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สาเหตุหลักๆ ของการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
 Attitude สรางเสริมทัศนคติในเชิงบวก
Awareness การเพิม่ ความตระหนักรู
การทํางาน 3 สาเหตุ คือ
พยายามหาคําตอบประเด็นตอไปนีใ้ หได
 เกิดจากการกระทําของบุคคล (Human
cause) 88 %
 ทําไมจึงไมใสใจความปลอดภัย
 แลวฉันจะสรางความตระหนักอยางไร
 เกิดจากความผิดพลาดของเครือ
่ งจักร
 เกิดแตปญหา แลวจะตองแกอยางไร
(Mechanical Failure) 10 %
 เกิดจากสิ่งแวดลอม (Environment)
ความตระหนักในความปลอดภัย หมายถึง
หรือดวงชะตา (Act of God) 2 %
หลักการสรางความตระหนักใหพนักงานมีความ
กลยุทธ 4As สูว ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย เขาใจสถานะปจจุบันอยางถูกตอง ไดแก
 รูถ
 งึ อัตราสวนของสิง่ บกพรอง
 Awarenessการเพิม
่ ความตระหนักรู
 รูถึงความเสี่ยงและสาเหตุ
 Attention เพิ่มชองทางการรับรูใสใจ
 Action กระตุนการปฏิบัติ
 รูถ
 งึ ความสามารถ กระบวนการ ขัน้ ตอน

และวิธีการทํางาน
สาเหตุที่คนงานไมใสใจความปลอดภัย
เนื่องจากไมรูไมเขาใจในสถานะปจจุบันของสิ่ง
ตางๆ ขางตน ดังนัน้ จึงตองสรางความตระหนัก
ในประเด็นตางๆ ดังกลาว ดวยวิธีการตอไปนี้
 จัดประชุมเปนประจํา
 สรางความเชือ
่ มัน่ และทราบถึงสถานะ
ของความเสีย่ ง
 พนักงานมีสวนรวม ทัง้ วิธีปอ
 งกันและ
ลดปญหาที่จะเกิดความไมปลอดภัย
 พั ฒนาระบบการป องกั น ไม ให ความ
เสี่ยงนั้นไปสูกระบวนการขั้นตอไปได
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มีกิจกรรมสงเสริมความตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัยเสมอ
สําหรับแนวทางในการสรางความตระหนัก
ความปลอดภัยแกคนงาน ไดแก
 การใหการอบรมศึกษาแกพนักงาน
 พนั ก งานเข าใจบทบาทและมี สํานึ ก
เสมอ
 ไดรบ
ั การฝกใหมคี วามชํานาญทีจ่ าํ เปน
ตอการปฏิบัติงานดวยความเคยชิน
 ใชทก
ุ โอกาสเพือ่ ใหพนักงานเกิดความ
ตระหนัก ประชุม ปรับปรุงแกไข รางวัล
 ทบทวน ทดสอบความสามารถ ความ
ชํานาญ จัดทํามาตรฐาน อบรมใหมซ้ําอีก
Attention เพิม่ ชองทางการรับรูใ สใจ
ทฤษฎีการรับรูป ระกอบดวยกระบวนการ
สามดานคือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย
และอารมณ โดยธรรมชาติของมนุษยใชอวัยวะ
รับสัมผัสทั้ง 5 ชนิด คือ
 ตา: การมองเห็น 75 %
 หู: การไดยิน 13 %
 กาย: การสัมผัส 6 %
 จมูก: การดมกลิ่น 3 %
 ลิ้น: การรับรูรสชาติ 3 %
ดังนัน้ ทฤษฎีของการเพิม่ ความรับรู ใสใจ
ในเรื่องของความปลอดภัยจะตองทําใหคนงาน
เห็นดวยตาตัวเองวาความปลอดภัยมีความสําคัญ
ตอชีวติ และสุขภาพของพวกเขาอยางไร มีการให
การศึกษาดวยตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณตา งๆ
เพือ่ ใหเกิดความคิดและจดจํา รวมทั้งใหความรู


ความเขาใจดวยประสาทรับรูท เี่ หลือทัง้ การไดยนิ
การสัมผัส การดมกลิ่ น และการรับรู รสชาติ
กระทัง่ ทําใหคนงานไดตระหนักถึงความปลอดภัย
อยางสมบูรณ
Action กระตุน การปฏิบตั ิ
คําถามทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไป ทําไมพนักงาน
จึงไมเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย
คําตอบ เชน
 ไมทราบถึงอันตรายที่แทจริง
 ไมรถ
ู งึ ผลลัพธของเหตุการณอันตราย

ที่จะสงผลตอการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของ
ผูป ฏิบัตงิ าน
 การไมมีความรูที่เพียงพอ
ตองยอมรับ คนงานจํานวนไมนอยที่ไม
ทราบจริงๆ วา งานทีท่ าํ อยูม อี นั ตรายแฝงอยูซ งึ่
เปนอันตรายที่เกิดขึ้นไดจริงและทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตจริง เนื่องจากไมเคยไดรับ
การศึกษาอบรมจนคิดวางานทีท่ าํ ไมมอี ะไรเปน
อันตรายสงผลใหเกิดความไมระวัง ประมาท

เลินเลอ ซึง่ เปนสาเหตุของการเกิดอันตรายจาก
การทํางาน
ดวยเหตุผลดังกลาวนีจ้ งึ จําเปนตองมีการ
กระตุน และปลูกฝงใหพนักงานเห็นความสําคัญ
ของความปลอดภัย ดังตอไปนี้
 ตองใหความรูพ
 รอมชีใ้ หเห็นถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อไมสวมใสอุปกรณเซฟตี้ในการ
ปฏิบัตงิ าน
 การแสดงใหเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
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จริงเมื่อเราไมใสใจในความปลอดภัย พรอมผล
กระทบเมือ่ พนักงานเกิดอันตราย สูญเสียอวัยวะ
พิการ เสียชีวิต
 ก อนการปฏิ บั ติ ง าน ต องเน น ย้ํ า ให
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎขอบังคับเสมอ
 หมั่ นย้ําเตือนให พนักงานทุก คนชวย
เปนหูเปนตา ดูแลเพื่อนๆ ที่ปฏิบัติงานดวยกัน
เพื่อสรางความปลอดภัยรวมกัน
 การเพิ่ มแรงจู ง ใจในความปลอดภั ย
ดวยผลตอบแทน หรือรางวัลตางๆ
การปลูกฝงใหคนงานเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่มีอยู
ในสถานที่ปฏิบัติงาน ตองเริ่มตนตั้งแตคนงาน
เขามาเปนหนักงานของบริษทั ปลูกฝงทันทีทเี่ ขา
ทํางานใหมๆ และทําอยางตอเนื่องตลอดระยะ
เวลาการทํางาน มีการเนนย้าํ การปฏิบตั จิ นเปน
นิสัย พรอมกับใหผลตอบแทนหรือรางวัลที่ได
ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยเสมอมาเพือ่ จูงใจ
และสรางความภาคภูมิใจซึ่งคนงานจะทําอยาง
ตอเนื่องพรอมกับกระตุนและชักชวนเพื่อนรวม
งานใหทําตามขอบังคับความปลอดภัยดวย
กลยุทธในการกระตุน การปฏิบตั งิ านให
เกิดความปลอดภัย
 Action ทันทีทเี่ จอพฤติกรรมเสีย
่ ง เพือ่
ทําให การกระทําที่ ไม ปลอดภั ยนั้ นๆ หายไป
และปองกันไมใหเกิดซ้ํา หมายความวา ตองมี
การกระตุน ใหคนงานลงมือปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ความปลอดภั ยทั นที ที่ ประสบกั บ ความเสี่ ยง
โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของตัวเอง

และเพื่อนรวมงาน จะตองหยุดการกระทําหรือ
พฤติกรรมนั้น ทําใหเปนนิสัยซึ่งจะกลายเปน
พฤติกรรมความปลอดภัยเขามาแทนที่ ความ
เสีย่ งอันตรายจะคอยๆ หายไปและไมกลับมาอีก
Attitude สรางเสริมทัศนคติในเชิงบวก
 ใหความสําคัญ (Focus) หรือใจจดใจจอ
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ใหรางวัลหากไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน
การปฏิบตั งิ านเลย เพือ่ เปนแรงจูงใจใหพนักงาน
ยังคงปฏิบัติงานโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
เปนอันดับแรก
ผลลัพธทไี่ ดจากการสรางทัศนคติความ
ปลอดภัย
 พนักงานทีป
่ ฏิบตั งิ านจะเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการทํางานนอยมาก
 พนั ก งานทุ ก คนจะรู สึ ก ปลอดภั ย ใน
การทํางาน
 ผลประกอบการดีขึ้น
 ลดภาระคาใชจา
 ยในการบาดเจ็บทําให
สามารถนาเอาคาใชจา ยบางสวนในดานนีไ้ ปจัด
ซื้ออุปกรณเซฟตี้ หรือจัดอบรม


วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety
Culture)
วัฒนธรรมคือ สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือกลุม คนใน
สถานนัน้ ๆ ยึดถือ และปฏิบัตติ ามๆ กันมาตาม
คานิยม ความคิด ความเชื่อ และความรูสึกมี
วั ฒนธรรมที่ แตกต างกัน ผลลั พธที่ ได ก็ย อม
แตกตางกัน
วัฒนธรรมความปลอดภัย ก็เชนเดียวกัน
ถ าองค กรใดมี วั ฒนธรรมความปลอดภั ยที่ ดี
พนักงานในองคกรนั้นก็จะมีขวัญกาลังใจทีด่ ีใน
การทํางาน ซึง่ สงผลใหการผลิตสูงขึน้ สินคาดี มี
คุณภาพ มีตนทุนในการผลิตที่ต่ํา อันเนื่องมา
จากอุบัติเหตุที่ลดนอยลง ไมตองเสียคารักษา
พยาบาล หรือซอมแซมเครื่องจักร
กับงานที่กาลังทํา แมวาคุณอยากจะไปทํางาน
อื่นก็ตาม
 ใหเวลา (Take Time) กับการทํางาน
ทีถ่ กู ตองตามขัน้ ตอน แมวา บางครัง้ อาจใชเวลา
ที่มากกวา
 มีความรับผิดชอบ (Take Responsibility)
ตอความปลอดภัย แมวาจะไมใชหนาทีโ่ ดยตรง
 กระทําในสิ่งที่ถูกตอง(Do The Right
Thing) แมวา จะมีใครมาขอใหคุณทําลัดขัน้ ตอน
 รูความเสี่ยง (Know The Risks) ของ
งานที่ไมปลอดภัย และพยายามหลีกเลี่ยง หรือ
หาทางปองกัน
 เลือก (Take option) วิธก
ี ารปฏิบตั งิ าน
ทีป่ ลอดภัยกวาแมวา จะตองใชเวลาในการกระทํา
ที่มากกวา
หลักการเสริมสรางทัศนคติในเชิงบวก
 เนนย้า
ํ ถึงอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาก

การทํางาน หากพนักงานประมาทหรือไมปฏิบตั ิ
ตามกฎการทํางาน
 การชีใ้ หเห็นถึงอันตรายในการทํางาน
แตละประเภท ตัวอยางการบาดเจ็บ การเสียชีวติ
เพือ่ ใหทกุ คนไดตระหนักถึงผลลัพธจากอันตราย
จะไดระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น
 การตรวจสุขภาพประจาปพนักงานทุกคน
 การชวยกันสังเกตเพื่อนรวมงาน เพื่อ
คอยตักเตือนหากไมปฏิบตั ิงานอยางถูกตอง

ดังนัน้ การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
จึงเปนสิง่ สําคัญทีน่ าํ ไปสูห ลักการ “งานก็ไดผล
คนก็ปลอดภัย”
วัฒนธรรมดานความปลอดภัย (Safety
Culture) หมายถึง พฤติกรรมของคนในสังคมที่
แสดงถึงลักษณะและทัศนคติเกีย่ วกับความปลอดภัย
วิธีสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยให
เกิดขึน้ ในสถานประกอบกิจการ
1. ผูนําตองทํา และนโยบายตองชัดเจน
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2. สรางความตระหนักของบุคลากร
3. ทดลองทํา ถาดีจะออกมาเปนนโยบาย
4. ดูตวั อยางทีด่ จี ากสถานประกอบกิจการ
ใกลเคียง
5. การลงไปกระตุนใหทํา และการเขียน
รายงานปญหา Feedback
6. มีขวัญกาลังใจในการทํางาน เชน ไม
กลาวโทษคนทํา
7. มีทีมปฏิบัติที่ชัดเจน
8. มีการสื่อสารในวงกวาง
9. ปรับทัศนคติถึงความดีทจี่ ะไดรับจาก
การสรางความปลอดภัย
ขอควรจํา
 การสร างวั ฒนธรรมความปลอดภั ย
(Safety Culture) นัน้ สําคัญตองเนนทีพ่ ฤติกรรม
คน และไมมีประนีประนอมหากไมปลอดภัย
 การสรางวัฒนธรรมนัน
้ ไมงา ย ตองใช
เวลานาน คอยๆ เปลี่ยนไป สรางไดบางสราง
ไมไดบาง ตองใชความละเอียดออน
 การลดพฤติกรรมเสีย
่ งเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ
 การแกทส
ี่ ภาพงาน โดยการใสการดใส
อุปกรณปอ งกัน เครือ่ งจักรนัน้ แกงา ย แต “การ
แกพฤติกรรมนัน้ ยาก”
ภาคผนวก: ระดับของวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย
ทีม่ า: ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย http://www.
nst.or.th/article/article142/article1432.htm
วัฒนธรรมดานความปลอดภัย (Safety
Culture) หมายถึง พฤติกรรมของคนในสังคม
ที่แสดงถึงลักษณะและทัศนคติที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย โดยลักษณะของวัฒนธรรมดานความ
ปลอดภัย (Characteristic of Safety Culture)
แบงออกเปน 3 ระดับ
1. ระดับรูปธรรม (Artifact level) หมายถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนสามารถมอง

production conflict)
 มีความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงาน
ควบคุ มกั บหน ว ยงานอื่ นๆ จากภายนอก
(Relationship to regulator and other external groups)
 มี วิ สั ย ทั ศน ย าวไกลและมี แ ผนระยะ
ยาว (Proactive and long-term perspective)
 มี การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง
(Management of change)
 มี ระบบเอกสารและคู มื อการปฏิ บั ติ
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ(Quality of documentation and

เห็นไดจากการสังเกต เชน สถาปตยกรรม การ
แตงตัว ฯลฯ ซึ่งประกอบดวย Characteristic of
Safety Culture ดังนี้
 ผูบ
 ริหารสูงสุดมีสว นรวมในเรือ่ งความ
ปลอดภัย (Top management commitment to safety)
 มีผน
ู าํ อยางชัดเจน (Visible leadership)
 ใชระบบ 5 ส (Good housekeeping)
 มีก ลยุทธทางธุรกิจที่ ให ความสําคั ญ
ด านความปลอดภั ย (Strategic business
importance of safety)
 มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม ขั ด แย ง กั บ
ความปลอดภัย (Absence of safety versus

procedures)
 มี ความสอดคล องกั นระหว างกฎ
ระเบี ยบกั บวิ ธี การปฏิบั ติ งาน (Compliance
withregulations and procedures)
 ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามสามารถและมี
จํานวนพียงพอ (Sufficient and competent staff)
 มี ก ารจั ด การความรู ของบุ ค ลากร
เทคโนโลยี และองคกร (Man, technology and
organization knowledge)
 มี ก ารจู ง ใจและสร า งความพึ ง พอใจ
ในงาน (Motivation and job satisfaction)
 มีบรรยากาศในการทํางานทีด
่ ี ทัง้ ดาน
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เวลา ความกดดัน ปริมาณงาน และความเครียด
(Good working conditions with regard to time
pressure workload and stress)
 มีการวัดระดับความสามารถดานความ
ปลอดภัย (Measurement of safety performance)
 มีมุ มมองในการตัดสิ นใจที่ เปดกวาง
(Decision - making breadth of perspective)
 สามารถรั บมื อกั บความขั ดแย ง
(Handing of conflict)
 มีความสัมพันธทด
ี่ รี ะหวางผูบ ริหารกับ
พนักงาน (Relationship between managers
and employees)
 ใหความสําคัญกับกระบวนการทํางาน
(Awareness of work process)
 มีการพิจารณาคาตอบแทนและหนาที่
ความรับผิดชอบตามความสามารถ (Performance accountability and reward)
2. ระดับหลักการสนับสนุน (Espoused
value level) หรือคานิยมของสังคม หรือองคกร
เชน ยุทธวิธี กําหนดจุดมุง หมาย ฯลฯ ซึง่ ประกอบ
ดวย Characteristic of Safety Culture ดังนี้
 ใหความสําคัญกับความปลอดภัยเปน
อันดับตน (High priority to safety)
 มี ก ารสื่ อสารที่ ดี แ ละรั บ ฟ ง ความ
คิดเห็น (Openness and communications)
 เปนองคกรแหงการเรียนรู (Organizational learning)

3. ระดับสามัญสํานึก (Basic assumption
level) หรือความคิดพืน้ ฐานซึง่ ประกอบไปดวย
Characteristic of Safety Culture ดังนี้
 ใหความสําคัญกับเวลา (Time focus)
 มุมมองในเรื่องความผิดพลาด (View
of mistakes)
 บทบาทของผูบ
 ริหาร (Role of managers)
 ทัศนคติของบุคลากร (View of People)
การประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Safety Culture) ควรทําการประเมินตามมิตขิ อง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA)ไดกาํ หนดใหเปน
องคประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องคกร (Safety Culture) ประกอบดวยมิตติ า งๆ
5 มิติ (5 IAEA Safety Culture Dimensions) ดังนี้
 Accountability for safety is clear
หมายถึง ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบดาน
ความปลอดภัยของบุคลากร
 Safety is a clearly recognized value
หมายถึง มีการตระหนักถึงคุณประโยชนของ
ความปลอดภัย
 Safety is integrated into all activities
หมายถึง การบูรณาการความปลอดภัยเขากับ

ทุกกิจกรรมการทํางาน
 Safety leadership is clear หมายถึง
การมีผูนําในเรื่องของความปลอดภัยที่ชัดเจน
 Safety is learning driven หมายถึง
การจั ดให ความปลอดภั ย เป น ตั วขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการเรียนรูขององคกร
วิธกี ารประเมินระดับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย
ความยากในการวัดระดับ Safety Culture
คือ ไมมตี วั ชีว้ ดั แบบงายๆ ทีใ่ ชในการวัด หลายๆ
สวนไมไดมาจากการสังเกตโดยตรง หลายๆ สวน
ไดเพียงแคอธิบายแตไมสามารถวัดได (เชน
ความคิ ด ความรู สึ ก ) และความมี อคติ ของ
ผูที่ใหความเห็น ดังนั้นจึงควรใชการผสมผสาน
หลายๆ วิธีรวมกัน ดังนี้
 การสัมภาษณ/การพูดคุย (Interviews)
 การทําแบบสอบถาม (Questionnaires)
 การเฝาสังเกต (Observations)
 ประเมิ น จากเอกสาร (Review of
documentation)
การพั ฒนาวั ฒนธรรมความปลอดภั ย
(Safety Culture Develop ment ) ขององคกรใดๆ
มี ลําดั บขั้ นตามที่ ทบวงการพลั งงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (IAEA) กําหนดเปน 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 ความปลอดภัยตองอยูบ นพืน้ ฐาน
ของกฎระเบียบและการควบคุม (Safety is based
on rules and regulations)
ระดั บที่ 2 ความปลอดภั ยถู กกําหนด
ใหเปนสวนหนึง่ ของเปาหมายองคกร (Safety is
considered an organizational goal)
ระดั บที่ 3 ความปลอดภั ยขององคกร
มีการพัฒนาปรับปรุงอยูต ลอดเวลา (Safety can
always be improved)
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