางการ
สื่อสาร การพัฒนาความสามารถและทักษะการท�ำงานของพนักงานด้านโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสายการบังคับ
บัญชาการปรับโครงสร้างองค์การ การกระจายอ�ำนาจ นโยบายขององค์การ ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการท�ำงานในทุกๆ กระบวนการท�ำงานทั้งในการให้บริการและการปฏิบัติการ องค์การธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงจะ
ประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการแบบยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
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วารสารวิชาการ
Abstract

The Security Business Act launched in 2015 was effective on March 4, 2016. The main criteria include
qualifications of the security employees who must have Thai nationality. They are also required to finish
their compulsory secondary education. In addition, the security industry company must renew its license
every 4 years for legal approval after the date of expiration.
Since the Security Industry Act was considerably new, especially for medium and small size business
scales, the business security services must realize they need to get preparation to upgrade its service to
meet the set standard in terms of educational development of the employees, their knowledge, and
language competence, which is vitally important. Consequently, the authorities involved must develop
their personnel through leadership for change in various aspects, such as proactive attitudes of staff, their
communication skills, and capability development. With relevance to administrative structure, there is a
need for flat organization with distribution of responsibilities within the organization, and application of IT
to enhance to company work flow in every level of its services and work process in practice to achieve
the company’s long term goals.
Keywords : Management, Security Businesses, Security Business Act B.E. 2558

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น การรั ก ษาความปลอดภั ย มี ค วามส� ำ คั ญ
กับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเจริญของเทคโนโลยีที่มี
ความเจริญแบบไม่มีขีดจ�ำกัด สภาพการแข่งขัน วัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงส่งผลให้การเจริญด้านวัตถุ
ได้ เข้ า มามีบ ทบาทกับ การด�ำเนินชีวิตของผู้ค นในสังคม
ท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ส่งผลต่อปัญหา
การด�ำเนินชีวิตที่จะต้องมีมุมหนึ่งของสังคมที่สร้างปัญหา
ไม่วา่ จะเป็นการลักขโมย การจี้ การฉกชิงวิง่ ราว อาชญากรรม
ด้านต่างๆ การรอบวางระเบิดหรือสถานการณ์ความไม่สงบ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในสังคมยิ่งท�ำให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
ผูป้ ระกอบการ ห้างร้าน หมูบ่ า้ น สถานทีร่ าชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดความต้องการของ
การใช้บริการของบริษัทรักษาความปลอดภัยยิ่งสูงขึ้นจึงมี
ความต้องการใช้บริการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มาช่วย
ดูแลความเรียบร้อย ความสงบสุข ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงในชีวติ ถึง แม้วา่ จะมีหน่วย
งานต�ำรวจดูแล แต่ความต้องการใช้บริการจากธุรกิจรักษา

ความปลอดภัยก็ยังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
การใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย เป็ น อี ก
เหตุผลทีย่ งั มีความจ�ำเป็นต้องมี ซึง่ จะเห็นได้วา่ อาชีพรักษา
ความปลอดภัยมีความส�ำคัญกับการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก อาชีพรักษาความปลอดภัย
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแบบไม่เป็นทางการใน
ประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2508 สหรัฐอเมริกาได้สง่ ก�ำลังทหาร
เข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม ซึ่งมีการจ้างให้มีคนดูแล
รักษาความปลอดภัยฐานทัพต่าง ๆ ในอูต่ ะเภา มีการก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเข้ามาท�ำหน้าทีว่ า่ ต้องเป็นผูม้ คี วาม
รู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและมีระเบียบวินัยเป็น
อย่างดี ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่มบี ริษทั รักษาความปลอดภัยของ
เอกชนเปิดให้บริการ จึงได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งรวบรวมทหาร
ปลดประจ�ำการแล้วให้มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยฐานทัพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเชื่อของ Thai Guard
หรือไทยยาม จึงนับได้ว่า Thai Guard เป็นบุคคลกลุ่มแรก
ที่เริ่มงานด้านรักษาความปลอดภัยเอกชนแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2522 พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดตั้งโครงการส�ำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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สงเคราะห์ทหารผ่านศึกใช้ชื่อย่อว่า “สปภ.อผศ.” ได้จัดตั้ง
ส�ำนักงานรักษาความปลอดภัย (สปภ.) ขึ้นเป็นหน่วยงาน
กิจการพิเศษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจ�ำการให้มงี านท�ำ
โดยมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในสถานที่
ราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนธุรกิจของ
เอกชนต่างๆ ทัว่ ประเทศ ตามทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษจากมติ ครม.
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทรักษาความปลอดภัยได้มีการรวมตัวกัน
จัดตัง้ สมาคมรักษาความปลอดภัยขึน้ 3 สมาคม ประกอบด้วย
(สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, 2559)
1. สมาคมผู้ประกอบการการรักษาความปลอดภัย
แห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่ง
ประเทศไทย
3. สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย โดย
สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
1. เพือ่ เป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพ
อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสาร ร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในหมู่สมาชิก
2. เพื่อยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่
ยอมรับในฐานะวิชาชีพต่อสาธารณชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารวิชาการ เกี่ยวกับงาน
รักษาความปลอดภัยต่อสาธารณชน
4. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีและ
เป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน
5. ส่งเสริม สนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน่ ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหนุนส�ำคัญคือ การ
ขยายตัวของความต้องการทั้งจากลูกค้าภาครัฐ โดยเฉพาะ
การทยอยย้ายหน่วยงานราชการเข้าไปอยู่ในศูนย์ราชการที่
สร้างเสร็จและลูกค้าภาคเอกชน เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่
พึง่ สร้างเสร็จ ทัง้ บ้านจัดสรร อาคารชุด และทาวน์เฮาส์ รวม
ไปถึงโครงการอาคารส�ำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
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ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ความกังวลถึงความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากจ�ำนวนมิจฉาชีพหรือ
โจรผู้ร้ายเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้การตระหนักถึงการรักษาความ
ปลอดภัยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ นับเป็นปัจจัยผลักดันให้ธรุ กิจ
บริการรักษาความปลอดภัยเอกชน มีแนวโน้มเป็นทีต่ อ้ งการ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายควบคุม
บริษัทรักษาความปลอดภัย ท�ำให้การจ้างงานเป็นไปอย่าง
อิสระ สามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้โดยง่าย ไม่มีการตรวจประวัติ
อาชญากรรม ทั้งยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก
มีค่าแรงถูกกว่า ปัจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัยจด
ทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจ�ำนวนกว่า 4,000 แห่ง
มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยในระบบมากกว่า 400,000
คน แต่ทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่ถึง ร้อยละ
สิบ (สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, 2559)
และเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2558 มี ก ารประกาศใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย พ.ศ.2558
จ�ำนวน 76 มาตรา เพื่อควบคุมดูแลบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
บริการรักษาความปลอดภัย

ประเด็นเนือ้ หาสาระพระราชบัญญัตธิ รุ กิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ส�ำหรับประเด็นเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาสาระส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเด็นทีส่ ำ� คัญ
ในการบริหารจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. ให้ มี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัย ตามกฎหมายฉบับนี้ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ก�ำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย
(1) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ
(2) อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ศูนย์รกั ษาความปลอดภัยและผูอ้ ำ� นวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 คน
(3) กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ น ายกรั ฐ มนตรี
แต่งตั้งจ�ำนวน 6 คน ในจ�ำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากองค์กร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า
สองในสาม ให้ผู้บังคับบัญชาต�ำรวจนครบาลเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และข้าราชการต�ำรวจยศพันต�ำรวจตรีขึ้น
ไปในกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ซึ่งผู้บังคับบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาลแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วย
เลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนด
นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและก�ำกับดูแล
ธุรกิจ รักษาความปลอดภัย เพือ่ ให้นายทะเบียนรับไปปฏิบตั ิ
เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ออกระเบียบก�ำหนดมาตรฐานรักษาความปลอดภัยทีบ่ ริษทั
รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ และออกประกาศก�ำหนด
เครือ่ งหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับใบอนุญาต
รวมถึงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งของนายทะเบียน
2. ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องเป็น
บริ ษั ท และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัยจากนายทะเบียน ซึ่งผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
เป็นนายทะเบียนกลาง และผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
เป็นนายทะเบียนจังหวัด โดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยมีอายุ 4 ปี บริษัทที่จะขออนุญาต
ต้องมีคุณสมบัติ มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งและ
มีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องไม่
เคยเป็นกรรมการหรือผูม้ อี ำ� นาจจัดการแทนบริษทั ทีถ่ กู เพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย เมื่อได้
รับค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค�ำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยให้มอี ายุสปี่ นี บั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต บริษทั
รักษาความปลอดภัยต้องใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษา
ความปลอดภัย”และค�ำว่า “จ�ำกัด” หรือ “จ�ำกัด (มหาชน)”
ต่อท้าย
3. พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งได้ รั บ ใบ
อนุญาต ต้องมีสัญชาติไทย ส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่
เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
ส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยว
กับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย

อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษมา
แล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันรับอนุญาต และมิใช่ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ก�ำหนดให้ผู้ที่จะท�ำหน้าที่เป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำบริษัทต่าง ๆ ต้องได้
รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยใบอนุญาต
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตนั้นมีอายุ 3 ปี
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้
ต้องมีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ จบการศึกษา
ไม่ต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่
นายทะเบียนกลางรับรอง ต้องไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
หรือติดยาเสพติด ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ นอกจากนีข้ ณะทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงานรักษา
ความปลอดภัยต้องสวมเครื่องแบบ ติดเครื่องหมายและมี
บัตรประจ�ำตัวของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัด
4. การให้บริการรักษาความปลอดภัยต้องท�ำสัญญา
เป็นหนังสือระหว่างบริษทั รักษาความปลอดภัยและผูว้ า่ จ้าง
5. กฎหมายบังคับ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ก�ำหนดให้บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องวางระบบและ
ปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานกลางดังนี้
• การก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
• ระบบบันทึกเหตุการณ์ประจ�ำวันเกี่ยวกับการ
บริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่รับผิดชอบ
• ศูนย์ประสานงานทีบ่ ริษทั รักษาความปลอดภัย
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
• ให้บริษัทจัดอุปกรณ์การสื่อสาร เพื่อประโยชน์
ในการสื่อสารระหว่างศูนย์ประสานงานกับพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้มีขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
และการฝึกทบทวนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่ง
บริษัทรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
• พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาต
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ต้องปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ในการจับกุมผู้กระท�ำความผิด
ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ เพราะธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีความ
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคมและในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษา
ความปลอดภั ย เป็ น จ� ำ นวนมาก แต่ มี ม าตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน สมควรก�ำหนดมาตรฐานของ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการและ
ช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
กับการยกระดับคุณภาพอาชีพ
การบริการรักษาความปลอดภัย

การออกพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ต้องการยกระดับคุณภาพ
อาชีพการบริการรักษาความปลอดภัยให้ได้คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน ดังนี้
1. การพัฒนาธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยให้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นหัวใจส�ำคัญอย่าง
ยิ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาในกระบวนการ
ยุติธรรม
2. การประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย
ประกอบด้วยหัวใจส�ำคัญ 3 ประการ คือ ได้รับความเชื่อถือ
จากประชาชน มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชือ่ มโยงสามารถ
ร่วมมือเกื้อหนุนเป็นประโยชน์กับหน่วยงานรักษาความ
มั่นคงและรักษาความปลอดภัยของภาครัฐ การประกอบ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงต้องก�ำหนดมาตรฐาน การ
ก�ำกับกับดูแลและการจัดระบบให้สามารถทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วาม
ส�ำคัญทั้ง 3 ข้อ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนาธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยให้มกี ารพัฒนาก้าวหน้าเทียบเท่าต่างประเทศ
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ซึ่งในแง่มุมการพัฒนาระบบงานต�ำรวจมีความจ�ำเป็นต้อง
ถ่ายโอนภารกิจหลักไปยังหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐ
ซึง่ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยคือส่วนหนึง่ ทีจ่ ะมีบทบาท
ในการช่วยลดปัญหาข้อพิพาทเล็กเล็กน้อย มีการพัฒนา
และให้บทบาทกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีไว้ใน
พ.ร.บ. ฉบับนี้
3. เพื่อจัดระเบียบวิชาชีพรักษาความปลอดภัยที่มี
ความส�ำคัญกับทัง้ รัฐและประชาชน เพือ่ รักษาความสงบของ
บ้านเมืองเพราะงานบริการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่แค่เรือ่ ง
บุคลากร แต่มีทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4. เพือ่ สร้างมาตรฐานการท�ำงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็นตัวพนักงานหรือบริษทั ต้นสังกัด
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยถ้ามีมาตรฐานที่ดี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาคสังคมก็จะดีไปด้วย
ท้ายที่สุดจะส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพ
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่า
จ้างต้องยอมจ่ายเมื่อได้บริการที่ดีและเป็นกลไกควบคุมเจ้า
หน้าทีร่ ฐั การมีกฎหมายจะท�ำให้มกี รอบชัดเจนว่าอะไรท�ำได้
ท�ำไม่ได้ เป็นการลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจโดยไม่สุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยปริยาย

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบ
ต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
ผูป้ ระกอบการบริการรักษาความปลอดภัย

การออกพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย
และผู ้ ป ระกอบการการบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ประเด็นที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

1) อายุไม่ตำ�่ กว่า 18 บริบรู ณ์ 2) มีสญ
ั ชาติไทย 3) จบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ปัจจุบนั ก�ำหนดไว้ทมี่ ธั ยมศึกษาปีที่ 3
4) ต้องผ่านหลักสูตรอบรมการรักษาความปลอดภัย ที่นาย
ทะเบียนรับรองว่าเป็นสถานฝึกอบรมที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกบัตร การขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตยื่นค�ำขอก่อน
วันทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุ โดยให้ยนื่ พร้อมกับหนังสือของบริษทั
รักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัดรับรองสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือหนังสือรับรองว่าได้
ผ่านการฝึกทบทวนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจาก
สถานฝึกอบรมทีน่ ายทะเบียนกลางรับรอง และต้องเสียค่าใบ
อนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ฉบับ
ละ 1,000 บาท 5) ไม่เป็นผู้มีอาการติดสุรายาเสพติดหรือ
สิ่งเสพติด ต้องไม่เคยถูกจ�ำคุกในคดีอาญาที่มีข้อหาความ
ผิดเกี่ยวกับ เพศ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ การพนัน ยาเสพติด
ยกเว้นได้รบั โทษถูกจ�ำคุกไปเรียบร้อยแล้ว พ้นโทษออกมาใช้
ชีวิตปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ส�ำหรับผู้ท�ำผิดคดีเกี่ยวกับเพศ
จะไม่ได้รับการยกเว้นการก�ำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต�่ำนั้น
ปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วฒ
ุ กิ ารศึกษาขัน้ พืน้
ฐานของประเทศไทย คือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขณะนี้จ�ำนวน
ตัวเลข พนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศไทยมี
ประมาณ 4-5 แสนคน เฉพาะทีท่ ำ� งานในเขตกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล ไม่ต�่ำกว่า 2 แสนคน ส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจากการค�ำนวณข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่สำ� เร็จการศึกษาภาค
บังคับ มีจำ� นวนเกินร้อยละ 15 ส่วนส�ำเร็จการศึกษาชัน้ มัธยม
ปีที่ 3 มีจ�ำนวนร้อยละ 13 และร้อยละ70 เรียนไม่ส�ำเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

ภาพที่ 1 จ�ำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยจ�ำแนก
ตามคุณวุฒิการศึกษา
ที่มา : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
แห่งประเทศไทย, 2559

ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมปีที่ 4 มีจำ� นวนมากกว่า 3 แสนคน
เพราะกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดให้มีการบังคับ
การส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อ
พ.ศ. 2545 ดังตารางที่ 1

2. ผลกระทบกับผูป้ ระกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

1) อัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 นี้ ก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต
10,000 บาท ส�ำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน
30,000 บาท ส�ำหรับบริษทั ทีม่ พี นักงานเกิน 100 คน แต่ไม่เกิน
1,000 คน และ 50,000 บาท ส�ำหรับบริษทั ทีม่ พี นักงานเกิน
1,000 คนขึ้นไป
2) ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะมีต้นทุนสูงขึ้น คือ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานของธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย ต้องมีความพร้อมมากขึน้ ทัง้ ศูนย์ประสานงาน
อุปกรณ์ เครือ่ งมือสือ่ สาร ระบบบริหารจัดการ การฝึกอบรม
การทบทวน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุน รวมถึงการครองใจ
ให้พนักงานอยู่กับบริษัท ฉะนั้นรายได้หรือสวัสดิการต้อง
เพิ่มให้เขาสูงขึ้น ต้นทุนก็จะสูงขึ้น ผลก�ำไรก็จะน้อยลง เรื่อง
ของค่าธรรมเนียม ค่าปรับ จะส่งผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจ
อยู่พอสมควร
3) สถานประกอบการได้รบั ผลกระทบในด้านแรงงาน
เพราะขณะนี้แรงงานในด้านการรักษาความปลอดภัยยัง
ขาดแคลนและพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ก็ไม่ปรากฏว่า ให้แรงงานต่างด้าวเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ ซึง่ ปัจจุบนั มีแรงงานต่างด้าว
ร้อยละ 7-8 (ทีม่ า : บทสัมภาษณ์ พล.ต.ท โสภณ พิสทุ ธิจงษ์)
ที่ประกอบอาชีพนี้ โดยเฉพาะในงานก่อสร้างหรือหมู่บ้าน
ที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก จึงมีส่วนท�ำให้แรงงานในระบบหาย
ไปจากภาคธุรกิจการรักษาความปลอดภัย แม้ก่อนหน้านี้
จะยังไม่มีการจัดระดับมาตรฐานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย แต่ผู้ประกอบการจะมองสภาพการจ้างงานและ
สถานที่เป็นหลัก เช่น สถานทูต สนามบิน ธนาคาร ที่มี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเข้มงวด จะต้องใช้
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ มีทักษะ
และบุคลิกภาพที่ดี หรือหากเป็นบริษัท ห้างสรรพสินค้า
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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โรงพยาบาล โรงงาน หมู่บ้านและคอนโดมิเนียม หรือแม้แต่
ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารก่อสร้างก็จะใช้พนักงานทีม่ ที กั ษะแตกต่างกัน
ไปตาม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
สถานทีน่ นั้ ๆ ด้วย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจการรักษาความ
ปลอดภัย ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจนีไ้ ด้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ได้ อีกทั้งผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องแรงกดดันที่
เป็นสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีว้ า่ เกิดจาก (สุนรี ตั น์
ลิมปนวิวิธ, 2553)
1. แรงกดดันจากภายนอก (External Forces) เช่น
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแ่ ข่งขันเทคโนโลยี
ซึ่งจ�ำแนกเป็น
1) ตลาด ส� ำ หรั บ ตลาดของธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัย ในปัจจุบันมีกว้างขวางมากมายจนไม่มีที่สิ้นสุด
มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับบริษทั จัดตัง้ ใหม่ เพราะลูกค้ามีทกุ ระดับตัง้ แต่
ว่าจ้างดูแลบ้านพักอาศัย จนถึงนิคมอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ แต่มาตรฐานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จะมีคุณภาพได้มาตรฐานขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมดูแลของบริษัทนั้นๆ
2) ราคา ส�ำหรับราคาสินค้าขึน้ อยูก่ บั ชือ่ เสียงและ
แบรนด์ของบริษทั ราคาตัง้ แต่16,500 บาท ถึง 27,000 บาท
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ราคา 19,500 35,500 ส�ำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(สมาคมผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย แห่ ง
ประเทศไทย, 2559)
3) สินค้า คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ต้องประกอบด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
ระยะเวลาฝึกอบรม ทักษะ และการเป็นมืออาชีพของเจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย
4) บริการหลังการขาย ถือว่าส�ำคัญที่สุด ที่ธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยต้องให้ความส�ำคัญเพราะเป็นการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
2. แรงกดดันจากภายใน (Internal Forces) เช่น
บุคลากร เครือ่ งจักรในการผลิต ระบบการท�ำงานการเปลีย่ น
แปลงต�ำแหน่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
องค์การ โดยเฉพาะธุรกิจรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษา

98

ความปลอดภัยจะเป็นแรงกดดันทีม่ ผี ลกระทบกับองค์กรมาก
ทีส่ ดุ เพราะถ้ามีผวู้ า่ จ้าง ไม่มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ และถ้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ไม่มีผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้เช่นกัน
สรุปแล้วทั้งผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มีความส�ำคัญเท่าเทียมกันในลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
มีอุปสงค์และต้องมีอุปทาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทีด่ นี นั้ ต้องเป็นเจ้าหน้าทีม่ อื อาชีพเข้าใจในลักษณะของงาน
การรักษาความปลอดภัย มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า มีทักษะ จริยธรรม มีพฤติกรรมดี แสดงกิริยา
สุภาพ เรียบร้อย และมีความอ่อนน้อม บุคลิกภาพที่ดีการ
แต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีระเบียบ มีอุปการณ์พร้อม
ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี กล่าวค�ำทักทายด้วยค�ำสุภาพ
ตามมาตรฐานการอบรมของทางบริษัท ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม ทัง้ ภาษาทางค�ำพูดและทางกาย ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
กับลูกค้า หรือผูม้ าติดต่อ มีการประสานงานและการติดตาม
งานจนเสร็จสมบูรณ์ เอาใจใส่ดี มีการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
อยูต่ ลอดเวลา มีสมาธิในการฟัง เพือ่ เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าหรือผูม้ าติดต่อได้อย่างถูกต้อง ค้นหาความต้องการและ
เสนอความช่วยเหลือ โดยการสอบถามความต้องการของ
ลูกค้าหรือผูม้ าติดต่อ และอาสาทีจ่ ะเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ เป็นต้น

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยกับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องมีการพัฒนาและ
เปลีย่ นแปลงองค์การตามองค์ประกอบของการเปลีย่ นแปลง
ในองค์การ โดยมีหลักและกลไกส�ำคัญที่จะประยุกต์การ
บริหารงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย หลังพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (The change Agent)
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลซึ่งอยู่ภายในหรือ
ภายนอกองค์การซึง่ พยายามทีจ่ ะปรับปรุงสภาพองค์การให้
ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากผู้บริหารก�ำหนดเอง
หรือการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพราะที่ปรึกษาจาก
ภายนอกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านต่าง ๆ การ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
เปลี่ยนแปลงควรพิจารณาอย่างกว้างกว้าง ทักษะที่ส�ำคัญ
ของผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง คือ ความสามารถในการพิจารณา
ว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรมีทักษะในการเปลี่ยน
แปลงทีเ่ ป็นการแก้ปญ
ั หาโดยการใช้ความรูใ้ นด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้อื่นยอมรับการเปลี่ยนแปลง
(สมคิด บางโม, 2558)
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ท�ำการเปลี่ยนแปลงโดย
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์การ เริ่มต้นจากการสร้าง
ส�ำนึกให้พนักงานทราบถึงความจ�ำเป็นและความเร่งด่วน
ของการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มการน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ มีการสื่อสารให้ทราบ
ถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็น ให้อ�ำนาจในเบื้องต้นก่อน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการท�ำงานได้ ก�ำหนดความต้องการ
ในระยะสั้ น ว่ า ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งใดให้ ส� ำ เร็ จ
ท�ำการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น มีผลได้จากการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น จนกระทั่งเป็นแนวทางใหม่ที่บุคคลใน
องค์การยึดถือเป็นวัฒนธรรมขององค์การ การจัดการการ
8. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
7. การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น
6.การก�ำหนดความส�ำเร็จในระยะเวลาสั้น
5. การมอบอ�ำนาจให้พนักงานปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
4. การสื่อสารให้ทราบถึงวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง
ให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม
3. การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
2. การสร้างความร่วมมือ
1. การสร้างส�ำนึกความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง
ภาพที่ 2 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
(ที่มา : เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558 อ้างอิงใน Kotter, 1996)

เปลีย่ นแปลง (Managing Change) ผูบ้ ริหารควรน�ำไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลง (Leading Change) 8 ขั้นตอน (เนตร์พัณณา
ยาวิราช, 2558) ดังภาพที่ 2
1. การสร้างส�ำนึกแห่งความเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยน
แปลง (Establishing a sense of urgency) เพื่อให้การ
ท�ำงานเป็นปัจจุบันประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันและตลาดทางการแข่งขันที่มีทั้งวิกฤตและโอกาส
ส่วนประกอบการน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง คือ การชี้แจงให้
ทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ความพอใจ
และตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อความ
อยู่รอดภายใต้การแข่งขันและการช่วงชิงชัยชนะทางการ
ตลาดลูกค้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งล้อมรอบด้วยพลังแห่ง
การเปลี่ยนแปลง
2. การริเริ่มในการน�ำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน (To
create a guiding coalition) หมายถึง การมีพลังกลุม่ ทีผ่ ลัก
ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง และระดับล่าง เพราะแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์
ในการเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงส�ำเร็จโดยอาศัย
การสื่อสารที่ดีต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ต้องการ
3. การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Developing
a vision and strategy) หมายถึง การมีภาพแห่งอนาคตที่
ชัดเจนหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นเครื่องน�ำทางไปสู่สิ่งที่
คาดหวังและสื่อให้คนในองค์การทราบถึงอนาคตที่ต้องการ
จะให้เป็นไป
4. การสื่อให้ผู้อื่นทราบ (Communicating the
change vision) หมายถึง การหาโอกาสและใช้ช่องทาง
ในการสื่อสารให้บุค ลในองค์การทราบถึงวิ สัย ทั ศ น์ แ ละ
พฤติกรรมที่ต้องการ
5. การให้อำ� นาจอย่างกว้างๆ (Empowering broadbased action) หมายถึง การท�ำให้การเปลี่ยนแปลงส�ำเร็จ
โดยการให้อ�ำนาจ มอบหมายให้บุคคลที่มีอ�ำนาจในการ
ท�ำงานได้ เช่น การให้ข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อตัดสินใจ การให้
ความรู้ในการท�ำงาน การให้อ�ำนาจหน้าที่ การให้รางวัล
การตอบแทน
6. การน�ำไปสู่ชัยชนะที่ต้องการ (Generates short
term wins) การวางแผนเพื่อให้การท�ำงานตามที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลส�ำเร็จ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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7. การช่วยให้วสิ ยั ทัศน์เป็นจริง (Consolidate gains
and produce more change) การส่งเสริม การพัฒนา
บุคลากรส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
8. ให้ความส�ำคัญกับผลงานที่ดี (Anchor new
approaches in the culture) หมายถึง การให้ความส�ำคัญ
กับพฤติกรรมใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วและมีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรับผิดชอบและส�ำนึกใน
การเปลี่ยนแปลง
ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งเจาะจงว่ า จะเปลี่ ย นแปลงอะไรใน
องค์การ การเปลีย่ นแปลงควรเกีย่ วข้องกับเรือ่ งส�ำคัญ ๆ คือ
องค์ประกอบด้านบุคคล องค์ประกอบด้านโครงสร้างและ
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (จิตติ
รัศมีธรรมโชติ, 2558 ; เนตร์พัณณา ยาวิราช,2558)
1. องค์ประกอบด้านบุคคล คือ การเปลี่ยนทัศนคติ
มีการใช้ความเป็นผูน้ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง การใช้ทกั ษะ
ทางการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพนักงาน
ในองค์การ การพัฒนาความสามารถ โดยเฉพาะทักษะ
การท�ำงานของพนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สายงาน
ปฏิบัติการ (Operation) ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจใน
การขับเคลื่อนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความ
ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง หากฝ่ายปฏิบัติการมีความสนใจใน
หน่วยงานที่รับงานไว้ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย) ปัญหาต่างๆจะเกิดน้อยที่สุด ท�ำให้
ฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายบุคคล ธุรการ และบัญชี (การเงิน)
ปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น หากฝ่ายปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง ไม่ว่าทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย จะเกิดปัญหากับฝ่ายต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ตาม
มาเป็นจ�ำนวนมาก เช่น การขาดจุด การละทิง้ จุด ค่าจ้างขาด
ค่าจ้างตกหล่น สิทธิตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั ไม่เท่าเทียมกัน ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านของสายงานปฏิบตั งิ านนัน้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ ได้แก่
1.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง มีหน้าที่
ประสานงานระหว่างเจ้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ผูว้ า่ จ้างสาย
ตรวจ ตรวจสอบจุดหรือหน่วยงานต่างๆ ว่าครบหรือไม่ครบ
1.2 เจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบหน่วยงาน เวลา
มีเหตุการณ์ทรัพย์สนิ สูญหายและ/หรือเสียหาย ถ่ายรูป เก็บ
หลักฐานสถานที่หน่วยงานที่เกิดเหตุ สอบสวนเจ้าหน้าที่

100

รักษาความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเหตุการณ์ทั้งหมด และ/หรือเท่าที่จะกระท�ำได้ โดยใช้
หลักการ 5W 1H ได้แก่ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท�ำไม
และอย่างไร (Who What Where When Why and How)
1.3 เจ้าหน้าที่ท�ำประวัติ สัญญาว่าจ้างแรงงาน
หนังสือส่งตัว โดยส่วนรวมแล้วอาจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้า
หน้าที่ประสานงานส่วนกลางก็ได้ แต่จะให้ดีควรมีต�ำแหน่ง
โดยเฉพาะ เพราะหากงานบกพร่องจะได้มีเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบได้โดยตรง
1.4 เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรม หรือครูฝกึ มีหน้าทีฝ่ กึ อบรม
บุคลากรที่เข้ามาสมัครงานรักษาความปลอดภัย มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะผลิตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี
และมีเกณฑ์มาตรฐานออกไปประจ�ำหน่วยและปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างดีเยีย่ ม เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตาของบริษทั แม้จะปฏิบตั งิ าน
ในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ ถึงก�ำหนดระยะเวลาต้องออก
ฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามหน่วยงานต่างๆ ด้วย
เพื่อผู้ว่าจ้างได้รับทราบถึงภารกิจบริการหลังการขายว่า
บริษัทไหนเอาใจใส่ในส่วนนี้เป็นส�ำคัญ หรืออาจจะปฏิบัติ
หน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบหน่วยงานอีก
ต�ำแหน่งหนึง่ ด้วย แต่ในทางปฏิบตั คิ วรมีตำ� แหน่งใดต�ำแหน่ง
หนึง่ โดยเฉพาะ เพราะหากงานบกพร่องจะได้มเี จ้าหน้าทีร่ บั
ผิดชอบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ
1.5 เจ้าหน้าทีส่ ายตรวจ เป็นเครือ่ งจักรส�ำคัญทีส่ ดุ
ของบริษทั บริษทั จะขับเคลือ่ นได้หรือไม่ได้กเ็ พราะเจ้าหน้าที่
สายตรวจ เพราะสายตรวจจะเป็นผูด้ คู ณ
ุ ภาพของงานบริการ
รูป้ ญ
ั หาในทุกด้านของการปฏิบตั งิ าน และมีความใกล้ชดิ กับ
หน่วยงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยมากที่สุด
2. องค์ประกอบด้านโครงสร้าง เช่น การเปลีย่ นแปลง
สายการบังคับบัญชา การปรับโครงสร้างองค์การ การกระจาย
อ�ำนาจ นโยบายขององค์การ ต้องปรับโครงสร้างองค์การ
ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ มีความยืดหยุ่นเป็นไป
ตามสถานการณ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี ควรน�ำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท�ำงานในทุกๆ กระบวนการของการท�ำงานทัง้ ใน
การให้บริการ การปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การวัดและประเมินผล
คุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการรักษาความ
ปลอดภัย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องตระหนัก
ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส�ำคัญ เป็นความท้าทาย การอยู่
รอดและน�ำพาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
บริการด้านความปลอดภัยและมีการเตรียมความพร้อมใน
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสิ่ง
แวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับของ
รัฐบาล ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี ดังนัน้ การศึกษา
และท�ำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง จึงมีความส�ำคัญ
ต่อผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็น
รากฐานของการอยู่รอดขององค์กรและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อองค์กรทุกแห่ง ผู้บริหารหลายคนสามารถท�ำให้พนักงาน
พิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน
แปลงท�ำให้องค์การมีความมั่นคงอยู่รอดและประสบความ
ส�ำเร็จ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ท�ำการเปลี่ยนแปลงโดย
เป็นผูน้ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในองค์การ โดยเริม่ ต้นจากการ
สร้างส�ำนึกให้พนักงานทราบถึงความจ�ำเป็นและความเร่ง
ด่วนของการเปลีย่ นแปลง ริเริม่ การน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ร่วมกัน พัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ มีการสือ่ สารให้ทราบถึง
วิสยั ทัศน์ทตี่ อ้ งการให้เป็น ให้อำ� นาจในเบือ้ งต้นก่อนเพือ่ เป็น
พืน้ ฐานในการท�ำงานได้ ก�ำหนดความต้องการในระยะสัน้ ว่า
ต้องการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งใดให้สำ� เร็จ ท�ำการเปลีย่ นแปลง
ให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น มีผลได้จากการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
จนกระทั่งเป็นแนวทางใหม่ที่บุคคลในองค์การยึดถือเป็น
วัฒนธรรมขององค์การ
ในฐานะผู้บริหารธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องรับรู้และท�ำความเข้าใจพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่ได้มีผลประกาศ
บังคับใช้แล้ว การเตรียมความพร้อมในเรื่องต้นทุนแรงงาน
การบริหารจัดการ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจรักษาความ
ปลอดภั ย ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง เป็ น ความสามารถในการ
บริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ทั้งใน
เรื่องคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
สวัสดิการ การจูงใจเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
มีความผูกพันและมีความจงรักภักดีกับองค์กร

ปัญหาในเรื่องคุณภาพการขาดแคลนแรงงานและ
ความเป็นมาตรฐานในเรื่องวิชาชีพหรือแม้แต่ในเรื่องของ
การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าจะต้อง
พัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยให้เป็น มาตรฐานให้
เป็นที่ยอมรับรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีรายได้ มีสวัสดิการที่ดีและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมใน
การก้าวสู่เออีซี ซึ่งต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจในอาเซียน ภาคธุรกิจในทุกด้านก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่
ประเทศไทย ฉะนั้นการพัฒนาธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ถือได้ว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ ประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ในเรือ่ ง
ของคุณภาพ การพัฒนาความรู้ และความพร้อมในเรื่อง
ของภาษาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเหล่านี้ จะต้องให้บริการกับนักท่องเทีย่ วและบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องระบบการ
รักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือต่อไป
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