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บทคัดย่อ
พระรำชบญัญัติธรุกจิรกัษำควำมปลอดภยั พ.ศ.2558 มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่4 มนีำคม พ.ศ. 2559 โดยสำระส�ำคญัได้แก่ 

กำรก�ำหนดคุณสมบัติพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยกำรส�ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ มีสัญชำติไทยและต้องผ่ำนกำรอบรมรับ 

ใบอนุญำตให้เป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย อีกท้ังบริษัทต้องมีกำรต่อใบอนุญำตประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 

ทกุสีปี่นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญำต พระรำชบญัญตัฉิบับนี ้ถือว่ำเป็นเรือ่งใหม่บังคบัเป็นกฎหมำยผูป้ระกอบกำรธรุกจิรกัษำควำม

ปลอดภัย โดยเฉพำะบริษทัขนำดกลำงและบริษทัขนำดเลก็ อำจจะมผีลกระทบ ดงันัน้ ผูป้ระกอบกำรธรุกจิรกัษำควำมปลอดภยั

จงึจ�ำเป็นต้องมคีวำมตระหนกัและมกีำรเตรยีมควำมพร้อมทัง้ในเรือ่งของกำรยกระดบัคณุภำพกำรพฒันำควำมรู้ ควำมพร้อม 

ในเรื่องของภำษำซึ่งถือว่ำเป็นเร่ืองส�ำคัญกับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ผู้บริหำรจะต้องพัฒนำและเปลี่ยนแปลงใน 

องค์ประกอบด้ำนบุคคล ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ กำรใช้ควำมเป็นผู้น�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรใช้ทักษะทำงกำร

สื่อสำร กำรพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะกำรท�ำงำนของพนักงำนด้ำนโครงสร้ำง เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบังคับ

บัญชำกำรปรับโครงสร้ำงองค์กำร กำรกระจำยอ�ำนำจ นโยบำยขององค์กำร ด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ กำรน�ำเทคโนโลยีมำช่วย

ในกำรท�ำงำนในทุกๆ กระบวนกำรท�ำงำนทั้งในกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติกำร องค์กำรธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยจึงจะ

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรแบบยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : กำรจัดกำรธุรกิจบริกำรรักษำควำมปลอดภัยพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558
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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
ปัจจุบันกำรรักษำควำมปลอดภัยมีควำมส�ำคัญ

กับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยสภำพ

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ควำมเจริญของเทคโนโลยีที่มี

ควำมเจริญแบบไม่มีขีดจ�ำกัด สภำพกำรแข่งขัน วัฒนธรรม

ที่เปล่ียนแปลงตำมยุคสมัย จึงส่งผลให้กำรเจริญด้ำนวัตถุ

ได้เข้ำมำมีบทบำทกับกำรด�ำเนินชีวิตของผู ้คนในสังคม

ท�ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในสังคม ส่งผลต่อปัญหำ  

กำรด�ำเนินชีวิตที่จะต้องมีมุมหน่ึงของสังคมท่ีสร้ำงปัญหำ  

ไม่ว่ำจะเป็นกำรลักขโมย กำรจ้ี กำรฉกชงิวิง่รำว อำชญำกรรม

ด้ำนต่ำงๆ กำรรอบวำงระเบิดหรือสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ

ต่ำง ๆ เกิดขึ้นในสังคมยิ่งท�ำให้ภำคประชำชน ภำคธุรกิจ  

ผูป้ระกอบกำร ห้ำงร้ำน หมูบ้่ำน สถำนท่ีรำชกำร หน่วยงำน

รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนเอกชน ตระหนกัถงึควำมไม่ปลอดภยั

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดควำมต้องกำรของ

กำรใช้บริกำรของบริษัทรักษำควำมปลอดภัยยิ่งสูงข้ึนจึงมี

ควำมต้องกำรใช้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อให้มำช่วย

ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมสงบสุข ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเองเพือ่ให้เกดิควำมมัน่คงในชวีติถงึ แม้ว่ำจะมหีน่วย

งำนต�ำรวจดูแล แต่ควำมต้องกำรใช้บริกำรจำกธุรกิจรักษำ

ควำมปลอดภัยก็ยังมีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

กำรใช้บริกำรธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยเป็นอีก

เหตผุลทีย่งัมคีวำมจ�ำเป็นต้องม ีซึง่จะเหน็ได้ว่ำ อำชีพรกัษำ

ควำมปลอดภัยมีควำมส�ำคัญกับกำรดูแลชีวิตและทรัพย์สิน

ของคนในสังคมเป็นอย่ำงมำก อำชีพรักษำควำมปลอดภัย

ได้เริ่มก่อตั้งข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรมแบบไม่เป็นทำงกำรใน

ประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2508 สหรฐัอเมรกิำได้ส่งก�ำลังทหำร

เข้ำร่วมรบในสงครำมเวียดนำม ซึ่งมีกำรจ้ำงให้มีคนดูแล

รกัษำควำมปลอดภยัฐำนทัพต่ำง ๆ  ในอูต่ะเภำ มีกำรก�ำหนด

คณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะเข้ำมำท�ำหน้ำทีว่่ำต้องเป็นผู้มีควำม

รู้เก่ียวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยและมีระเบียบวินัยเป็น

อย่ำงด ีซึง่ในขณะนัน้ยงัไม่มบีรษิทัรกัษำควำมปลอดภยัของ

เอกชนเปิดให้บริกำร จึงได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งรวบรวมทหำร

ปลดประจ�ำกำรแล้วให้มำท�ำหน้ำทีเ่ป็นพนกังำนรักษำควำม

ปลอดภัยฐำนทัพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเชื่อของ Thai Guard 

หรือไทยยำม จึงนับได้ว่ำ Thai Guard เป็นบุคคลกลุ่มแรก

ที่เริ่มงำนด้ำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนแห่งประเทศไทย

พุทธศักรำช 2522 พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ

ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

ได้จัดตั้งโครงกำรส�ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยองค์กำร
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สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกใช้ชื่อย่อว่ำ “สปภ.อผศ.” ได้จัดตั้ง

ส�ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (สปภ.) ข้ึนเป็นหน่วยงำน

กิจกำรพิเศษ  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืทหำรผ่ำนศกึ 

ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก และทหำรนอกประจ�ำกำรให้มงีำนท�ำ  

โดยมีหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ในสถำนท่ี

รำชกำร รัฐวิสำหกิจหน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนธุรกิจของ

เอกชนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ตำมทีไ่ด้รบัสทิธพิเิศษจำกมต ิครม. 

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทรักษำควำมปลอดภัยได้มีกำรรวมตัวกัน

จดัตัง้สมำคมรกัษำควำมปลอดภยัขึน้ 3 สมำคม ประกอบด้วย  

(สมำคมรักษำควำมปลอดภัยแห่งประเทศไทย, 2559)

1. สมำคมผู้ประกอบกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย

แห่งประเทศไทย

2. สมำคมผู้บริหำรงำนรักษำควำมปลอดภัยแห่ง

ประเทศไทย

3. สมำคมรักษำควำมปลอดภัยภำคพื้นเอเชีย โดย

สมำคมมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเพื่อ

1. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงสร้ำงควำมสำมคัค ีสมัพนัธภำพ

อันดี แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข่ำวสำร ร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันในหมู่สมำชิก

2. เพ่ือยกระดับงำนรักษำควำมปลอดภัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในฐำนะวิชำชีพต่อสำธำรณชน

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรวิชำกำร เกี่ยวกับงำน

รักษำควำมปลอดภัยต่อสำธำรณชน

4. ติดต ่อประสำนงำนกับหน ่วยงำนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ เอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อควำมเข้ำใจอันดีและ

เป็นกำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน

5. ส่งเสรมิ สนบัสนนุร่วมมอืกบัองค์กรกำรกศุลอืน่ๆ

เพื่อสำธำรณประโยชน์

6. เพื่อส่งเสริมงำนวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยมีอัตรำ

กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจัยหนุนส�ำคัญคือ กำร

ขยำยตัวของควำมต้องกำรทั้งจำกลูกค้ำภำครัฐ โดยเฉพำะ

กำรทยอยย้ำยหน่วยงำนรำชกำรเข้ำไปอยู่ในศูนย์รำชกำรที่

สร้ำงเสร็จและลูกค้ำภำคเอกชน เป็นโครงกำรที่อยู่อำศัยที่

พึง่สร้ำงเสรจ็ ทัง้บ้ำนจดัสรร อำคำรชดุ และทำวน์เฮำส์ รวม

ไปถึงโครงกำรอำคำรส�ำนักงำน และโรงงำนอุตสำหกรรม

ในนิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ นอกจำกนี้ ควำมกังวลถึงควำม

ปลอดภัยในทรัพย์สิน อันเนื่องมำจำกจ�ำนวนมิจฉำชีพหรือ

โจรผู้ร้ำยเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้กำรตระหนักถึงกำรรักษำควำม

ปลอดภยัมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน ซึง่นบัเป็นปัจจยัผลกัดันให้ธรุกจิ

บรกิำรรักษำควำมปลอดภยัเอกชน มแีนวโน้มเป็นทีต้่องกำร

ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และที่ผ่ำนมำยังไม่มีกฎหมำยควบคุม

บริษัทรักษำควำมปลอดภัย ท�ำให้กำรจ้ำงงำนเป็นไปอย่ำง

อิสระ สำมำรถเข้ำสู่ธุรกิจนี้ได้โดยง่ำย ไม่มีกำรตรวจประวัติ

อำชญำกรรม ท้ังยังมีกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว เนื่องจำก

มีค่ำแรงถูกกว่ำ ปัจจุบันมีบริษัทรักษำควำมปลอดภัยจด

ทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยจ�ำนวนกว่ำ 4,000 แห่ง 

มเีจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัในระบบมำกกว่ำ 400,000 

คน แต่ทั้งหมดผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรไม่ถึง ร้อยละ 

สิบ (สมำคมรักษำควำมปลอดภัยแห่งประเทศไทย, 2559) 

และเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2558 มีกำรประกำศใช้  

พระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.2558 

จ�ำนวน 76 มำตรำ เพื่อควบคุมดูแลบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ประเด็นเนือ้หำสำระพระรำชบญัญัตธิรุกิจ
รักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558

ส�ำหรับประเด็นเนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีเนื้อหำสำระส�ำคัญ

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิรกัษำควำมปลอดภยัในประเดน็ทีส่�ำคญั

ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย ดังต่อไปนี้

1. ให ้มีคณะกรรมกำรก�ำกับธุรกิจรักษำควำม

ปลอดภัย ตำมกฎหมำยฉบับนี้ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำร

ก�ำกับธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยประกอบด้วย

 (1) ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เป็นประธำน

กรรมกำร

 (2) อธบิดกีรมกำรปกครอง อธบิดกีรมสวสัดกิำร

และคุ้มครองแรงงำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภค ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกจิกำรยตุธิรรม ผู้บญัชำกำร

ศนูย์รกัษำควำมปลอดภยัและผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรสงเครำะห์ 

ทหำรผ่ำนศึกเป็นกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 คน

 (3) กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีนำยกรัฐมนตรี 

แต่งตั้งจ�ำนวน 6 คน ในจ�ำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจำกองค์กร
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 95

วำรสำรวิชำกำร

ภำคเอกชนที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ

สองในสำม ให้ผู้บังคับบัญชำต�ำรวจนครบำลเป็นกรรมกำร

และเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรต�ำรวจยศพันต�ำรวจตรีขึ้น

ไปในกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล ซึ่งผู้บังคับบัญชำกำร

ต�ำรวจนครบำลแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วย

เลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรชุดนี้มีอ�ำนำจหน้ำท่ีก�ำหนด

นโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแล

ธุรกิจ รกัษำควำมปลอดภยั เพือ่ให้นำยทะเบยีนรบัไปปฏบิตัิ

เสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง 

ออกระเบยีบก�ำหนดมำตรฐำนรกัษำควำมปลอดภยัทีบ่รษิทั

รักษำควำมปลอดภัยต้องปฏิบัติ และออกประกำศก�ำหนด

เครือ่งหมำยของพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัรบัใบอนญุำต 

รวมถึงพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งของนำยทะเบียน

2. ผู้ประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยต้องเป็น

บริษัทและได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจรักษำควำม

ปลอดภัยจำกนำยทะเบียน ซึ่งผู้บัญชำกำรต�ำรวจนครบำล

เป็นนำยทะเบียนกลำง และผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด

เป็นนำยทะเบียนจังหวัด โดยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ

รักษำควำมปลอดภัยมีอำยุ 4 ปี บริษัทที่จะขออนุญำต

ต้องมีคุณสมบัติ มีผู ้มีสัญชำติไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งและ

มีกรรมกำรซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทยเกินกึ่งหนึ่งของ

กรรมกำรทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมกำรทั้งหมดของบริษัทต้องไม่

เคยเป็นกรรมกำรหรอืผู้มอี�ำนำจจดักำรแทนบรษัิททีถ่กูเพกิ

ถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย เมื่อได้

รับค�ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 

ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำต

ไปยังผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค�ำขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำตประกอบธุรกิจรักษำ

ควำมปลอดภยัให้มีอำยสุีปี่นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุำต บรษิทั

รักษำควำมปลอดภัยต้องใช้ค�ำน�ำหน้ำชื่อว่ำ “บริษัทรักษำ

ควำมปลอดภยั”และค�ำว่ำ “จ�ำกดั” หรอื “จ�ำกดั (มหำชน)”  

ต่อท้ำย

3. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยต้องได้รับใบ

อนุญำต ต้องมีสัญชำติไทย ส�ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ ไม่

เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก

ส�ำหรับควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย ควำมผิดเกี่ยว

กับทรัพย์ หรือควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำมประมวลกฎหมำย

อำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน หรือควำม

ผิดเก่ียวกับยำเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้

กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษหรือพ้นโทษมำ

แล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีก่อนวันรับอนุญำต และมิใช่ควำมผิด

เก่ียวกับเพศ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำพระรำชบัญญัติ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย ก�ำหนดให้ผู้ท่ีจะท�ำหน้ำที่เป็น

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยประจ�ำบริษัทต่ำง ๆ ต้องได้

รับอนุญำตเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยใบอนุญำต

เป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยรับอนุญำตนั้นมีอำยุ 3 ปี 

โดยผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยได้  

ต้องมีสญัชำตไิทย อำยไุม่ต�ำ่กว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ จบกำรศกึษำ

ไม่ต�่ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และผ่ำนกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกสถำนฝึกอบรมท่ี 

นำยทะเบียนกลำงรับรอง ต้องไม่เป็นโรคพิษสุรำเรื้อรัง 

หรือติดยำเสพติด ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ นอกจำกนีข้ณะทีป่ฏบิตัหิน้ำทีพ่นกังำนรกัษำ

ควำมปลอดภัยต้องสวมเครื่องแบบ ติดเครื่องหมำยและมี

บัตรประจ�ำตัวของบริษัทรักษำควำมปลอดภัยที่ตนสังกัด

4. กำรให้บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยัต้องท�ำสญัญำ

เป็นหนงัสอืระหว่ำงบรษิทัรกัษำควำมปลอดภยัและผู้ว่ำจ้ำง

5.  กฎหมำยบงัคบั มำตรฐำนกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

ก�ำหนดให้บริษัทรักษำควำมปลอดภัยต้องวำงระบบและ

ปฏิบัติให้ได้ตำมมำตรฐำนกลำงดังนี้ 

 • กำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่

ของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

 • ระบบบันทึกเหตุกำรณ์ประจ�ำวันเกี่ยวกับกำร 

บริกำรรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณที่รับผิดชอบ

 • ศนูย์ประสำนงำนทีบ่รษิทัรกัษำควำมปลอดภยั

จดัให้มข้ึีน เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องพนกังำน

รักษำควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่

 • ให้บริษัทจัดอุปกรณ์กำรสื่อสำร เพื่อประโยชน์

ในกำรสื่อสำรระหว่ำงศูนย์ประสำนงำนกับพนักงำนรักษำ

ควำมปลอดภัยให้มีขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ

 • ให้ควำมรู ้เก่ียวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย 

และกำรฝึกทบทวนให้แก่พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยซึ่ง

บริษัทรักษำควำมปลอดภัยจะต้องจัดขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ

 • พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยที่ได้รับอนุญำต 
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ต้องปฏบิตัหิน้ำท่ีช่วยเหลอืพนกังำนฝ่ำยปกครองหรอืต�ำรวจ

ในกำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด

ด้วยพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยที่ 

กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ เพรำะธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยมีควำม

เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำยและ

ทรัพย์สินของประชำชน ส่งผลต่อควำมสงบเรียบร้อยของ

สังคมและในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยเป็นจ�ำนวนมำก แต่มีมำตรฐำนในกำร

ประกอบธุรกิจที่แตกต่ำงกัน สมควรก�ำหนดมำตรฐำนของ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยให้เป็นมำตรฐำนของพนักงำน

รักษำควำมปลอดภัย เพื่อเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนธุรกิจ

รักษำควำมปลอดภัยและเสริมสร้ำงศักยภำพของพนักงำน

รกัษำควำมปลอดภยัอนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้บรกิำรและ

ช่วยเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยของสังคม จึงจ�ำเป็นต้อง

ตรำพระรำชบัญญัตินี้

พระรำชบัญญัติธุรกิจ
รักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 
กับกำรยกระดับคุณภำพอำชีพ
กำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

กำรออกพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 

พ.ศ. 2558 โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่ต้องกำรยกระดับคณุภำพ

อำชีพกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ได้คุณภำพเป็นไป

ตำมมำตรฐำน ดังนี้

1. กำรพัฒนำธุรกิจด้ำนรักษำควำมปลอดภัยให้เท่ำ

ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคมจึงเป็นหัวใจส�ำคัญอย่ำง

ยิ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรพัฒนำในกระบวนกำร

ยุติธรรม

2. กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

ประกอบด้วยหัวใจส�ำคัญ 3 ประกำร คือ ได้รับควำมเชื่อถือ

จำกประชำชน มคีวำมเป็นมอือำชพี มคีวำมเชือ่มโยงสำมำรถ

ร่วมมือเก้ือหนุนเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนรักษำควำม

มั่นคงและรักษำควำมปลอดภัยของภำครัฐ กำรประกอบ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยจึงต้องก�ำหนดมำตรฐำน กำร

ก�ำกบักบัดแูลและกำรจดัระบบให้สำมำรถทีจ่ะน�ำไปสูค่วำม

ส�ำคัญทั้ง 3 ข้อ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนำธุรกิจรักษำ 

ควำมปลอดภยัให้มกีำรพฒันำก้ำวหน้ำเทยีบเท่ำต่ำงประเทศ 

ซึ่งในแง่มุมกำรพัฒนำระบบงำนต�ำรวจมีควำมจ�ำเป็นต้อง

ถ่ำยโอนภำรกิจหลักไปยังหน่วยงำนภำคเอกชนหรือภำครัฐ

ซึง่เจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภัยคอืส่วนหนึง่ทีจ่ะมบีทบำท

ในกำรช่วยลดปัญหำข้อพิพำทเล็กเล็กน้อย มีกำรพัฒนำ

และให้บทบำทกับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยซ่ึงมีไว้ใน 

พ.ร.บ. ฉบับนี้

3. เพื่อจัดระเบียบวิชำชีพรักษำควำมปลอดภัยที่มี

ควำมส�ำคญักบัทัง้รฐัและประชำชน เพือ่รกัษำควำมสงบของ

บ้ำนเมืองเพรำะงำนบรกิำรรกัษำควำมปลอดภยัไม่ใช่แค่เรือ่ง

บุคลำกร แต่มีทั้งองค์ควำมรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี

เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย

4. เพือ่สร้ำงมำตรฐำนกำรท�ำงำนของพนกังำนรักษำ

ควำมปลอดภยั ไม่ว่ำจะเป็นตวัพนกังำนหรอืบรษิทัต้นสังกดั

ของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยถำ้มีมำตรฐำนท่ีดี ควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภำคสังคมก็จะดีไปด้วย 

ท้ำยท่ีสุดจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้ประกอบอำชีพ

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยมีรำยได้เพิ่มข้ึนเพรำะผู้ว่ำ

จ้ำงต้องยอมจ่ำยเม่ือได้บริกำรท่ีดีและเป็นกลไกควบคุมเจ้ำ

หน้ำท่ีรฐั กำรมกีฎหมำยจะท�ำให้มกีรอบชัดเจนว่ำอะไรท�ำได้

ท�ำไม่ได้ เป็นกำรลดโอกำสกำรใช้ดุลยพินิจโดยไม่สุจริตของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยปริยำย

พระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำม
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบ
ต่อพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและ
ผูป้ระกอบกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภยั

กำรออกพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 

พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

และผู ้ประกอบกำรกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยใน

ประเด็นที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
1) อำยไุม่ต�ำ่กว่ำ  18 บรบิรูณ์ 2) มสีญัชำติไทย 3) จบ

กำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ซ่ึงปัจจบัุนก�ำหนดไว้ท่ีมธัยมศึกษำปีที ่3 

4) ต้องผ่ำนหลักสูตรอบรมกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่นำย

ทะเบียนรับรองว่ำเป็นสถำนฝึกอบรมท่ีถูกต้องได้มำตรฐำน 

ใบอนุญำตเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยรับอนุญำตให้
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วำรสำรวิชำกำร

มีอำยุสำมปีนับแต่วันที่ออกบัตร กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต 

ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยรับอนุญำตยื่นค�ำขอก่อน

วนัทีใ่บอนุญำตสิน้อำย ุโดยให้ยืน่พร้อมกบัหนงัสอืของบรษัิท

รักษำควำมปลอดภัยที่ตนสังกัดรับรองสมรรถภำพในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยหรือหนังสือรับรองว่ำได้

ผ่ำนกำรฝึกทบทวนหลักสูตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำก

สถำนฝึกอบรมทีน่ำยทะเบียนกลำงรบัรอง และต้องเสยีค่ำใบ

อนุญำตเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยรับอนุญำต ฉบับ

ละ 1,000 บำท 5) ไม่เป็นผู้มีอำกำรติดสุรำยำเสพติดหรือ

สิ่งเสพติด ต้องไม่เคยถูกจ�ำคุกในคดีอำญำที่มีข้อหำควำม

ผิดเกี่ยวกับ เพศ ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์ กำรพนัน ยำเสพติด 

ยกเว้นได้รบัโทษถกูจ�ำคกุไปเรยีบร้อยแล้ว พ้นโทษออกมำใช้

ชีวิตปกติไม่น้อยกว่ำ 3 ปี แต่ส�ำหรับผู้ท�ำผิดคดีเกี่ยวกับเพศ 

จะไม่ได้รับกำรยกเว้นกำรก�ำหนดวุฒิกำรศึกษำข้ันต�่ำนั้น  

ปัจจบุนักระทรวงศึกษำธกิำรประกำศให้วฒุกิำรศกึษำขัน้พืน้

ฐำนของประเทศไทย คือ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ขณะนี้จ�ำนวน

ตัวเลข พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วประเทศไทยมี

ประมำณ 4-5 แสนคน เฉพำะทีท่�ำงำนในเขตกรุงเทพ ฯ และ

ปริมณฑล ไม่ต�่ำกว่ำ 2 แสนคน ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำเพียง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งจำกกำรค�ำนวณข้อมูลท่ีมีอยู่ใน

ระบบ พนักงำนรักษำควำมปลอดภยัที่ส�ำเร็จกำรศึกษำภำค

บงัคบั มจี�ำนวนเกนิร้อยละ 15 ส่วนส�ำเร็จกำรศกึษำช้ันมธัยม

ปีที่ 3 มีจ�ำนวนร้อยละ 13 และร้อยละ70 เรียนไม่ส�ำเร็จ

กำรศึกษำภำคบังคับ ถ้ำเป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 45 ปีข้ึนไป 

ส�ำเร็จกำรศกึษำช้ันประถมปีท่ี 4 มจี�ำนวนมำกกว่ำ 3 แสนคน  

เพรำะกระทรวงศึกษำศึกษำธิกำร ได้ก�ำหนดให้มีกำรบังคับ 

กำรส�ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เมื่อ 

พ.ศ. 2545 ดังตำรำงที่ 1

2. ผลกระทบกับผูป้ระกอบธรุกจิรกัษาความปลอดภยั
1)  อตัรำค่ำธรรมเนยีมตำมพระรำชบัญญตัธุิรกจิรกัษำ 

ควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 นี้ ก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำร

รักษำควำมปลอดภัยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

10,000 บำท ส�ำหรับบริษัทที่มีพนักงำนไม่เกิน 100 คน 

30,000 บำท ส�ำหรบับรษัิทท่ีมพีนกังำนเกิน 100 คน แต่ไม่เกนิ  

1,000 คน และ 50,000 บำท ส�ำหรบับรษิทัทีม่พีนกังำนเกนิ  

1,000 คนขึ้นไป 

2)  ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยจะมีต้นทุนสูงขึ้น คือ

ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำนของธุรกิจรักษำ

ควำมปลอดภยั ต้องมคีวำมพร้อมมำกขึน้ทัง้ศูนย์ประสำนงำน  

อปุกรณ์ เครือ่งมอืสือ่สำร ระบบบรหิำรจดักำร กำรฝึกอบรม 

กำรทบทวน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุน รวมถึงกำรครองใจ

ให้พนักงำนอยู่กับบริษัท ฉะนั้นรำยได้หรือสวัสดิกำรต้อง

เพิ่มให้เขำสูงขึ้น ต้นทุนก็จะสูงขึ้น ผลก�ำไรก็จะน้อยลง เรื่อง

ของค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ จะส่งผลกระทบต่อกำรท�ำธุรกิจ

อยู่พอสมควร

3) สถำนประกอบกำรได้รบัผลกระทบในด้ำนแรงงำน 

เพรำะขณะนี้แรงงำนในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยยัง

ขำดแคลนและพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 

พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ก็ไม่ปรำกฏว่ำ ให้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็น

พนกังำนรกัษำควำมปลอดภัยได้ ซ่ึงปัจจบัุนมแีรงงำนต่ำงด้ำว 

ร้อยละ 7-8 (ทีม่ำ : บทสมัภำษณ์ พล.ต.ท โสภณ พสิทุธิจงษ์)

ท่ีประกอบอำชีพนี้ โดยเฉพำะในงำนก่อสร้ำงหรือหมู่บ้ำน

ท่ีไม่ต้องใช้ทักษะมำก จึงมีส่วนท�ำให้แรงงำนในระบบหำย

ไปจำกภำคธุรกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย แม้ก่อนหน้ำนี้

จะยังไม่มีกำรจัดระดับมำตรฐำนของพนักงำนรักษำควำม

ปลอดภัย แต่ผู้ประกอบกำรจะมองสภำพกำรจ้ำงงำนและ

สถำนที่เป็นหลัก เช่น สถำนทูต สนำมบิน ธนำคำร ท่ีมี

ระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีรัดกุมและเข้มงวด จะต้องใช้

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ีมีประสบกำรณ์ มีทักษะ

และบุคลิกภำพท่ีดี หรือหำกเป็นบริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ  

ภาพที่ 1 จ�านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยจ�าแนก
ตามคุณวุฒิการศึกษา

ที่มา : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
แห่งประเทศไทย, 2559
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โรงพยำบำล โรงงำน หมู่บ้ำนและคอนโดมิเนียม หรือแม้แต่

ในพืน้ทีท่ีม่กีำรก่อสร้ำงกจ็ะใช้พนักงำนทีม่ทีกัษะแตกต่ำงกนั

ไปตำม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภยัของ

สถำนทีน่ัน้ๆ ด้วย ดังน้ัน ผูป้ระกอบกำรธรุกจิกำรรกัษำควำม

ปลอดภัย ต้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเร่ืองกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่ำงๆ ของธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย เพื่อให้

ผูป้ระกอบธรุกจินีไ้ด้มมีำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัในระดับสำกล

ได้ อีกทั้งผู้บริหำรต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องแรงกดดันที่

เป็นสำเหตุของกำรเปลีย่นแปลงในครัง้น้ีว่ำเกดิจำก (สนุรีตัน์  

ลิมปนวิวิธ, 2553)

1. แรงกดดนัจากภายนอก (External Forces) เช่น  

สภำพเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง กฎหมำย คูแ่ข่งขนัเทคโนโลย ี

ซึ่งจ�ำแนกเป็น

 1) ตลำด ส�ำหรับตลำดของธุรกิจรักษำควำม 

ปลอดภัย ในปัจจุบันมีกว้ำงขวำงมำกมำยจนไม่มีที่สิ้นสุด  

มพ้ืีนทีส่�ำหรบับรษิทัจดัต้ังใหม่ เพรำะลกูค้ำมทุีกระดบัตัง้แต่

ว่ำจ้ำงดแูลบ้ำนพักอำศยั จนถึงนคิมอตุสำหกรรม ขนำดเลก็ 

ขนำดใหญ่ แต่มำตรฐำนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย

จะมีคุณภำพได้มำตรฐำนขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติงำนและกำร

ควบคุมดูแลของบริษัทนั้นๆ

 2) รำคำ ส�ำหรับรำคำสนิค้ำข้ึนอยูกั่บช่ือเสยีงและ

แบรนด์ของบรษิทั รำคำต้ังแต่16,500 บำท ถงึ 27,000 บำท  

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และ รำคำ 19,500 -  

35,500 ส�ำหรับหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย

(สมำคมผู้ประกอบกำรธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยแห่ง

ประเทศไทย, 2559)

 3) สินค้ำ คุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัย ต้องประกอบด้วยมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัย

ระยะเวลำฝึกอบรม ทักษะ และกำรเป็นมืออำชีพของเจ้ำ

หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย

 4) บริกำรหลังกำรขำย ถือว่ำส�ำคัญที่สุด ที่ธุรกิจ 

รกัษำควำมปลอดภัยต้องให้ควำมส�ำคัญเพรำะเป็นกำรรกัษำ

ฐำนลูกค้ำเดิมและเพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่

2. แรงกดดันจากภายใน (Internal Forces) เช่น 

บคุลำกร เครือ่งจักรในกำรผลิต ระบบกำรท�ำงำนกำรเปลีย่น 

แปลงต�ำแหน่งหน้ำทีร่บัผิดชอบ กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง

องค์กำร โดยเฉพำะธรุกจิรกัษำควำมปลอดภัย พนกังำนรกัษำ 

ควำมปลอดภยัจะเป็นแรงกดดนัทีม่ผีลกระทบกบัองค์กรมำก 

ทีส่ดุ เพรำะถ้ำมผีูว่้ำจ้ำง ไม่มเีจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ และถ้ำมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัย ไม่มีผู้ว่ำจ้ำงก็ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เช่นกัน  

สรุปแล้วท้ังผู ้ว่ำจ้ำงและเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย

มีควำมส�ำคัญเท่ำเทียมกันในลักษณะทำงเศรษฐศำสตร์  

มีอุปสงค์และต้องมีอุปทำน เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย

ทีดี่นัน้ ต้องเป็นเจ้ำหน้ำทีม่อือำชพีเข้ำใจในลกัษณะของงำน 

กำรรักษำควำมปลอดภัย มีปฏิภำณไหวพริบ แก้ไขปัญหำ

เฉพำะหน้ำ มีทักษะ จริยธรรม มีพฤติกรรมดี แสดงกิริยำ

สุภำพ เรียบร้อย และมีควำมอ่อนน้อม บุคลิกภำพที่ดีกำร

แต่งกำยสะอำด เรียบร้อย มีระเบียบ มีอุปกำรณ์พร้อม

ปฏิบัติงำน มีกำรสื่อสำรท่ีดี กล่ำวค�ำทักทำยด้วยค�ำสุภำพ 

ตำมมำตรฐำนกำรอบรมของทำงบริษัท ใช้ภำษำที่ถูกต้อง 

เหมำะสม ท้ังภำษำทำงค�ำพดูและทำงกำย ให้ข้อมูลทีถ่กูต้อง 

กบัลกูค้ำ หรอืผูม้ำตดิต่อ มกีำรประสำนงำนและกำรตดิตำม

งำนจนเสร็จสมบูรณ์ เอำใจใส่ดี มีกำรฝึกฝนให้เจ้ำหน้ำที่

รกัษำควำมปลอดภยั มคีวำมกระตอืรอืร้นในกำรปฏบิตังิำน

อยูต่ลอดเวลำ มสีมำธใินกำรฟัง เพือ่เข้ำใจควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำหรอืผูม้ำตดิต่อได้อย่ำงถกูต้อง ค้นหำควำมต้องกำรและ 

เสนอควำมช่วยเหลือ โดยกำรสอบถำมควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำหรอืผู้มำตดิต่อ และอำสำทีจ่ะเป็นผูช่้วยเหลอื เป็นต้น

ธรุกิจรักษำควำมปลอดภยักับกำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยจะต้องมีกำรพัฒนำและ 

เปลีย่นแปลงองค์กำรตำมองค์ประกอบของกำรเปล่ียนแปลง

ในองค์กำร โดยมีหลักและกลไกส�ำคัญที่จะประยุกต์กำร

บริหำรงำนธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย หลังพระรำชบัญญัติ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในด้ำน

ต่ำง ๆ อำทิ กำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหำรต้องเป็นผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง (The change Agent)

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลซ่ึงอยู่ภำยในหรือ

ภำยนอกองค์กำรซึง่พยำยำมทีจ่ะปรบัปรงุสภำพองค์กำรให้

ดีขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงอำจจะเกิดจำกผู้บริหำรก�ำหนดเอง 

หรือกำรจ้ำงท่ีปรึกษำจำกภำยนอก เพรำะท่ีปรึกษำจำก

ภำยนอกมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนในด้ำนต่ำง ๆ กำร
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วำรสำรวิชำกำร

เปลี่ยนแปลงควรพิจำรณำอย่ำงกว้ำงกว้ำง ทักษะท่ีส�ำคัญ 

ของผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลง คอื ควำมสำมำรถในกำรพจิำรณำ

ว่ำควรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรและควรมีทักษะในกำรเปลี่ยน 

แปลงท่ีเป็นกำรแก้ปัญหำโดยกำรใช้ควำมรูใ้นด้ำนพฤตกิรรม

ศำสตร์เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้อื่นยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

(สมคิด บำงโม, 2558)

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงโดย

น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร เร่ิมต้นจำกกำรสร้ำง

ส�ำนึกให้พนักงำนทรำบถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเร่งด่วน

ของกำรเปลี่ยนแปลง ริเริ่มกำรน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน พัฒนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ มีกำรสื่อสำรให้ทรำบ

ถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรให้เป็น ให้อ�ำนำจในเบื้องต้นก่อน

เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรท�ำงำนได้ ก�ำหนดควำมต้องกำร

ในระยะสั้นว่ำต้องกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองใดให้ส�ำเร็จ 

ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลลัพธ์ที่มำกขึ้น มีผลได้จำกกำร

เปลี่ยนแปลงดีขึ้น จนกระทั่งเป็นแนวทำงใหม่ที่บุคคลใน

องค์กำรยึดถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กำร กำรจัดกำรกำร

เปลีย่นแปลง (Managing Change) ผูบ้รหิำรควรน�ำไปสูก่ำร

เปลี่ยนแปลง (Leading Change) 8 ขั้นตอน (เนตร์พัณณำ 

ยำวิรำช, 2558) ดังภำพที่ 2   

1. กำรสร้ำงส�ำนึกแห่งควำมเร่งด่วนท่ีต้องเปล่ียน 

แปลง (Establishing a sense of urgency) เพื่อให้กำร

ท�ำงำนเป็นปัจจุบันประกอบกับสภำพแวดล้อมทำงกำร

แข่งขันและตลำดทำงกำรแข่งขันท่ีมีท้ังวิกฤตและโอกำส

ส่วนประกอบกำรน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง คือ กำรชี้แจงให้

ทรำบเหตุผลของกำรเปล่ียนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ควำมพอใจ

และตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำ เพื่อควำม

อยู่รอดภำยใต้กำรแข่งขันและกำรช่วงชิงชัยชนะทำงกำร

ตลำดลูกค้ำอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย ซึ่งล้อมรอบด้วยพลังแห่ง

กำรเปลี่ยนแปลง

2. กำรริเริ่มในกำรน�ำกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน (To 

create a guiding coalition) หมำยถึง กำรมพีลังกลุ่มทีผ่ลัก

ดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง 

ระดับกลำง และระดับล่ำง เพรำะแต่ละกลุ่มมีควำมสัมพันธ์

ในกำรเชื่อมโยงกัน เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงส�ำเร็จโดยอำศัย

กำรสื่อสำรที่ดีต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ต้องกำร

3. กำรพัฒนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Developing 

a vision and strategy) หมำยถึง กำรมีภำพแห่งอนำคตที่

ชัดเจนหรือวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนซ่ึงเป็นเคร่ืองน�ำทำงไปสู่สิ่งที่

คำดหวังและสื่อให้คนในองค์กำรทรำบถึงอนำคตที่ต้องกำร

จะให้เป็นไป

4. กำรสื่อให้ผู้อื่นทรำบ (Communicating the 

change vision) หมำยถึง กำรหำโอกำสและใช้ช่องทำง 

ในกำรสื่อสำรให้บุคลในองค์กำรทรำบถึงวิสัยทัศน์และ

พฤติกรรมที่ต้องกำร

5. กำรให้อ�ำนำจอย่ำงกว้ำงๆ (Empowering broad-

based action) หมำยถึง กำรท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงส�ำเร็จ

โดยกำรให้อ�ำนำจ มอบหมำยให้บุคคลที่มีอ�ำนำจในกำร

ท�ำงำนได้ เช่น กำรให้ข้อมูลท่ีส�ำคัญเพื่อตัดสินใจ กำรให ้

ควำมรู้ในกำรท�ำงำน กำรให้อ�ำนำจหน้ำที่ กำรให้รำงวัล 

กำรตอบแทน

6. กำรน�ำไปสู่ชัยชนะที่ต้องกำร (Generates short 

term wins) กำรวำงแผนเพื่อให้กำรท�ำงำนตำมที่ต้องกำร

เปลี่ยนแปลงเป็นผลส�ำเร็จ

1. กำรสร้ำงส�ำนึกควำมเร่งด่วนในกำรเปลี่ยนแปลง

2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

3. กำรพัฒนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

4. กำรสื่อสำรให้ทรำบถึงวิสัยทัศน์อย่ำงกว้ำงขวำง
ให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม

5. กำรมอบอ�ำนำจให้พนักงำนปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์

6.กำรก�ำหนดควำมส�ำเร็จในระยะเวลำสั้น

7. กำรเริ่มต้นกำรเปลี่ยนแปลงให้มำกขึ้น

8. กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ภาพที่ 2 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
(ที่มา : เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558 อ้างอิงใน Kotter, 1996)
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7. กำรช่วยให้วสิยัทัศน์เป็นจริง (Consolidate gains 

and produce more change) กำรส่งเสริม กำรพัฒนำ

บุคลำกรส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต

8. ให้ควำมส�ำคัญกับผลงำนที่ดี (Anchor new  

approaches in the culture) หมำยถงึ กำรให้ควำมส�ำคญั

กับพฤติกรรมใหม่ท่ีได้เปลี่ยนแปลงแล้วและมีกำรพัฒนำ

บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองให้มีควำมรับผิดชอบและส�ำนึกใน

กำรเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหำรต้องเจำะจงว่ำจะเปลี่ยนแปลงอะไรใน

องค์กำร กำรเปลีย่นแปลงควรเกีย่วข้องกบัเรือ่งส�ำคญั ๆ  คอื 

องค์ประกอบด้ำนบุคคล องค์ประกอบด้ำนโครงสร้ำงและ

องค์ประกอบด้ำนเทคโนโลยี ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (จิตติ 

รัศมีธรรมโชติ, 2558 ; เนตร์พัณณำ ยำวิรำช,2558)

1. องค์ประกอบด้านบุคคล คือ กำรเปลี่ยนทัศนคติ 

มกีำรใช้ควำมเป็นผูน้�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง กำรใช้ทกัษะ

ทำงกำรสื่อสำรและกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของพนักงำน

ในองค์กำร กำรพัฒนำควำมสำมำรถ โดยเฉพำะทักษะ 

กำรท�ำงำนของพนักงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สำยงำน

ปฏิบัติกำร (Operation) ฝ่ำยปฏิบัติกำรถือว่ำเป็นหัวใจใน

กำรขับเคลื่อนของกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนรักษำควำม

ปลอดภัยเป็นอย่ำงยิ่ง หำกฝ่ำยปฏิบัติกำรมีควำมสนใจใน

หน่วยงำนที่รับงำนไว้ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ (เจ้ำหน้ำที่

รักษำควำมปลอดภัย) ปัญหำต่ำงๆจะเกิดน้อยท่ีสุด ท�ำให้

ฝ่ำยสนับสนุน เช่น ฝ่ำยบุคคล ธุรกำร และบัญชี (กำรเงิน) 

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรำบรื่น หำกฝ่ำยปฏิบัติกำรปฏิบัติหน้ำที่

บกพร่อง ไม่ว่ำทั้งหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภยั จะเกดิปัญหำกบัฝ่ำยต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น ตำม

มำเป็นจ�ำนวนมำก เช่น กำรขำดจุด กำรละทิง้จดุ ค่ำจ้ำงขำด 

ค่ำจ้ำงตกหล่น สทิธต่ิำงๆ ทีไ่ด้รบัไม่เท่ำเทียมกนั ข้ันตอนกำร 

ปฏบิตังิำนของสำยงำนปฏิบติังำนน้ันประกอบด้วยเจ้ำหน้ำท่ี

ฝ่ำยต่ำงๆ ได้แก่

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนส่วนกลำง มีหน้ำที่

ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั ผู้ว่ำจ้ำงสำย

ตรวจ ตรวจสอบจุดหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำครบหรือไม่ครบ 

 1.2 เจ้ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบหน่วยงำน เวลำ 

มเีหตกุำรณ์ทรพัย์สนิสญูหำยและ/หรอืเสยีหำย ถ่ำยรปู เกบ็

หลักฐำนสถำนที่หน่วยงำนที่เกิดเหตุ สอบสวนเจ้ำหน้ำท่ี

รกัษำควำมปลอดภัย ณ จดุเกดิเหตุ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

กับเหตุกำรณ์ทั้งหมด และ/หรือเท่ำที่จะกระท�ำได้ โดยใช้

หลักกำร 5W 1H ได้แก่ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท�ำไม 

และอย่ำงไร (Who What Where When Why and How)

 1.3 เจ้ำหน้ำท่ีท�ำประวัติ สัญญำว่ำจ้ำงแรงงำน 

หนังสือส่งตัว โดยส่วนรวมแล้วอำจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้ำ

หน้ำที่ประสำนงำนส่วนกลำงก็ได้ แต่จะให้ดีควรมีต�ำแหน่ง

โดยเฉพำะ เพรำะหำกงำนบกพร่องจะได้มีเจ้ำหน้ำท่ีรับผิด

ชอบได้โดยตรง

 1.4 เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม หรอืครฝึูก มหีน้ำทีฝึ่กอบรม

บุคลำกรท่ีเข้ำมำสมัครงำนรักษำควำมปลอดภัย มีบทบำท 

ส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะผลิตเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท่ีดี 

และมเีกณฑ์มำตรฐำนออกไปประจ�ำหน่วยและปฏบิตัหิน้ำที่

อย่ำงดเียีย่ม เป็นทีเ่ชิดหน้ำชตูำของบรษิทั แม้จะปฏบิตังิำน

ในส�ำนกังำนเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ถงึก�ำหนดระยะเวลำต้องออก

ฝึกเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ด้วย 

เพื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับทรำบถึงภำรกิจบริกำรหลังกำรขำยว่ำ

บริษัทไหนเอำใจใส่ในส่วนนี้เป็นส�ำคัญ หรืออำจจะปฏิบัติ

หน้ำท่ีเหมือนกับเจ้ำหน้ำท่ีติดตำม ตรวจสอบหน่วยงำนอีก

ต�ำแหน่งหน่ึงด้วย แต่ในทำงปฏบัิตคิวรมตี�ำแหน่งใดต�ำแหน่ง

หนึง่โดยเฉพำะ เพรำะหำกงำนบกพร่องจะได้มเีจ้ำหน้ำทีร่บั

ผิดชอบได้โดยตรง เนื่องจำกเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ

 1.5 เจ้ำหน้ำท่ีสำยตรวจ เป็นเครือ่งจกัรส�ำคัญทีส่ดุ

ของบรษิทั บรษิทัจะขับเคลือ่นได้หรอืไม่ได้กเ็พรำะเจ้ำหน้ำที่ 

สำยตรวจ เพรำะสำยตรวจจะเป็นผูด้คูณุภำพของงำนบริกำร 

รูปั้ญหำในทกุด้ำนของกำรปฏบัิตงิำน และมคีวำมใกล้ชดิกับ

หน่วยงำนและพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยมำกที่สุด

2.  องค์ประกอบด้านโครงสร้าง เช่น กำรเปลีย่นแปลง 

สำยกำรบังคบับัญชำ กำรปรบัโครงสร้ำงองค์กำร กำรกระจำย 

อ�ำนำจ นโยบำยขององค์กำร ต้องปรับโครงสร้ำงองค์กำร

ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กำร มีควำมยืดหยุ่นเป็นไป

ตำมสถำนกำรณ์และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลย ีควรน�ำเทคโนโลยมีำ

ช่วยในกำรท�ำงำนในทกุๆ กระบวนกำรของกำรท�ำงำนทัง้ใน

กำรให้บรกิำร กำรปฏบิตักิำร รวมทัง้กำรวดัและประเมนิผล 

คุณภำพ เพื่อยกระดับมำตรฐำนงำนบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย
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วำรสำรวิชำกำร

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้บริหำรธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยต้องตระหนัก

ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส�ำคัญ เป็นควำมท้ำทำย กำรอยู่

รอดและน�ำพำธุรกิจให้สำมำรถแข่งขันในอุตสำหกรรมกำร

บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยและมีกำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำของสิ่ง

แวดล้อม เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ข้อบังคับของ

รัฐบำล ควำมต้องกำรของลกูค้ำ เทคโนโลยี ดงันัน้ กำรศกึษำ

และท�ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง จึงมีควำมส�ำคัญ

ต่อผู้บริหำรในองค์กรทุกระดับ เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงเป็น 

รำกฐำนของกำรอยู่รอดขององค์กรและเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ำ 

ต่อองค์กรทุกแห่ง ผู้บริหำรหลำยคนสำมำรถท�ำให้พนักงำน

พิจำรณำแนวทำงในกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ใน

กำรส่งเสริมให้เกิดควำมคิดในกำรเปลี่ยนแปลง กำรเปลี่ยน 

แปลงท�ำให้องค์กำรมีควำมมั่นคงอยู่รอดและประสบควำม

ส�ำเร็จ ผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลงเป็นผู้ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงโดย

เป็นผูน้�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงในองค์กำร โดยเริม่ต้นจำกกำร

สร้ำงส�ำนึกให้พนักงำนทรำบถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเร่ง

ด่วนของกำรเปล่ียนแปลง รเิริม่กำรน�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลง

ร่วมกนั พฒันำวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ มกีำรสือ่สำรให้ทรำบถึง

วสิยัทศัน์ทีต้่องกำรให้เป็น ให้อ�ำนำจในเบือ้งต้นก่อนเพือ่เป็น

พ้ืนฐำนในกำรท�ำงำนได้ ก�ำหนดควำมต้องกำรในระยะสัน้ว่ำ

ต้องกำรเปลีย่นแปลงในเร่ืองใดให้ส�ำเรจ็ ท�ำกำรเปลีย่นแปลง

ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมำกขึ้น มีผลได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 

จนกระทั่งเป็นแนวทำงใหม่ที่บุคคลในองค์กำรยึดถือเป็น

วัฒนธรรมขององค์กำร

ในฐำนะผู้บริหำรธุรกิจบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 

จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องรับรู้และท�ำควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติ

ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. 2558 ท่ีได้มีผลประกำศ

บังคับใช้แล้ว กำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องต้นทุนแรงงำน 

กำรบริหำรจัดกำร ซ่ึงต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ผล 

กระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจรักษำควำม

ปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดข้ึน ท้ังใน

เร่ืองคุณสมบัติของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำง 

สวัสดิกำร กำรจูงใจเพ่ือให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  

มีควำมผูกพันและมีควำมจงรักภักดีกับองค์กร

ปัญหำในเรื่องคุณภำพกำรขำดแคลนแรงงำนและ

ควำมเป็นมำตรฐำนในเรื่องวิชำชีพหรือแม้แต่ในเรื่องของ

กำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหำกมองในภำพรวมว่ำจะต้อง

พัฒนำวิชำชีพรักษำควำมปลอดภัยให้เป็นมำตรฐำนให้

เป็นที่ยอมรับรวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็นเจ้ำหน้ำท่ี

รักษำควำมปลอดภัย เพ่ือให้บุคคลเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวิตที่

ดี มีรำยได้ มีสวัสดิกำรที่ดีและเพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมใน

กำรก้ำวสู่เออีซี ซ่ึงต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลำงของ

ธุรกิจในอำเซียน ภำคธุรกิจในทุกด้ำนก็จะหล่ังไหลเข้ำมำสู่

ประเทศไทย ฉะนั้นกำรพัฒนำธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย

ถือได้ว่ำเป็นเรื่องจ�ำเป็น ผู้ประกอบกำรธุรกิจรักษำควำม

ปลอดภยัทัว่ประเทศต้องมกีำรเตรยีมควำมพร้อมทัง้ในเรือ่ง

ของคุณภำพ กำรพัฒนำควำมรู้ และควำมพร้อมในเรื่อง

ของภำษำซ่ึงถือว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญท่ีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภยัเหล่ำนี ้จะต้องให้บรกิำรกบันกัท่องเทีย่วและบคุคล 

ทั่วไป รวมทั้งกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองระบบกำร

รักษำควำมปลอดภัยให้มีมำตรฐำนเป็นที่น่ำเชื่อถือต่อไป
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