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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

    การศึกษา  เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน     
ของพนักงานฝายผลิต   กรณีศึกษา  :  บริษัทควอลิติ้   คารตอนส   จํากัด  จังหวดัสมุทรปราการ                
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  ในการศกึษาโดยแบงออกเปน 4  สวน  ดังนี ้

 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทควอลิติ้  คารตอนส  จํากัด 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกับความปลอดภัยในการทํางาน 
        2.2.1  ความหมายของอบุัติเหตุและอบุัติเหตุจากการทํางาน 

    2.2.2  สาเหตุของอุบัติเหตจุากการทํางาน 
                2.3  ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
    2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1  ขอมูลเกี่ยวกับบรษิัทควอลิติ้  คารตอนส  จํากัด 
 
  2.1.1  ประวัตคิวามเปนมา 
 บริษัทควอลิติ้  คารตอนส  จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ  เร่ิมกอตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2533  
การลงทุน  50  ลานบาท ทุนจดทะเบียน  2  ลานบาท  ขอบเขตพื้นที่พื้นที่โรงงาน 3,600  ตารางเมตร 
พื้นที่สํานักงาน  336  ตารางเมตร  สินคาหลักคือผลิตกลองกระดาษลูกฟูก  ระยะเวลาการทํางาน  
วันจนัทร – เสาร เวลา  8.00 น. – 17.00 น. กะละ  8  ชัว่โมง  กําลังการผลิตกลองลูกฟูกเฉลี่ยวันละ  
35,000 กลอง  บริษัทควอลิติ้  คารตอนส จํากัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหมบางพลี             
ต.บางเสาธง  กิ่งอ.บางเสาธง  จ. สมุทรปราการ  พนกังานทั้งสิ้นจํานวน 153 คน พนักงานฝายผลติ 
จํานวน 127  คน  พนกังานประจําสํานกังาน จํานวน 26  คน โดยมีบริษัทแมคือ บริษัทยูเนียน        
เปเปอร  คารตอนส  จํากดั   ซ่ึงเปนผูผลิตแผนและกลองกระดาษลูกฟูก  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
เปนที่ยอมรับในกลุมลูกคาในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ  ในดานคุณภาพของสนิคาและบริการ 
โดยไดเปดสาขา 3  แหงไดแก  1)บริษัท ยูไทย คารตอนส  จํากดั   2)บริษัท ยูเนียน คารตอนส  จํากัด       
และ  3)  บริษทั  ควอลิติ้  คารตอนส   จํากดั  
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ภาพ  2  โครงสราง  บริษัทควอลิติ้  คารตอนส  จํากัด 
(ที่มา  : บริษัทควอลิติ้ คารตอนส  จํากัด,  2546, หนา  5) 
 

ผูจัดการ 

แผนกบริการลกูคา รองผูชวยผูจัดการ 
ฝายผลิต 

ผูจัดการฝายธุรการ ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการฝายผลิต 

แผนกบุคคล แผนก
จัดซื้อ 

แผนก
บัญช ี

แผนกซอยกระดาษ 

แผนกวางแผนการผลิต 

แผนกไดคัด 

แผนกแกะเศษ 

แผนกตอก/ปะกาว 

แผนกสล็อตแมนนัล 

แผนกพิมพ 

แผนกสล็อตออโต 

แผนกจดัสง 

แผนกซอมบํารุง แผนกออกแบบ เจาหนาที ่
ความปลอดภยั 
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2.1.2   นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ดวยบริษัท  ควอลิตี้   คารตอนส จํากัด  มคีวามหวงใยตอชีวิตและสุขภาพของพนกังาน
ทุกคนดังนัน้จงึเห็นสมควรใหมีการดําเนินงาน  ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ควบคูไปกับหนาที่ประจําของพนักงานจึงไดกําหนดนโยบายไว  ดังนี ้

1)   ความปลอดภัยในการทํางานถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรก 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

2)   บริษัทจะสนบัสนุนใหมกีารปรับปรุงสภาพการทํางาน  และสภาพแวดลอม 
ใหปลอดภยั 

3)   บริษัทจะสนบัสนุนสงเสริมใหมีกจิกรรมความปลอดภัยตาง ๆ   ที่จะชวยกระตุน
จิตสํานึกของพนักงาน  เชน  การอบรม  จูงใจ  ประชาสมัพันธการแขงขันดานความปลอดภัย 

4)   ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีเปนผูนําอบรม 
ฝกสอน จูงใจใหพนกังานปฏิบัติงานดวยวธีิที่ปลอดภัย 

5)   พนักงานทกุคนตองคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเองเพือ่นรวมงานตลอดจน
ทรัพยสินของบริษัทเปนสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6)   พนักงานทกุคนตองดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่     
ที่ปฏิบัติงาน 

7)   พนักงานทกุคนตองใหความรวมมือ ในโครงการความปลอดภัยอาชวีอนามัย 
ของบริษัทและมีสิทธิเสนอความคิดเหน็ในการปรับปรุงสภาพการทํางาน  และวิธีการทํางาน         
ใหปลอดภยั 

8)   บริษัทจะจดัใหมีการประเมนิผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวขางตน 
เปนประจํา 
 ประกาศ  ณ  วนัที่   20  กุมภาพันธ   2546    โดยคุณอภิชยั    ชินเศรษฐวงศ         
กรรมการผูจัดการ (บริษัทควอลิติ้  คารตอนส จํากัด,  2546,  หนา  18) 

จากนโยบายดานความปลอดภัยตางๆ  ที่กลาวมาขางตนนั้นผูวิจยัสรุปไดวาการที่จะทําให 
เกิดความรูความเขาใจในดานความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน คือการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั  
ความปลอดภยัในการทํางานการมีทัศนคติที่ดี และถูกตองตองานดานความปลอดภัยส่ิงที่จะชวย
สงเสริมใหงานดานความปลอดภัยเกิดประโยชนตอสถานประกอบการใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนการดําเนนิงานสิ่งนั้น คือ การจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขึ้น 
เพื่อใหพนักงานเกิดความสนใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 
 2.2.1  ความหมายของความปลอดภยั  (วฑิูรย  สิมะโชคดี, 2545, หนา 34)  ไดใหคาํจํากัด
ความของคําวา  ความปลอดภัย  ไดดังนี ้

          1)   ความปลอดภัยในการทํางาน   หมายถึง   สภาพการทํางานซึง่ปราศจากเหตุอัน 
จะทําใหเกดิอบุัติเหตุ  การประสบอันตราย  โรค  การเจ็บปวย  หรือความเดือดรอนรําคาญเนื่องจาก
การทํางานหรอืเกี่ยวกับการทํางาน  

  2)  ความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป   หมายถึง   การปราศจากภยัซ่ึงในทางปฏิบัติ       
เปนไปไมไดทีจ่ะขจัดภยัทุกชนิดใหหมดไปโดยชิ้นเชิงความปลอดภยัจงึใหรวมถึงการปราศจาก
อันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นดวย  

         3)  ความปลอดภัย  หมายถึง   วิถีทางที่ส่ิงมีชีวิตในโลกพึงปรารถนาไมวาจะเปน
มนุษยหรือสัตวยอมตองการความปลอดภยัทั้งสิ้น   แตการปรับตัวของตนเองในการปองกันและ
เปล่ียนแปลงใหเขากับสิ่งแวดลอม   เพื่อใหเกิดความปลอดภัยนั้นมีความแตกตาง   
 จากคําจํากดัความที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาความปลอดภัย  หมายถึง  การที่รางกาย
ปราศจากอุบัตภิัย หรือทรัพยสินปราศจากความเสียหายใด ๆ  เปนสิ่งที่มนุษยหรือสัตวยอมตองการ
ความปลอดภยัทั้งสิ้น  ความปลอดภัยจะเปนประโยชนมากหรือนอยเพยีงใดขึน้อยูกับการปฏิบัติ
หรือการกระทาํของตนเอง 
 2.2.2  อุบัติเหตุจากการทํางาน 
    1)  ความหมายของอุบัติเหตุ 
 แมคฟาแลนและมัว  (McFarland   &   Moore,  1961,   p.  34)   ไดใหความหมายของ     
“ อุบัติเหต”ุ  หมายถึง  เหตุการณที่เกิดขึน้โดยไมไดรับการวางแผน  หรือไมไดคาดหวงัมากอน         
ซ่ึงอุบัติเหตุจะถูกวัดออกมาในความหมายของความถี่ตอจาํนวนครั้ง   หรือการเกิดความรุนแรง   
ของการไดรับบาดเจ็บ 
 วิจิตร  บุญยโหตระ  (2536, หนา  17)  ไดใหความหมายของ  “ อุบัติเหต”ุ   หมายถึง  
เหตุการณที่เกดิขึ้นโดยไมคาดหมายมากอน ทําใหเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียทางทรัพยสิน 
 วิฑูรย  สิมะโชคดี  (2541, หนา 41)  ไดใหความหมายของคําวา “ อุบัติเหต”ุ หมายถึง 
เหตุการณที่เกดิขึ้นโดยไมคาดการณ ไมไดตั้งใจใหเกดิขึน้ไมมีการวางแผนลวงหนาไมสามารถ
ควบคุมไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึน้ยอมกอใหเกดิการบาดเจ็บ พิการหรือตาย    และทําใหทรัพยสิน 
ไดรับความเสยีหาย 
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 วิทยา  อยูสุข  (2544,  หนา  15)  ไดใหความหมายของคําวา  “อุบัติเหต”ุ   หมายถึง 
เหตุการณที่เกดิขึ้นโดยฉับพลัน  โดยมิไดคาดการณหรือหยั่งรูไวลวงหนากอใหเกดิผลที่ไมพึง
ปรารถนาหรือความเสียหายแกทรัพยสิน  การบาดเจ็บ  พิการหรือเสียชีวิต 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา   “อุบัติเหต”ุ   หมายถึงเหตุการณ       
ที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคดิหรือวางแผนลวงหนามากอน ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะ
และสงผลกระทบใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
 2)  ความหมายของอุบัติเหตจุากการทํางาน 
 ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล  (2531, หนา  28) ไดใหความหมายของคําวา  “ อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน”  หมายถึง  เหตุการณที่เกดิขึ้นโดยไมไดคาดคิดและไมไดควบคุมไวกอนในที่ทํางานแลว    
มีผลทําใหบาดเจ็บพกิารหรอืเสียชีวิตและทําใหทรัพยสินเสียหาย 
 กองอาชีวอนามัย   (2535,  หนา   24)    ไดใหความหมายของคําวา “ อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน”  หมายถึง  เหตกุารณที่เกดิขึ้นโดยไมไดคาดคิดในขณะปฏิบัตงิานไมวาจะเกดิขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือในสถานที่อ่ืน ๆ แตเหตุการณที่เกิดขึ้นนัน้มีผลสืบเนื่องมาจากงานที่ทําผลของ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานนี้  อาจทําใหงานหยดุชะงกักอใหเกิดการบาดเจ็บทุพพลภาพพิการหรือ
ถึงแกชีวิตนอกจากนี้ยังทําใหเกิดความเสยีหายในรูปของทรัพยสินและเวลา 
 วิทยา  อยูสุข  (2544, หนา 13)  ไดใหความหมายของคําวา “ อุบัติเหตจุากการทํางาน”   
หมายถึง   อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในภาวะการจางงานที่ทําใหเกิดความสูญเสยีตอชีวิตคนตอเครื่องจักร   
ตอส่ิงของอาจจะเกิดในทันททีันใด   หรือในชวงเวลาถัดไปก็ไดอุบัตเิหตุนี้อาจเกดิขึ้นในสถานที่
ทํางานเองหรอืนอกสถานที่ทํางานก็ได 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา “อุบัติเหตุจากการทํางาน”  หมายถึง 
ส่ิงที่เกิดขึ้นหรอืเหตุการณที่เกิดขึ้น ในขณะทีก่ําลังปฏิบัติงานทั้งเกดิจากตัวบุคคลและสภาวะอื่นๆ  
ทําใหเกิดการบาดเจ็บตั้งแตเล็กนอยจนถึงพิการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตหรือมีผลตอจิตใจอันกอให 
เกิดการหยดุชะงักในกระบวนการปฏิบัติงานจะกอใหเกิดการสูญเสียเวลาทรัพยสินทั้งตอบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน  รวมถึงประเทศชาติโดยรวม 
 ชูชีพ  รมไทร  (2524,  หนา  17-26)  ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภยัไววา
การปองกันอบุัติเหตุเปนทัง้ศาสตรและศิลปในการควบคุมสิ่งตางๆ โดยการควบคมุการกระทําของ
คนเครื่องจักรและสิ่งแวดลอมดังนั้นการคนหาความจริงที่เปนสาเหตุของความไมปลอดภัยทีเ่กิดขึน้  
ไดแก  อุบัติเหตุที่เคยเกดิขึ้นแลวจากจุดอนัตรายที่อาจเปนสาเหตุของความไมปลอดภัย 
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 1)  ควบคุมสาเหตุดวยวัตถุ ไดแก การเพิ่มเติมสิ่งที่ชวยความปลอดภยัแกไขเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ที่ชํารุด ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมจัดหาอุปกรณ
ปองกันอันตรายตอรางกายขณะปฏิบัติงานใหถูกตองและเพียงพอ 
 2)  ควบคุมสาเหตุทางดานความประพฤติ    และวิธีการทาํงานของบุคคล  ไดแกการจดั
ฝกอบรมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยการลงโทษทางวินยัสําหรับบุคคลที่มีเจตนาเสี่ยงตอ
อันตรายโดยไมสนใจคําเตือนและการคดัเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานโดยพจิารณาความสมบูรณ  
ทั้งรางกายและจิตใจ 
 ดังนั้นบทบาทของความปลอดภัย   จึงตองสอดแทรกอยูในวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ     
เปนการตรวจสอบผลที่ไดจากวิธีการปฏิบตัิอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวามีการควบคมุอยางเพยีงพอ 
 ชัยสวัสดิ์   เทยีนวิบูลย   (2535,   หนา   28)   กลาววา   สาเหตุที่สําคัญที่สุดของการเกดิ
อุบัติเหตุ     คอื ความประมาทซึ่งในความเปนจริง       การปองกันอุบัติเหตุอาจไมสามารถทําได             
100  เปอรเซ็นต  แตการลดอบุัติเหตุใหนอยลงสามารถทําได    ซ่ึงเมื่อศกึษาถึงพื้นฐานของสาเหตุ       
ของอุบัติเหตุสามารถแบงออกได  3  ประการดังนี้                      
  1)  สาเหตุเกดิจากบุคคล 
    (1)  การแตงกายไมเหมาะสม   เชน  บุคคลที่ทํางานกับเครื่องจักรแตไวผมยาว       
โดยไมรวบผมใหเรียบรอย   การสวมเสื้อแขนยาวโดยไมกลัดกระดุม  และการสวมเสือ้ปลอยชาย 

(2) บุคคลมีทัศนคติไมดีตอความปลอดภัย  เชน  บุคคลที่เห็นวาการปองกนัอุบัติเหตุ
ไมมีความจําเปน   หรือถาพยายามปองกันอุบัติเหตุ  เชน  การสวมแวนปองกันสายตาขณะเชื่อม
โลหะ  การใชเข็มขัดนิรภัยจะทําใหดูเหมือนวาเปนคนไมเกง  เปนตน 

(3) บุคคลมีนิสัยไมดี  เชน อุปนสัิยดั้งเดิมเปนคนไมมีระเบยีบ สะเพรา  ชอบลอง
เชน วางเครื่องมือหรือของมีคมเกะกะ   สะเพรา  ไมตัดวงจรไฟฟากอนจะทํางานซอมระบบไฟฟา
หรือลองปลอยความดนัในหมอน้ําขึ้นสูงเพื่อจะดวูาล้ินนิรภัยจะเตือนหรือไม เปนตน 

(4) ขาดประสบการณ  เชน การทํานั่งรานหรือค้ํายันการกอสรางโดยไมทราบ
น้ําหนกัของคานหรือเมื่อปดสวิตชเครื่องจกัรแลวใชมือจบัเครื่องจักรใหหยดุเร็วขึน้ 

(5) สภาพรางกายไมพรอมที่จะทํางาน เชน อยูในระหวางปวย ออนเพลียงวงนอน
หรือสายตาสั้นแตไปทํางานที่ตองรับสงสัญญาณดวยมือ   หรือหูผิดปกติแตตองไปปฏิบัติงาน        
ที่มีการรับสงสัญญาณดวยเสียง เปนตน 
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2)   สาเหตุเกิดจากสภาพเครื่องจักรและอุปกรณในการทํางาน 
(1)  เครื่องจักรชํารุด รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องมือไฟฟา  เชน สภาพของดาม       

ซ่ึงไมแนนดามจับล่ืน   สายไฟถลอก   ลวดสลิงของปนจั่นชํารุด  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุไดทั้งสิ้น  

(2) การใชเครื่องมอืผิดประเภท  เชน  ใชตะไบซึ่งมีความแข็งแตเปราะไปงดัเหล็ก 
ใชคีมงานชางยนตที่มดีามเปนเหล็กกบังานไฟฟา  ใชปนจั่นยกของไปลากของ  เปนตน 

(3) การใชเครื่องจกัรที่ไมมีระบบปองกันอันตราย   เชน   การใชเครื่องมือลับมีด       
ที่ไมมีการด หรือฝาครอบปองกันเศษวัสด ุ การใชเครื่องมือรีดเสนใยทีไ่มมีตะแกรงปองกันการปอน
วัสดุ เปนตน 

3) สาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(1) บริเวณภายนอกของโรงงานเปนสวนที่มักจะถูกมองขามในการเตรียมการ

ปองกนัอุบัติเหตุโรงงานที่ดตีองมีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกบัระบบน้ําประปา  ไฟฟา  การระบายน้ํา  
การปองกันอัคคีภัย   การขนถายวัสดุ   สถานที่จอดรถ  ตําแหนงการขามถนนของพนักงาน            
อยางปลอดภยั 

(2) การจราจรภายในโรงงาน   หมายถึง   เสนทางการขนถายวัสดุ  หรือแนวทาง 
การเคลื่อนรถหรือยานพาหนะขนวัสดุ     ถาไมมีการกําหนดแนวอยางชัดเจนรถขนวัสดุอาจจะชน
พนักงานหรือเครื่องจักรได 

(3) ความไมเปนระเบียบเรียบรอยในโรงงาน   หมายถึง   การวางของเกะกะไมมี  
การกาํหนดบรเิวณแนนอนวา   บริเวณใดเปนบริเวณปฏิบัติงาน   บริเวณใดเปนบริเวณเก็บวัสดุ       
มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย   เชน  ของลมทับ   ของแหลมคมบาดมือบาดเทา  เปนตน 

(4) แสงสวางในบริเวณที่ปฏิบัตงิานไมพอเพยีงทําใหพนักงานเกิดการเหนือ่ยลา 
ไดเร็วมีผลทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด       หรือเกิดอุบตัิเหตุไดงายในทางกลับกันถามีการให 
แสงสวางมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อทํางานกบัวัสดุที่มีสีขาว  หรือมีการสะทอนของแสงมาก         
จะทําใหสายตาเสียได 

(5) การระบายอากาศถาในโรงงานท ี่มีการระบายอากาศไมดจีะทําใหเกดิความ     
อบอาวขณะเดยีวกัน  กล่ิน  ละอองฝุน  แกสและความชืน้ก็จะไมมีการระบาย     ซ่ึงมผีลตอสุขภาพ     
ของพนักงานหรือถางานที่มีสารพิษเกิดขึ้นจากการทํางาน   และไมสามารถระบายออกไปพนกังาน
ที่ทํางานอยูในบริเวณนั้นอาจถึงแกชีวิตได 
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(6) เสียงในโรงงานบางประเภทมีเสียงดังจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักรหรือ
กระบวนการผลิตมาก  ถาไมมีระบบปองกนัเสียงใหแกพนักงานจะทําใหความสามารถในการรับฟง
เสียงเสียหรือถาเปนมากอาจจะหหูนวกได 
 2.2.4  พฤติกรรมเสี่ยง 
    1)  ความหมายพฤติกรรม 
 พฤติกรรมของมนุษยไดมีผูศึกษา  และใหความหมายเกีย่วกับพฤติกรรม 
ไวหลายความหมายดังนี ้
 ชัยพร  วิชชาวธุ, ธีรพร  อุวรรณโณ  และชุมพร  ยงกิตติกุล  (2531, หนา  30)    ไดให     
คําจํากัดความของ  “พฤติกรรม”  (Behavior)  หมายถึง  การกระทําของมนุษยไมวาการกระทํานัน้
ผูกระทําจะทําโดยรูตัวหรือไมรูตัว  และไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตามการพูด 
การเดิน การกระพริบตา   การไดยิน  การเขาใจ  การรูสึกโกรธ  การคิด  ตางเปนพฤติกรรมทั้งสิ้น 
 ชุดา  จิตพิทกัษ  (2535,  หนา 25)  กลาววา “พฤติกรรม”  หรือการกระทําของบุคคล    
นั้นไมรวมเฉพาะสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูในใจของบุคคล ซ่ึงคน
ภายนอกไมสามารถสังเกตเหน็ไดโดยตรง   เชน   คุณคาที่เขายึดถือเปนหลักในการประเมินสิ่งตางๆ  
ทัศนคติหรือเจตคติที่เขามีตอส่ิงตาง ๆ  ความคิดเห็นรสนยิมและสภาพจิตใจซึ่งถือไดวาเปนลักษณะ    
ของบุคลิกภาพของบุคคล เปนเหตุปจจัยที่กําหนดพฤตกิรรม 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  และสวงิ  สุวรรณ  (2536, หนา 22)  กลาววา “ พฤติกรรม  หมายถึง 
กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมกต็าม   เชน  การเดิน  การพดู  
การคิด  ความรูสึก 
 สรุปไดวา “ พฤติกรรม”   หมายถึง  การกระทําของมนษุยที่แสดงออกมาทุกประเภท
เนื่องจากการรับรู  การเรียนรูหรือส่ิงกระตุนตาง ๆ  ซ่ึงอาจแสดงออกหรือไมแสดงออกก็ไดทั้งนี้
สามารถสังเกตไดและอาจสังเกตไมไดก็ได 
 วันชัย   มีชาติ  (2544,  หนา  16)  ไดกลาวถึงมูลเหตุดานตวับุคคลที่มีบทบาทสําคัญ     
ตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  ดังนี้คือ 

1) ลักษณะทางรางกายคนทกุคนจะมีลักษณะทางกายภาพแตกตางกันซึ่งความแตกตาง
ดังกลาวจะเปนผลใหคนแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันตามไปดวยลักษณะทางกายภาพของบุคคล
ไดแก  รูปราง   หนาตา  เพศ   อายุ  ความเหนื่อยลาของรางกาย   ความสามารถในการทนตอสภาพ    
ความกดดันสิง่เหลานี้ทุกคนจะแตกตางกนั และมีผลทําใหพฤติกรรมของคนแตกตางกันออกไป 
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2) แรงจูงใจ   มนษุยทุกคนมีความตองการที่แตกตางกันออกไป พฤติกรรมเดียวกันอาจ
เกิดจากแรงจูงใจที่แตกตางกนัก็ได   ในขณะเดยีวกันแรงจูงใจเดียวกนัอาจแสดงพฤตกิรรมแตกตาง
กันออกไปก็ได   ความตองการของมนุษยจึงมีผลตอการกระทําอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 3)  ความแตกตางในเรื่องความตองการผลงาน   และภาวะผูนําคนทุกคนจะมภีาวะผูนํา   
และตองการใหเกิดผลงานแตกตางกันในองคการ    ซ่ึงจะสงผลตอการแสดงออกความทุมเท         
ในการทํางานและความสามารถในการเปนผูนํา 

4) ความแตกตางในเรื่องการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน   รูปแบบในการติดตอสัมพันธ     
กับคนอื่นของแตละบุคคลจะมีรูปแบบเฉพาะของตนแตกตางกันออกไป   บางคนพรอมหรืองาย     
ในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  บางคนเขากบับุคคลอื่นไดยาก 

5)   ความแตกตางในเรื่องบุคลิกภาพ    ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอ
จนกระทั่งเปนความคุนเคย   และเปรียบเสมือนความตอบสนองตอสภาพแวดลอมแบบอัตโนมัติ  
แตละคนจะมบีุคลิกภาพที่แตกตางกัน 

6)   ความแตกตางในดานการรบัรู   ความรวดเรว็ในดานการรับรู   ความถนัดวิธีการ      
ในการรับรูตลอดจนความสามารถในการรับรูที่แตกตางกนั 

7)   ความแตกตางในดานทัศนคติ  บุคคลทุกคนจะมีความเชื่อ  การมองปญหาจากแงมมุ    
ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแตละคนและทําใหคนมีพฤติกรรมแตกตางกนัไปดวย 

8)   ความแตกตางของบุคลในดานตางๆ  เหลานี้จะมีผลตอรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล
ใหแตกตางกนัออกไป     ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคการผูที่ศึกษาจะตองระลึก
ไวเสมอวามนษุยทุกคนตางกัน  ไมมีใครเหมือนคนอื่นจนสามารถทดแทนกนัได  การทําความเขาใจ
เร่ืองนี้จึงเปนความจําเปน    นอกจากนี้สาเหตุที่บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นเราจะพบวามีมูลเหตุของ
พฤติกรรมบุคคลอยูหลายประการ    ไดแก  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  คานยิม  ทัศนคติ ความสามารถ  
การรับรู  การเรียนรู 
 ปจจัยเหลานี้จะเปนพืน้ฐานในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลทั้งสิ้นซึ่งจะไดพจิารณา
ถึงความสําคัญ หรือรูปแบบที่มีปจจัยแตละประการมีผลกระทบตอพฤติกรรมคนที่แตกตางกัน
ออกไปและมผีลใหคนมีพฤติกรรมออกมาแตกตางกันในแตละสวน                   
 2.2.5  พฤติกรรมเสี่ยงในกระบวนการซอยกระดาษ 
 การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย หรือพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานเปนสาเหตุหลักในการกอใหเกดิ
อุบัติเหตุขณะปฏ ิบัติงานพฤติกรรมเสี่ยงในกระบวนการทํางาน (บริษัทควอลิติ้ คารตอนส จํากัด,    
2546,  หนา  25)  มีดังนี ้
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 1)  การยกกระดาษโดยการโนมตัวไปขางหนามาก ๆ   อาจทําใหเสียสมดุลและลมถูก
ใบมีดบาดตดั  อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งได 
 2)  การวางมือในแนวการเลื่อนกระดาษ อาจทําใหมือหรือนิ้วมือถูกใบมีดตัดบาดได 
 3)  การวางมือใกลใบมีด อาจทําใหใบมีดบาด ตัด อวยัวะสวนใดสวนหนึ่งได 
 4)  คนสงกระดาษ  สงกระดาษเร็วเกินไป     หรือคนรับกระดาษไมไดรับกระดาษ       
อาจทําใหกระดาษที่ผานการซอยแลว ปลิวกระเดน็ถูกอวยัวะของรางกายได 
 5)  คนสงกระดาษ  สงกระดาษโดยใหมือหรืออวัยวะอ่ืน ๆ  เขาใกลใบมีดอาจทําให      
ถูกใบมีดบาด ตัดมือ   หรือนิว้มือได 
 6)  คนรับกระดาษ  รับกระดาษโดยใหมือหรืออวัยวะอ่ืน ๆ  เขาใกลใบมีดอาจทําให     
ถูกใบมีดบาด  ตัดมือ  หรือนิว้มือได 
 7)  ขณะวางพาเลท ใชมือรองไวดานลาง ทําใหพาเลท  ทบั  กระแทกมอื  หรือนิ้วมือได 
 8) โยนกระดาษที่ผานการซอยแลวไปยังพาเลท โดยขาดความระมัดระวังทําใหกระดาษ
กระแทก ทับ คนเรียงกระดาษได 
 9)  เมื่อกระดาษที่ใชประกบใบมีดมีเศษกระดาษ อุดตัน ทําการเขี่ยเศษกระดาษออก      
โดยไมไดหยุดเดินเครื่อง   อาจทําใหมือหรือนิ้วมือถูกบาดหรือตัดจากใบมีดได 
 10)  ขณะซอยกระดาษ  มีเสียงผิดปกติของเครื่องจักร เชน  เสียงใบมดีแตกไมไดปด
เครื่องเพื่อตรวจความผิดปกติอาจทําใหการเกิดบาด  ตดั  กระแทกคนงานได 
 11)  คนสงกระดาษ  และคนรับกระดาษ ที่แตงตัวรุมราม เชน สวมเสื้อยาวแลวปลอย
ชายเสื้อไมไดรัดผม  หรือใสหมวกคลุมผมในกรณีทีผ่มยาว และการสวมใสเครื่องประดับรุงรัง   
อาจทําใหเครือ่งประดับพันในลูกกลิ้งบนโตะ  และเกดิอุบัติเหตุจากการถูกตัด บาด กระแทกอวยัวะ
ตาง ๆ 
 12)  การดื่มสุรา  หรือของมึนเมากอนหรือขณะทํางาน  อาจทําใหประสิทธิภาพ            
ในการปฏิบัติงานลดลง 
 13)  การสูบบุหร่ีขณะทํางาน ทําใหไมมีสมาธิในการทํางาน 
 14)  การกินยาลดน้ํามูกหรือยาแกแพทําใหเกิดการงวงซึม อาจเกิดอุบัตเิหตุได 
 15)  การหยอกลอกับเพื่อนขณะทํางาน ทําใหขาดความระมัดระวัง อาจเกิดอุบัติเหตุได 
 16)  เศษกระดาษ กระเด็นเขาตาเนื่องจากพนักงานไมไดสวมแวนตา 
 17)  กระดาษที่คม อาจบาดมือ นิ้วมือหรืออวัยวะสวนอืน่ได เนื่องจากไมไดสวมถุงมือ
ปองกัน 
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 18)  กระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ    หลนทับกระแทกเทาเนื่องจากสวมรองเทาแตะ          
หรือไมสวมรองเทา 
 จะเห็นไดวาพฤติกรรมเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบ ัติงานที่อาจกอใหเกดิอุบัติเหตุ         
จากการปฏิบัตงิานไดแตอยางไรก็ดีการใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม           
และถูกวิธีกเ็ปนวิธีการหนึ่ง    ซ่ึงจะชวยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได 
 2.2.6  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
 ในการปฏิบัติงานมีส่ิงอันตราย ซ่ึงอาจเกิดจากพฤติกรรมของพนักงาน ความบกพรอง 
ของพนักงาน  สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย  ซ่ึงสิ่งอันตรายบางอยางสามารถปองกันไดโดยการ
สวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายขณะปฏิบตัิงาน  การแกไขความบกพรองของเครื่องจักร    และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรกด็ียังมีอันตรายสวนหนึ่ง  ซ่ึงสามารถปองกัน
ไดถามีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และสวมใสอยางถูกวิธีซ่ึงหลักเกณฑสําคัญ
ในการเลือกใชอุปกรณ  ปองกันอันตรายสวนบุคคล  (ศิริลักษณ  คงสัตยกุล,  2546,  หนา  30)  คือ 
  1)  เลือกใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่เปนอันตราย ตองทราบลักษณะงานที่ทําจะเกิด
อันตรายอะไรไดบาง  เชน  ถาตองทํางานที่มีฝุนละอองควรเลือกใชผาปดปาก  ปดจมูก  ปองกันฝุน
ใหเหมาะสมกบัขนาดของฝุน 
 2) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ผานการทดสอบ หรือรับรองประสิทธิภาพ  
จากสถาบัน หรือองคการที่เกี่ยวของกับงานทางดานความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย เชน
อุปกรณปองกนัระบบทางเดนิหายใจที่มหีนังสือรับรองประสิทธิภาพจากสถานบันอาชีวอนามัย              
และความปลอดภัยแหงสหรัฐอเมริกา (National  Institute  for  Occupational  Safety  and  Health : 
NIOSH)  เปนตน 
 3)   ขนาดพอเหมาะกับผูใช   เนื่องจากอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสวนใหญ
แลวจะเปนผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ   และมีขนาดที่แตกตางกันบางชนิดจะมขีนาดใหญโต
เกินไปไมเหมาะสมกับขนาดรางกายของคนไทย 
 4)   ประสิทธิภาพสูง   ตองพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณปองกนัอันตราย 
สวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปองกันอันตรายนั้นไดเปนอยางดี 
 5)  มีน้ําหนักเบาและสวมใสสบาย   เนื่องจากอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ตองใชสวมใสเขาไปในอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง    หรือหลายสวนของรางกายถามนี้ําหนกัเบา           
และสวมใสสบายก็จะทําใหผูใชงานไมเกดิความรําคาญ 
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 6)  ใชงายไมยุงยาก  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชไดงายไมยุงยากจะทําให
ไมตองใชเวลาในการฝกอบรม    หรือฝกปฏิบัติใหกับผูใชงาน     ซ่ึงสามารถเรียนรูวิธีการใช           
ไดอยางรวดเรว็    การบํารุงรักษาควรกระทาํไดงายไมยุงยาก 
 7)  บํารุงรักษางาย   เพื่อใหมอีายุการใชงานที่ยาวนาน    และคงประสิทธิภาพในการ
ปองกันเอาไว   การบํารุงรักษาควรกระทําไดงายไมยุงยาก 
 8)  ทนทานหาอะไหลไดงาย  อุปกรณทําดวยวัสดุที่ทนทานมีอายุการใชงานที่ยาวนาน          
และเมื่อมีชิ้นสวนหรืออุปกรณประกอบชํารุด     หรือหมดอายุสามารถหาอะไหลมาเปลี่ยนไดงาย 
 2.2.7   อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลในการปฏิบตัิงานของพนกังานฝายผลิต     
ของบริษัท   ควอลิติ้   คารตอนส    จํากัด 
       1)  แวนตานริภัย   หรือกระบังหนา  (Spectacle  or face  shield) 
    แวนตานิรภยัมีรูปรางเหมอืนแวนตาทั่วๆ ไปจะแตกตางตรงที่เลนสของแวนตานิรภัย
สามารถทนตอแรงกระแทกแรงเจาะไดดเีปนพิเศษ นอกจากนีแ้วนตานิรภัยบางรุนยังมีกระบังขาง
ปองกันเศษวัสดุปลิวกระเด็นเขาดานขางของแวนตานิรภยั แวนตานิรภยัแบงเปน  3  แบบ  คือแบบ
ไมมีกระบังดานขางใชสวมปองกันวัตถุที่กระเด็นเขามาดานหนาเทานั้น แบบมีกระบังดานขางเปน
รูปถวยยดึติดกบักรอบแนน ซ่ึงอาจเปนแบบมีจดุยดึใหพบักระบงัดานขางไปไวดานกลางแวน
เพื่อใหพับขาแวนเก็บเขาไปไดเล็กนอยใชสวมใสปองกันวัตถุที่จะกระเด็นเขาตาดานหนาดานขาง 
ดานบนและดานลางของดวงตาและแบบมกีระบังดานขางเปนแผนเรยีบยึดติดกับขาแวนอยางมั่นคง 
เพื่อไมใหหลุดออกเมื่อเกิดอบุัติเหตุขาแวนสามารถพับเก็บไดใชสวมปองกันวัตถุที่จะกระเด็นเขามา 
ดานหนาและดานขางของดวงตา กระบังหนาจะเปนแผนใสโคงครอบใบหนา เพื่อปองกันการ
กระตุน กระแทกของแข็ง หรือแมกระทั่งสารเคมีและวัตถุที่มีความรอนแผงใสครอบใบหนามกัจะ
ทําดวยโพลีคารบอเนต     (Polycarbonate)     หรือพลาสติกใสตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน 
มี  3  แบบ  คอืแบบไมมีครอบปองกันศีรษะดานหนา  แบบมีครอบปองกันศีรษะดานหนาและแบบ
มีครอบปองกันศีรษะดานหนาและคาง 
 2)  ผาปดปากและจมูกปองกันฝุน (Mask) 
        ผาปดปากและจมูกปองกันฝุนเปนอุปกรณที่สวมใส เพื่อขจัดหรือกรองสิ่งเจือปน          
ในอากาศโดยอาศัยหลักการทางฟสิกสและเคมี  ซ่ึงจะชวยปองกนัอนัตรายตอระบบทางเดินหายใจ
เนื่องจากสิ่งปนเปอนในอากาศ เชน ฝุนจากการซอยกระดาษ เปนตน สวนประกอบของผาปดปาก
และจมูกประกอบดวยตวัหนากาก จะทําหนาทีใ่นการกรองเศษผงแถบกันรั่วมีลักษณะเปนแผน
โลหะออนสามารถปรับใหโคงงอใตตามแนวสันจมกู เพื่อกั้นไมใหเศษผงเล็คลอดเขาไปตามแนว
สันจมูกและสายรัดศีรษะจะทําหนาที่รัดตวัผาใหตดิกับใบหนา 
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 3)  ถุงมือปองกันอันตราย  (Gloves and  mitten) 
               ใชเพื่อปองกันการขีดขวนจากวัสดุที่ขรุขระ      หรือของมีคมปองกันการบาดเฉือน    
การสวมถุงมือตองสวมใหกระชับ และเหมาะสมกับงานสามารถปองกันการขีดขวนจากของมีคม      
แบงไดเปนแบบถุงมือผาทําจากดายถักสวมกระชับกับมือใชปองกันขณะปฏิบัติงานจบัถือวัสถุที่ผิว
ขรุขระ หรือของมีคมแบบถุงมือตาขายลวดใชสําหรบังานที่เกีย่วของกับของมีคมเพื่อใชปองกนั   
การตัดหรือเฉอืนโดยทําจากลวด  หรือสแตนเลสถักเปนถุงมือและแบบถุงมือหนงัเปนถุงมือที่ทํา
จากหนังออนนิ่มเหมาะสําหรับใชยกของและปองกันการขีดขวนจากวสัดุ 

9)   อุปกรณปองกันเสียง  (Hearing  protection) 
  เปนอุปกรณทีส่วมใสเพื่อลดระดับความดังของเสียงที่จะมากระทบหแูละแกวหู     
ซ่ึงเปนการปองกันอันตรายที่มีตอระบบการไดยิน     และผลพลอยไดยงัสามารถปองกันเศษวัสด ุ
ที่จะกระเดน็เขาหูอีกดวยการเลือกใชอุปกรณปองกันหจูะตองมีขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบ เชนระดับ
ความดังและความถี่ของเสียงในบริเวณที่ใชอุปกรณปองกนัหูปล๊ักอุดหู (Ear plug) เมื่อมีการสวมใส
อยางถูกตองกระชับพอดีกับชองหูจะสามารถลดเสียงไดประมาณ  15-20  เดซิเบล  โดยทั่วไปจะทํา    
จากซิลิโคนออนนุม หรือพลาสติกสวนสําคัญ คือ ตองสนิทแนนกับชองหูจึงจะมีประสิทธิภาพ       
ในการปองกนัสียง 

10) รองเทาหัวโลหะ (Safety  shoes) 
             อุปกรณปองกนัเทามีไวสําหรับปองกันสวนของเทา   นิ้วเทา     เพื่อไมใหสัมผัสกับ
อันตรายจากการทํางาน   เชนการตกกระแทกทับ  หนีบ  อัด ทิ่มแทงจากวัสดุตาง ๆ  รวมถึงปองกัน 
ความรอน     และสารเคมีรองเทาหัวโลหะเปนแบบที่มโีลหะเสริมอยูในหวัรองเทาเพื่อปองกัน     
ของหนักทับนิว้เทา  ซ่ึงสามารถปองกันของหนัก   2,500  ปอนด  กล้ิงทบัหรือของหนกั  50  ปอนด    
ที่ตกลงมาในระยะ  18  นิว้ 
 2.2.8  พฤติกรรมเสี่ยงในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท ควอลิติ ้ คารตอนส   จํากัด 
  1)  ไมสวมแวนตานิรภยั  หรือกระบังหนาขณะซอยกระดาษอาจทําใหเศษวัสดุ      
หรือเศษกระดาษกระเด็นเขาตาหรือใบหนาได 
  2)   สวมแวนตากันแดดหรือแวนสายตา     เพื่อปองกันวสัดุกระเดน็ใสขณะซอย 
กระดาษ   อาจทําใหเศษวัสดหุรือเศษกระดาษกระเด็นมากระแทกแวนกันแดดหรือแวนสายตาแตก 
ทําใหเกิดอันตรายตอตาและใบหนาได 
 3)  ไมใสผาปดปากปดจมูกปองกันฝุนขณะซอยกระดาษทําใหส่ิงแปลกปลอม      
เชน  ฝุนผง  ขี้เล่ือยเขาระบบทางเดินหายใจได 
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  4)  ใชผาเช็ดหนาหรือเศษผาชนิดอื่นปดปากและจมกูขณะซอยกระดาษทําใหส่ิง
แปลกปลอม เชน ฝุน  ผง  เขาระบบทางเดนิหายใจได  เนื่องจากผาเชด็หนาหรือเศษผาชนิดอื่น     
ไมสามารถกรองฝุนผง ส่ิงแปลกปลอมได 
  5)  ไมสวมถุงมือปองกันอันตรายขณะซอยกระดาษ อาจทําใหนิว้ มือ ถูกตัด  เฉือน 
บาด  ทิ่ม แทงจากวัสดุมีคมได 
  6)  สวมถุงมือผาชนิดธรรมดาขณะซอยกระดาษ หรือยกกระดาษอาจทาํใหนิว้มือ  
ถูกตัด  เฉือน  บาด  ทิ่มแทง  เนื่องจากถุงมอืผาชนิดธรรมดาไมสามารถปองกันอันตรายจากวัสดุ    
มีคมได 
  7)  ไมใสอุปกรณปองกันเสยีงขณะซอยกระดาษ  อาจทาํใหเกิดอันตราย                 
ตอระบบการไดยิน 
  8)  ไมสวมรองเทาหัวโลหะขณะทํางาน   อาจทําใหเกิดอันตรายวัสดทุับ กระแทก 
หนีบ เทา นิว้เทาได 
  9)  ไมสวมรองเทาหรือสวมรองเทาแตะขณะทํางาน  อาจทําใหวัตถุตกทับ กระแทก 
หนีบ เทา นิว้เทาได 
  จากขอมูลเบื้องตนสามารถสรุปไดวา     พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานฝายผลิตในบริษัท 
ควอลิติ้    คารตอนส   จํากัด    สามารถเกิดขึ้นไดในทุกขัน้ตอนของการทํางานซึ่งพฤติกรรมใด ๆ      
ก็ตามที่บุคคลกระทําตองเกดิจากสาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ    ที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมนั้น ๆ  
เชน ส่ิงแวดลอม ทัศนคติ  การเรียนรู เปนตน 
 2.2.9  แนวคิดเจตคติและความปลอดภยั 

 ส่ิงที่มนุษยตองการตามธรรมชาติในการปฏิบัติงานเปนอนัดับแรก   คือ ปจจัยพืน้ฐาน     
4  ประการ ไดแก  อาหาร   เครื่องนุงหม   ยารักษาโรค  และที่อยูอาศยั  หลังจากนัน้มนุษยก็ตองการ
ความมั่นคง  และความปลอดภัยตามมาเปนอันดับสองแลวจึงตองการสิ่งอื่น  ๆ    ตามมาเปนลําดับ
ตามธรรมชาติแลว   มนษุยตองการสรางความปลอดภยัใหแกตนเองเปนอยางมาก    แตในปจจุบัน
มนุษยก็ยังไมไดรับความปลอดภัยเทาที่ควรทั้งนี้    เพราะมีสาเหตหุลายประการตวัอยางเชนการ
ขัดแยงระหวางรางกาย     และจิตใจของมนุษยที่มีผลตอความไมปลอดภัยของมนุษยเอง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2534,  หนา 432)    
 เนื่องจากพฤติกรรม   หรือการกระทําของมนุษยมีสวนเกี่ยวของกับเจตคติ    ความรูและ
ประสบการณตามที่กลาวมาแลว  จากการศึกษาการกระทําที่ไมปลอดภัยของมนษุยเขาใจวามเีจตคติ
ที่ไมปลอดภัยของมนุษยหลายประการ    ที่มีอิทธิพลตอการกระทําที่ไมปลอดภัยเหลานั้น 
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ตัวอยาง เจตคติที่ไมปลอดภยัซ่ึงพบบอย  มีดังตอไปนี ้
1) ความปลอดภยัทําใหตองทํางานลาชา 
2) เมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาใจวาเปนเรื่องของเคราะหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได 
3) เสี่ยงเพียงนิดเดียวคงไมเปนไร 
4) ทําเชนนั้นมานานแลวไมเคยเกดิอุบัติเหตเุลย 
5) เขาใจวากฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยเปนการเพิ่มการจบัผิด 
6) การลงทุนเพื่อความปลอดภยันั้นไดผลไมคุมคาเสียไปเฉย ๆ  
7) เชื่อในสิ่งศักดิสิ์ทธิ์ที่ตนเองยดึถือวาจะปองกันตนเองไดเสมอไป  ถึงแม        

จะเสี่ยงอันตรายอยางไรก็ตาม 
8) เขาใจวาความปลอดภัยของตนเองเปนความรับผิดชอบของผูอ่ืนเทานั้น      

เชนเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา  เจาหนาที่ความปลอดภัย  คณะกรรมการความปลอดภยั 
  10)  ความปลอดภัยและการวิจารณ  มนุษยไมตองการใครมาวิจารณตนเองถึงแม
การวิจารณดังกลาว บางครัง้อาจจะกอใหประโยชนกับตนเองก็ตาม  เชน หัวหนางาน  ย้ําเตือน
พนักงานไมใหลืมสวมอุปกรณปองกันอันตรายที่ตนเองใชอยู  บางคนอาจจะแสดงความไมพอใจ
หัวหนาเพราะคิดวาตนรูแลว 

 จากตัวอยางเจตคติที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะไปมีผลกระทบตอการกระทํา    
ที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงานตามที่กลาวมานั้นเปนเรื่องที่สําคัญในการปองกันอุบัติเหตุ  ซ่ึงจะตอง 
ไดรับการพิจารณาเพื่อหาวิธีการมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ไมปลอดภัยเหลานั้นใหคอย ๆ 
หมดไป เพื่อจะไดมีสวนชวยลดการกระทาํที่ไมปลอดภยัลดตามไปดวย  การสรางและเปลี่ยนแปลง 
เจตคติใหมีความถูกตองและปลอดภัยยิ่งขึน้นั้นจะตองอาศัยการฝกฝน ชี้แนะ อบรม  เพื่อใหความรู
และการกระตุนรวมทั้งการตดิตามผลเปนระยะ ๆ  

2.2.10  แนวคดิการรณรงคเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
                  การรณรงคเพื่อความปลอดภยัในการทํางาน   เปนกิจกรรมความปลอดภยัที่สําคัญมาก
และนยิมใชในกรณีที่ตองการสรางจุดสนใจ   เรื่องความปลอดภัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  โดยเฉพาะเชน 
จัดสัปดาหการรณรงคการใชที่อุดหู  ที่ครอบหูปองกันเสยีงดัง จดัสัปดาหแหงความสะอาด  เปนตน 
ในบางกรณีกอ็าจใชในลกัษณะเปนเรื่องดานความปลอดภัย    เชน   การจัดสัปดาหความปลอดภยั 
เมื่อจะจดัใหมกีารรณรงคเร่ืองอะไรก็ตามควรที่จะมกีารวางแผนเปนอยางดีกอน   โดยจะตองมีการ
สํารวจขอมูลวาเรื่องใดควรทีจ่ะจดัใหมีการรณรงคขึ้นมาซึ่งแนนอนวาควรเปนเรื่องที่ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานมองวาเปนเรื่องที่สําคัญ   เพื่อจะไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการรณรงคอันจะทําให 
ผูปฏิบัติงานเหน็ความสําคัญในเรื่องนั้น  ๆ  ในที่สุดจากนัน้ก็พิจารณาดวูามีปจจยัพื้นฐานตาง ๆ 
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รองรับการรณรงคที่จะจัดขึน้แลวหรือไมและจะมใีครเขารวมในการรณรงคบางแตละฝายแตละคน
จะมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการในเรื่องอะไรบาง     ถาไดดําเนนิการในลักษณะดังกลาวแลวกเ็ชื่อ
วาการณรงค เพื่อความปลอดภัยยอมประสบผลสําเร็จตามที่มุงไวรายละเอียดของการดําเนินงานนี้
จะไดศึกษาในตอนตอ ๆ  ไปสําหรับในที่นีจ้ะเสนอแนวคิดของการการรณรงค  เพื่อความปลอดภยั  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2534,  หนา 485-486)  ดังตอไปนี ้

1)   ผูบริหารมีนโยบายเห็นดวยและสนับสนนุใหจัดการรณรงคเพื่อความปลอดภัยขึ้น 
2)   ตองกําหนดคณะผูรับผิดชอบ  ซ่ึงแนนอนวาเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางาน

ตองอยูในคณะดังกลาว   และนอกนั้นก็ประกอบดวยบุคคลจากฝายตาง ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดการรณรงคเพื่อความปลอดภัย 

3)   ควรมีการวางแผนการดําเนนิการอยางรอบคอบสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของใหพรอม   
เพื่อการพิจารณาวางแผนทีถู่กตองเหมาะสม 

4)   เรื่องที่จะทําการรณรงค ตองเหมาะสมและตรงกับสภาพของปญหาที่มีอยู 
5)   ตัวช้ีวดัวาขณะนี้ถึงเวลาที่ควรจะจัดใหมีการรณรงค       เพื่อความปลอดภัยพิจารณา

ไดจาก 
  (1)  สถิติการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและหรือเหตุการณที่ “ เกือบจะ ” เกิดอุบัติเหตุ  
(Near  accidents)   มีคาเพิ่มขึ้นจากเดิมโดย  พบวา  สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณตาง ๆ   เหลานี้มิได
มาจากความผดิพลาดของวิธีการทางวิศวกรรม      หรือเกิดจากการขาดการนิเทศตดิตามงานของ
หัวหนางาน    และเกดิจากความไมสนใจหรือเพิกเฉย   หรือลืมของผูปฏิบัติงานที่จะทําตามวิธีการ  
ดานความปลอดภัยทีก่ําหนดไวกรณีเชนนี้ก็แสดงวาควรมีการรณรงคไดแลว    เพื่อกระตุนใหเกิด
ความสนใจและรักษาไวซ่ึงความสนใจในความปลอดภยัในการทํางานตอไป 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2534,  หนา  487-488) 

(2)  สภาพความเปนระเบียบเรยีบรอยเปลี่ยนไปในทางที่เลวลง   เชน  การวางสิ่ง 
ของระเกะระกะ วัสดุส่ิงของตางๆ  ไมอยูในที่ที่ควรอยู   กลองวัสดุอุปกรณ  กองวัตถุดิบ  กองสินคา
วางออกมานอกเสนที่ตีกรอบไวผูปฏิบัติงานลื่นหกลมบอยขึ้น เปนตน 
  (3)  ปรากฏการณที่พบวาผูปฏิบัติงานไมใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6) การจัดการรณรงคเพื่อความปลอดภัยตองทําใหโอกาสทีเ่หมาะสม    
เชนไมเปนชวง ที่กําลังเรงผลิตสินคาเปนพิเศษ 

7)    การจัดการรณรงคเพื่อความปลอดภัยทกุครั้งตองมีการประชาสัมพันธลวงหนา      
ใหทราบโดยทัว่กันและควรเปนกิจกรรมที่ผูปฏิบัติงานจะมีโอกาสเขารวมไดมากที่สุด 
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8)   รูปแบบการรณรงค   เพื่อความปลอดภยัควรเปลี่ยนไปจากครั้งกอน ๆ  หรือ
เปล่ียนแปลงจากเดิมบาง  เพือ่หลีกเลี่ยงความจําเจอันอาจสงผลใหการรณรงคไมดึงดดูความสนใจ
เทาที่ควร 

9)   เลือกใชกิจกรรมความปลอดภัยและสื่อในการรณรงคเพื่อความปลอดภัยใหเหมาะสม
กับการรณรงคที่จัดขึ้นกจิกรรมและสื่อตาง ๆ  มีมากมายการเลือกใชกจิกรรม    หรือส่ิงใดก็ขึ้นกับ
ปจจัยหลายประการดวยกัน     เชน     ขึ้นกบัรูปแบบ    และวธีิการรณรงคขึ้นกับความคุนเคยหรือ
ประสบการณที่มีตอกิจกรรม      หรือส่ิงที่จะใชขึน้กับความพรอมของสื่อที่มีอยูขึ้นกบังบประมาณ 
และเวลาที่มีอยูและขึ้นกับปจจัยแหงความสนใจพื้นฐานของผูปฏิบัติงานแตละคน 

10)  ปจจัยแหงความสนใจพื้นฐานของมนุษยที่สําคัญ ๆ   และอาจเปนประโยชน           
ตอการนํามาประยุกตใชในการรณรงคเพื่อความปลอดภยั มีดังนี ้

(1) มนุษยมีความกลัว เชน กลัวเจ็บปวดจากบาดแผล กลัวตาย กลัวสูญเสียรายได  
กลัวครอบครัวทุกขยาก  กลัวการไมยอมรับของกลุมเพื่อน  กลัวการถกูตําหนจิากหวัหนา ดังนั้นสิ่ง
ที่จะใชในการรณรงคก็อาจจะเปนสื่อที่มองเห็นไดดวยตา เชน การติดโปสเตอรแสดง ความรุนแรง
ของบาดแผลจากอุบัติเหตุตาง ๆ  การฉายภาพยนตรที่เห็นภาพความสูญเสียอวัยวะของรางกายจาก
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น  การติดประกาศขาวอุบัตภิัยรายแรงตาง ๆ  ตามตูประกาศ 

(2) มนุษยตองการความภาคภูมิใจจากการเปนผูปฏิบัติงานดีเดน       (ดานความ
ปลอดภัย)   จากการเปนผูประวัตกิารทํางานดีดังนัน้สื่อที่จะใชในการรณรงคก็ควรเปนสื่อที่แสดง    
ถึงการยอมรับและยกยองโดยการมอบรางวัลชมเชยประกาศชื่อในตูประกาศที่เห็นเดนชัดการให
ความเปนผูนําในการรณรงค 

11)  มนุษยตองการยอมรับจากผูอ่ืนไมวาจะเปนครอบครัว       เพื่อนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชา      ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธโดยการประกาศชื่อติดรูปถาย และลงเรื่องราว    
ในวารสารภายในสถานประกอบการนัน้       เมื่อเปนเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงาน           
ดวยความปลอดภัยตลอดไป 

(1) มนุษยตองการมีสวนรวมกบัผูอ่ืน  เพื่อจะไดเปนสวนหนึง่ของกลุมและรวมทํา
กิจกรรมตาง ๆ   ดวยกัน    ดังนั้นการรณรงคก็ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีโอกาสที่จะมา 
รวมทํากิจกรรมดวย 

(2) มนุษยตองการการแขงขันเพือ่ปรารถนาเปนผูชนะดังนั้นการรณรงคที่จดัขึ้น  
ควรจัดใหมีการประกวดตาง ๆ ขึ้น  

(3) มนุษยตองการคาตอบแทนโดยเฉพาะที่เปนเงินดังนั้นรางวัลที่กําหนดหรือส่ิง
ตอบแทนตาง ๆ  จึงควรจัดใหมีการรณรงค  ซ่ึงการใหเปนเงินดจูะเปนที่พอใจมาก              
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แตก็ตองระมดัระวังไมใหเกดิเปนผลเสียวาการทํางานดานความปลอดภัยตองไดรางวัลหรือไดเงนิ
เปนสิ่งตอบแทนทุกคราวไป 

2.2.11  แนวคดิการประชาสมัพันธความปลอดภัย 
 ในการเตรยีมการประชาสัมพันธ     ดานความปลอดภยัในหนวยงานนัน้ผูที่มีหนาที่        
และความรับผิดชอบควรไดมีการรวบรวมประเด็นสําคัญ ๆ    และขอมูลตาง ๆ    ไวใหพรอม             
เพื่อจะไดนําประเด็น     และขอมูลเหลานั้นไปใชในการทําเปนรูปขาว     การปลูกฝงเจตคติและ      
การกระตุนจิตสํานึกของผูเกีย่วของในเรื่องความปลอดภยัในการปฏิบัติงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ประเด็นและขอมูลตาง ๆ ที่ผูรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธควรทราบ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2534,  หนา   529-530)  มีดังนี ้

1)    ขอมูลจํานวนอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นทั้งหนวยงานหรือบริษทัหรือของหนวยงานตาง ๆ 
ในรูปของจํานวนวันหรือช่ัวโมง คนที่สูญเสียไป 

2)    ผลแหงการปรับปรุงดานความปลอดภยัจนทําใหอุบตัิเหตุลดลงทั้งหนวยงาน   
หรือบริษัท 

3)    การรณรงคแขงขันความปลอดภัยระหวางโรงงานหรือการรณรงคแขงขันระหวาง
บริษัทในเครือ    หรือแมการแขงขันความปลอดภัยภายในระหวางหนวยงานภายในของบริษัทเอง 

4)   ผลการปฏิบัติงานความปลอดภัยทีเ่ปนเลิศของผูปฏิบัติงาน หรือคนงานของโรงงาน
ในรูปของชวงระยะเวลาที่ประสบความสําเร็จ  หรือลักษณะของงานทีด่ําเนินการจนเกิดผลด ี

5) ความคิดสรางสรรคใหมๆ   เพื่อการจัดทําโครงการความปลอดภัยของ หนวยงาน
หรือบริษัทเพือ่การปองกันอบุัติเหตุ    ซ่ึงการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ    ดังกลาวนับไดวาเปนขาว       
ที่มีความสําคัญยิ่งตอหนวยงาน    หรือบริษัทโดยเฉพาะในชวงทีห่นวยงาน     หรือบริษัทกําลังมี
ปญหาการเกดิอุบัติที่กําลังตองการวิธีการปองกัน 

6)   ขอเสนอแนะความปลอดภยัของผูปฏิบัติงานที่สามารถนําไปปองกัน  หรือแกไข
ปญหาได 

7)   การประชุมวชิาการหรือสัมมนาความปลอดภัยทีจ่ัดโดยหนวยงาน     หรือบริษัท
หรือองคกรภายนอก   ผูแทนของหนวยงานหรือบริษัทจะเขารวมควรจะไดมีการสรุปรายละเอียด
ของการประชุมนั้นเพื่อเผยแพรใหทุกคนไดทราบ 

8)    กิจกรรมความปลอดภัยอ่ืนๆ    นอกเหนือจากการประชมุสัมมนา    เชนรายการ
บรรยายพิเศษความปลอดภยั   และการรวมรับประทานอาหารกับวิทยากรหลักสูตร   การฝกอบรม
ความปลอดภยั   การแสดงสาธิตการผจญเพลิง    และการปฐมพยาบาล   การประชุมพิเศษ                
หรือการฉลองรางวัลความปลอดภัย  
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9)   เหตุการณที่สรางความประหลาดใจ หรือความประทบัใจตาง ๆ จากสิ่งที่เกิดขึน้   
ในระหวางการฝกอบรมนั้นไปเผยแพรสูสมาชิกในครอบครัวตอไป   หรือกิจกรรมบางอยางที่ทาง
สถานประกอบการสามารถใหโดยตรงไปยังครอบครัวของผูปฏิบัติงานไดกจ็ะเปนการสงเสริม
ความปลอดภยัของทุกคนใหเกิดขึน้ตลอดเวลา   เชนการนําชมโรงงานในโอกาสเปดกิจการหรือการ
เฉลิมฉลองครบรอบปและการจัดงานหรือสาธิตในโอกาสอื่นๆ   ซ่ึงอาจจะรวมจึงการฉายภาพยนตร
เร่ืองความปลอดภัยดวย 

10)  คํากลาวสุนทรพจนหรือประกาศของผูบริหารสูงสดุ หรือผูบริหารระดับ สูงอื่น ๆ 
ของหนวยงานหรือบริษัทเกีย่วกับการตดิตั้งอุปกรณความปลอดภัยพเิศษ  หรือการบรกิารปลอดภัย
พิเศษของบริษทัที่ใหแกผูปฏิบัติงาน เชน การตรวจสภาพรถยนตใหแกพนักงานฟรี 
 11)   สุนทรพจนของผูจัดการบริษัท   หรือผูจัดการความปลอดภัยของบริษัทในโอกาส
ที่เขารวมในการประชุมระดบัตาง ๆ    เชน  ระดับทองถ่ินระดับภาคหรือระดับชาติ    ผูที่รับผิดชอบ
การประชาสัมพันธของหนวยงาน       หรือบริษัทควรไดมีโอกาสเสนอใหบรรจุขอความที่ระบุถึง
ความมุงมั่นของหนวยงาน  หรือบริษัทที่จะดูแลผูปฏิบัตงิานของหนวยงาน  หรือบริษทัใหปลอดภยั 
และรวมไปถึงสาธารณสุข 
 12)   หนังสือรายงานประจําปของหนวยงาน      หรือบริษัทนับวาเปนสื่อที่สําคัญของ
หนวยงานหรอืบริษัท ดังนัน้ในรายงานดงักลาวควรไดกลาวถึงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในรอบปที่ผานมาดวยทั้งนี้เพราะความสําเร็จทางดานความปลอดภัยเปนภาพพจนทีด่ทีี่จะกอใหเกิด
ความพึงพอใจของครอบครัวผูปฏิบัติงาน     และรวมถึงการแจงใหสาธารณชนทราบวาหนวยงาน
หรือบริษัทไดดําเนินการไมเฉพาะการสรางผลกําไรเทานั้น 
 13)   กรณีที่มผูีปฏิบัติงานของหนวยงาน   หรือบริษัทแสดงความกลาหาญ  เชนเขาชวย
ดับเพลิงจนทําใหเพลิงสงบกค็วรไดมีการนาํเสนอขาวทางหนาหนังสือพมิพทองถ่ิน 

14)  ผลการศึกษา  หรือสํารวจการดําเนินการดานการปองกันอุบัติเหตุของหนวยงาน
หรือบริษัทก็นบัวาเปนสิ่งที่ควรเผยแพรใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดทราบดวย  

15)  การที่ผูปฏิบัติงานระดับสูงของหนวยงาน    หรือบริษัทหรือผูจัดการดานความ
ปลอดภัยของหนวยงาน หรือบริษัทไดรับการเลือกตั้ง     หรือแตงตั้งเปนที่ปรึกษากรรมการหรือ
ตําแหนงอืน่ในคณะกรรมการองคกรหรือสมาคมความปลอดภัยตาง ๆ   เพื่อชวยเหลือสังคม   เชน   
คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุภยัแหงชาติสมาคมสงเสริมความปลอดภัย       ในการปฏิบัติงาน  
(ประเทศไทย)    คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยคณะกรรมการพัฒนาสภาพและ
ส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน  เปนตน    
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16)    กรณีทีห่นวยงานหรือบริษัท  หรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานหรอืบริษัท       
ไดรับรางวัลความปลอดภยัจากหนวยราชการตาง ๆ   เชน  กรมแรงงาน  หรือคณะกรรมการ           
จัดงานสัปดาหดานความปลอดภัยในการทํางาน   หรือจากสมาคมหรอืองคกรเอกชน  เปนตน    
 ทั้งนี้ควรยดึหลักการทั่วไปเกี่ยวกับประเดน็ที่จะประชาสัมพันธนั้นควรมุง               
การประชาสัมพันธความปลอดภัยทีไ่ดผลนั้นปกตจิะตองอาศัยการวางรูปแบบและวธีิการให
เหมาะสมซึ่งตองอาศัยผูที่มีความรูความเขาใจดําเนินการบางหนวยงาน     หรือบริษัทนั้นไมมี     
แผนกประชาสัมพันธที่จะดาํเนินการในกรณีเชนนีก้็ไมควรใหเปนอุปสรรคการประชาสัมพันธ           
เพื่อเผยแพรในสื่อตาง ๆ  เชน วิทยุโทรทัศน และส่ือส่ิงพมิพ  แผนพับ จัดนิทรรศการ 

2.2.12   แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  การปองกันการเกิดอุบัติเหตุเปนหนาที่ของบุคคลทุกคนไมวาจะเปนผูบริหารหรือ
พนักงานปฏิบตัิการ   หรือแมแตพนกังานที่ทํางานในกระบวนการผลิตใด    กระบวนการผลิตหนึ่ง   
เพื่อไมใหเกดิอุบัติเหตุจําเปนตองมีการใหความรู การฝกอบรม การสนับสนุนจากพนักงานหรือ
บุคคลในระดบัตางๆ เพื่อใหงานดานความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลบุคลากร
ของสถานประกอบการนั้นตองมีความรูสึกนึกคิดในเรื่องของความปลอดภัยอยูในตัวของบุคคลนั้น 
ส่ิงที่จะทําใหบุคคลมีความคิดเชนนัน้จะตองทําใหเขามีความรู ดานความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
ไดรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภยั มีทัศนคตทิี่ดีและถูกตองตองาน ดานความปลอดภัย       
เพิ่มมากขึ้นงานปองกันการเกิดอุบัติเหตุจึงจะสําเร็จและเปนไปตามวตัถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงสามารถ
พิจารณาเลือกกิจกรรมตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับสภาพการณ    และความพรอมของสถานประกอบการ  
ไดดังนี ้ (เฉลียว  โกงเกษร,  2547, หนา  33)   

 1)   การจัดนิทรรศการ 
2) การบรรยายพิเศษ 
3) การสนทนาความปลอดภยั 
4) การประกวดคาํขวัญความปลอดภัย 
5) การประกวดภาพโปสเตอร 
6) การตรวจสุขภาพอนามัย และการทดสอบสมรรถภาพ 
7) การรณรงคการใชอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบคุคล 
8) การรณรงคความปลอดภัยดวยโปสเตอรและสัญลักษณความปลอดภยั 
9) การประกวดรายงานสภาพงานที่ไมปลอดภัย 
10) การกระจายเสยีงบทความ 
11) การเผยแพรบทความในวารสาร 
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12) การประกวดความสะอาด 
13) การรณรงคกิจกรรม 5 ส. 
14) การรณรงคลดอุบัติเหตุเปนศนูยดวย  KYT 
15) การตอบปญหาชิงรางวัล 
16) การทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุ หรือปายประกาศ 
17) การแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
18) การจัดทํานโยบายความปลอดภัยในการทํางาน 
19) การจัดฉายวีดโิอความปลอดภัย 
20) การจัดทัศนศกึษาในสถานประกอบการอืน่ ๆ 
21) กิจกรรมอื่น ๆ  เชน 

(1)  แรลลี่ความปลอดภัย 
(2) การโตวาที  หรือการแซววาที  เปนตน 

              ดังนัน้การที่จะใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดขึ้นอยางจรงิจัง  
และตอเนื่องนัน้สถานประกอบการ จะตองมีการมอบนโยบายที่เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานดานความปลอดภัย 

2.2.13   แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
                  นภดล   เชนะโยธิน  (2540, หนา 138)  แรงจูงใจจําเปนตองใชส่ิงจูงใจเปนเครื่องชักนาํ
หรือชักจูงใหบุคคลปฏิบัติส่ิงตางๆ   ใหบรรลุเปาหมายขององคการซึ่งแบงไดหลายลักษณะ  เชน 

1)   ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน   เชน   เงินเดือน   คาจางคาตอบแทน  โบนัส   บําเหน็จ       
ส่ิงของตาง ๆ   ส่ิงเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการเบื้องตนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจ  
ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาดวยการปฏิบัติงาน 

2)   สิ่งจูงใจที่ไมใชเงิน    เชน   ความรูสึกมีสวนรวมในกิจกรรมการยกยองชมเชย  
การไดรูเหน็ในผลสําเร็จของงาน  การจัดวางตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสมและสิ่งจูงใจในทางบวก 
เชน ความมั่นคงความรูสึกเปนเจาของการมีสวนรวม   หรือการรับรูผลงานสวนสิ่งจงูใจทางลบ  
เชนการตําหนกิารตัดเงินเดือน การใหออกจากงาน เปนตน  

3)    การจูงใจดวยงานมีจดุมุงหมาย เพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตองานรูสึกวางาน
นั้นมีคุณคาทําใหเกิดความรบัผิดชอบมีความภาคภูมใิจเพียรพยายามทุมเท และอุทิศตนใหกับงาน
อยางเต็มความสามารถโดยปฏิบัติงานอยางตั้งใจและมีความสุขเพราะไมไดถูกบีบบังคับซึ่งการจูงใจ 
ดวยงานประกอบดวยลักษณะเฉพาะของงานที่นาสนใจโอกาสแหงความสําเร็จ การมอบหมายงาน
ใหรับผิดชอบ และรายละเอียดของงานทีท่ําใหสะดวกในการปฏิบัติงานการเพิ่มพนูความรูโดยการ
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ใหการสนับสนุนไดมีโอกาสเพิ่มพูนพัฒนาความรู การชี้แจงผลงานทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานความกาวในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกดิความทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่การเนน  
ใหเห็นวางานมีความสําคัญทุกหนาที่ พนักงานตางมคีวามสําคัญตอความสําเร็จขององคกรทั้งสิ้น  
การแขงขันจะทําใหเกิดความสามัคคีจากการระดมกําลัง   เพื่อใหไดรับการยอมรับ  เพื่อความสําเร็จ
ของกลุม และการมอบหมายงานความรับผิดชอบในการสั่งการในการตดัสินใจในบางระดับ     
ใหแกพนกังานเพราะเปนการจูงใจและเปนเครื่องมือทําใหสามารถแกปญหาไดตรงจุดและทนัทวงที 

4)   การจูงใจในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน     ถาสถานที่ในการปฏิบัติงาน             
มีสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานกระตือรือรนรูสึกสะดวกสบายอยากทํางาน  และขยันทาํงาน
จึงจะมีสวนในการจูงใจใหพนักงานทํางานเต็มที่โดยควรเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้ออํานวย  
ตอการทํางานมีความพรอมในดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกนัเอง มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันชวยเหลือเกื้อกูลกนัมีความสามคัคี 
และเปนกําลังใจซึ่งกันและกนั 

5)   การจูงใจดวยสวัสดิการตาง ๆ   เปนการใหสวัสดิการแกพนักงานทําใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยจะทาํใหปฏิบัติงานดวยความเตม็ใจ     โดยเปนการอํานวยความสะดวกทัว่ไปการบริการ         
ดานสุขภาพโดยจดัใหมีหองพยาบาล   มกีารออกกําลังกายดานนันทนาการโดยมีทีเ่ลนกีฬา            
จัดกิจกรรมดานการศึกษาโดยจัดใหมกีารฝกอบรมดูงาน    และการจดัสวัสดิการ   ดานเศรษฐกจิ     
โดยการทําประกันสังคมการประกันชวีิต  การใหกูยืมเงนิในดานตาง ๆ 
 อบรม   สินภิบาล  (2527,  หนา  76)  ไดใหความหมายการจูงใจไววา 

 1)  การจูงใจ  คือ  แรงที่จะชกัจูงใหเกดิการสนองความตองการและนําพฤติกรรม
ไปสูจุดมุงหมายปลายทาง   หรือบรรลุความสําเร็จ   ตลอดจนหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนอันตราย 
และส่ิงที่ไมพงึประสงค 

2)    การจูงใจ  คอื  การกระตุน หรือเรา  เพื่อชวยใหการกระทําตาง ๆ สําเร็จลุลวง
ไปหรือเมื่อบุคคลมีความตองการยอมพยายามที่จะหาทางที่จะสนองความตองการนั้นเรียกวา      
การจูงใจ 

3)   การจูงใจ  คือ  ขบวนการทีก่อใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่งจนบรรลุผลสําเร็จและถูกตองตามวิถีทางที่ตองการ 

4)   การจูงใจ  คือ  การชักนําหรอืชักจูงบุคคลใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพือ่ให
บรรลุเปาหมายขององคการโดยใชส่ิงจูงใจหรือปจจยัตางๆ   ตลอดจนเทคนิคที่สรางความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน 
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 สําหรับประเภทแรงจูงใจสามารถแบงออกตามลักษณะของแรงจูงใจไดดังนี้คือ       
(อบรม   สินภบิาล,  2527,  หนา  65)   
    1)  ประเภทของแรงจูงใจ  สามารถแบงออกตามลักษณะการเกดิไดดังนี้  คือ 
          (1)  แรงจูงใจภายใน   หมายถึง    สภาพของบุคคลที่มีความตองการและอยาก
แสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางดวยเหตผุล      และความชอบของตัวเองจะแสดงพฤติกรรมหรือ
กระทํากจิกรรมตางๆ    ดวยความพอใจและยินดีในงานของตนเปนแรงจูงใจ  ที่บุคคลนั้นเกดิมีขึ้น
เองอยากทําอยากแสดงดวยตนเองไมมีใครบังคับไมมีของมาลอใจ               
  (2)  แรงจูงใจภายนอก  หมายถึง   สภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุนจูงใจจาก  
ภายนอกทําใหมองเห็นจดุหมาย  และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วๆ  ไปเปนการ
กระทําที่เกดิจากการหวังผลจากกจิกรรมนัน้ๆ  ไมไดทําดวยอุดมคติ  มีความผูกพันกับกิจกรรมนัน้
นอยมากมกัจะเกิดจากสภาพแวดลอมของงาน  เชน  รายไดสวัสดิการ หรือนโยบายของหนวยงาน                      

2)  เทคนิคที่ใชเปนแรงจูงใจ  คือ 
(1)   เปาหมายเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจกระทําพฤตกิรรม        

อยางถูกตองเหมาะสม   เชน  ตั้งใจ  สนใจ  ขยัน   เพื่อใหบรรลุเปาหมายอาจเปนตําแหนงงาน       
การขึ้นเงินเดือน   ประกาศนยีบัตร  ความสขุ  อาชีพที่ตองการ  เปนตน 

(2) ความรูเกี่ยวกบัความกาวหนา   เมื่อบุคคลทราบถึงความกาวหนา            
ในการทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ของตนยอมทําใหเกดิแรงจูงใจ และมกีําลังใจในการทําดี             
และประพฤตดิียิ่งขึ้นไป 

(3)  การใหรางวัลเปนการแสดงออกถึงการยกยองชมเชยกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจในการทําดี และประพฤติดีตอ ๆ   ไปและยังชวยช้ีแนวทางใหกระทําพฤติกรรมที่ถูกตอง
เหมาะสมดวยการชมเชยอาจเปนดวยวาจา       หรือลายลักษณอักษรจากผูที่บุคคลเคารพรักนับถือ 
 สรุปไดวา การจูงใจมีประโยชนมากการสรางแรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคลากร
ตั้งใจทํางานเตม็ความสามารถเพราะโดยธรรมชาติของมนุษยมีความตองการที่ไมเหมือนกันแนวคดิ
ที่นํามาอางอิงจะมีหลักการตองศึกษาถึงสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาสวนประกอบอื่น ๆ 
ดวยเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพปญหาทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในองคการเกดิ
แรงกระตุนปฏิบัติงานอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ   เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
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2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 
  อุบัติเหตุจากการทํางานนั้นมีแนวโนมความคิดหรือทฤษฎีตาง ๆ      ที่ถูกนํามาใช              
ในการอธิบาย หรือเปนสมมติฐานการเกิดอุบัติเหตุโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือมีตนเหต ุ
มาจากหลายปจจัยแตในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในมุมมอง 
การบริหารการจัดการโดยนาํเสนอทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุดังนี้ คือ 

2.3.1  ทฤษฎีโดมิโน  (Domino  Theory) 
เฮนริช     (Heinrich,   1966,    p.  169    อางถึงใน    วิฑูรย    สิมะโชคดี    และวีรพงษ           

เฉลิมจิระรัตน,   2542 ,  หนา   21)   โดยมหีลักการสําคัญคือการเรียงลําดับการเกิดอันตรายเปน
ขั้นตอน    ซ่ึงถาหากเกดิเหตกุารณหนึ่งก็จะมีผลกระทบตอมาเปนลําดบัจนถึงลําดับสุดทาย   คือ   
การบาดเจ็บโดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

ลําดับที่  1  บรรพบุรุษและสิง่แวดลอม  (Ancestry  and  Social  Environment)   ทําให 
แตละบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาตางกัน   เชน ความสะเพรา   ความดื้อดึง   การขาดความคิด
ไตรตรอง  และลักษณะอืน่ ๆ   ที่ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูและการถายทอดทางพันธุกรรม 

ลําดับที่  2   ความผิดปกติของบุคคล   (Fault  of  Person)   สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอม   
ทางสังคมเปนสาเหตุ ทําใหเกิดความผิดปกติของบุคคล  เชน  อารมณรุนแรง  ขาดความรอบคอบ
ประสาทออนไหวงายสิ่งตาง ๆ  เหลานี้สงผลกระทบใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย 

ลําดับที่ 3   การกระทําที่ไมปลอดภัยสภาพเครื่องจักร   หรือสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปน
อันตราย   (Unsafe  Act  Mechanical  or  Physical  Hazard)   ส่ิงที่เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
และสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมปลอดภัย   เชน  การยืนอยูใตของทีย่กลอยตวัอยู   การสตารท
เครื่องยนตโดยไมบอกกลาวจะเปนสาเหตโุดยตรงที่ทําใหเกิดอุบัตเิหต ุ

ลําดับที่ 4  การเกิดอุบัติเหตุ  (Accident)  เหตุการณทั้ง  3  ลําดับขางตนสามารถกอใหเกิด
อุบัติเหตุไดและกอใหเกดิการบาดเจ็บ 

ลําดับที่ 5  การบาดเจ็บ  (Injury)  การบาดเจบ็นี้เปนผลโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหต ุ
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ภาพ  3  ลําดับการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎโีดมิโน 
 ถาเกิดเหตกุารณทําใหขั้นตอนที่  1  ลมก็สงผลกระทบทําใหขั้นตอนถดัไปลมเรียงกัน
ตามลําดับและขั้นตอน  หรือผลสุดทายก็คือการประสบอันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ 
 

 
          
 ภาพ  4  ลําดบัขั้นตอนการเกิดอุบัติเหต ุ
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวจะมีความสูญเสีย      และความเสียหายเกดิขึ้นมากมายเพื่อไมให        
เกิดความสูญเสียดังกลาวผูบริหารจําเปนตองหามาตรการปองกันเกีย่วกับการเกดิอุบตัิเหตุและความ
สูญเสียนั้นมีแนวทางการปองกัน การเกิดอุบัติเหตุไดตามทฤษฎีโดมิโนดังนี้คือจากการกระทําที่ไม
ปลอดภัย  ซ่ึงเปรียบเทียบไดเหมือนตวัโดมโินที่เรียงกันอยู  5  ตวัใกลกันเมื่อตวัที่หนึ่งลมยอมมีผล
ทําใหตวัโดมิโนตัวถัดไปลมตามดวยตัวโดมิโนทั้งหาตัว ไดแกสภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของ
บุคคลความบกพรองผิดปกติของบุคคลการกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยอุบตัิเหตุ และการ
บาดเจ็บหรือเสียหายนั่น    คือสภาพแวดลอมของสังคม   หรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่งกอใหเกดิ
การกระทําที่ไมปลอดภัยกอใหเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือความเสียหาย      

บรรพ 
บุรุษ  
สิ่ง 
แวด 
ลอม 

ความ 
ผิด 
ปกติ
ของ 
บุคคล 

การ
กระทํา
/สภาพ
เครื่อง 
จักร 

อุบัติ 
เหตุ 

การ
บาด 
เจ็บ 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีโดมิโน  ผูวิจยัสรุปไดวาสภาพแวดลอม หรือภูมิหลังของบุคคล
(สภาพสังคม  ความเปนอยูการศึกษาของบคุคล)  กอใหเกิดความบกพรองผิดปกติของบุคคลคนนั้น 
(คือ    ทัศนคตทิี่มีตอความปลอดภัยของบคุคลไมถูกตอง)     ทําใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย 
สภาพการณทีไ่มปลอดภัยหรือทํางานไมถูกวิธีลัดขั้นตอน    หรือไมใชอุปกรณปองกนัจนกอใหเกิด
อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยการบาดเจ็บและความเสียหายตามมา 

 2.3.2  ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยัของ บอบ ไฟเรนซ (Bob Firenze) 

                 ไฟเรนซ  (Firenze,  1974,   p.  148   อางถึงใน สราวุธ   สุธรรมาสา,  2544,  หนา  14)     
มีแนวคดิเกีย่วกับรูปแบบระบบความปลอดภัยในการศึกษาเรื่องสาเหตขุองอุบัติเหตนุั้นตองศึกษา 
ถึงองคประกอบทั้งระเบียบทีม่ีปฏิกิริยาสัมพันธเกี่ยวของกัน    และสรุปวาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุมี  4   สาเหตุ  โดยสาเหตุที่  1  จะมีความสําคัญมากที่สุด   ดังภาพที่  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  5  การเกดิอันตรายและอุบัติเหตุบนพืน้ฐานความคดิของ ไฟเรนซ 

(ที่มา  :  สราวธุ   สุธรรมาสา,  2544,  หนา  14) 

1.  ความบกพรองของระบบบริหารที่มอง 
ขามเรื่องความปลอดภัย 

2.  ปจจัยเกี่ยวกับงาน 3.  ปจจัยเกี่ยวกับคน 4.  ปจจัยส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

อุบัติเหต ุ
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สรุปสาเหตุของการเกิดอันตราย    และอุบตัิเหตุบนพืน้ฐานความคิดของ ไฟเรนซ                                        
 1)   ปจจยัที่เกดิขึ้นจากความบกพรองของระบบบริหารทีม่องขามเรื่องความปลอดภยั  
ในการทํางานจะเปนเรื่องเกีย่วกับการวางผังโรงงานไมดี  เชน  การวางแผนกเชื่อมไปอยูใกลกับ     
ที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ   การตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดังมากในหองทึบไมมีชองระบาย  หรือการติดตั้ง
เครื่องจักรที่ไมมีการดเปนตน                                                                                                                                          
 2)   ปจจยัเกีย่วกับงาน จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัอุปกรณเครือ่งมือ  เครื่องจักรที่ใชทํางาน 
วัตถุดิบที่ใชการเก็บสารเคมี และวิธีการทํางาน เปนตน  ปจจัยเกี่ยวกับงานจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
อุปกรณเครื่องมือปจจัยเกี่ยวกับงาน                                                                                               
 3)  ปจจยัเกีย่วกับคนก็จะเปนเรื่องของการทําในสิ่งที่ไมควรทํา  หรือไมทําในสิ่งที่ควรทํา
การมีสภาวะรางกาย  หรือจติใจที่ไมเอื้อตอการทํางานทีป่ลอดภัยระดบัความรู    ความชํานาญหรอื
ประสบการณไมเพียงพอที่จะทํางานอยางถูกตองปลอดภัย                                                    

4) ปจจยัเกีย่วกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ไดแก ส่ิงแวดลอมทางเคมีชีวภาพกายภาพ 
และเออรโกโนมิกส   ซ่ึงอาจทําใหเกิดอนัตรายตอสุขภาพ  หรือเกิดอุบตัิเหตุขึ้นได                                                        

 มาสโลว   (Maslow,   1965,   p.  205   อางถึงใน   วิฑรูย    สิมะโชคดี   และวีระพงษ   
เฉลิมจิระรัตน,   2542,  หนา  60)   ไดแสดงผลสรุปจากการทํางาน   และงานวิจยัมีสาระสําคัญ        
คือมนุษยทกุคนมีความตองการ   และความตองการของมนุษยจําแนกออกเปน   5  ขัน้  เรียงลําดับ    
ตามความตองการกอนหลังดังนี้   

1) ความตองการดานรางกาย  (Physiological  need) 
2) ความตองการดานความปลอดภัย (Safety  need)   
3) ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love and  belonging  need) 
4) ความตองการการยอมรับนบัถือ (Esteem  need)   
5) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวติ (Self – actualization  need) 

 จากความตองการดังกลาวจะเหน็วา ความตองการขั้นตอไปหลังจากที่มนุษยมีปจจยั 4  
แลวก็คือ  ความปลอดภยัทั้งตออวัยวะชีวิตและทรัพยสินของตนเอง ความปลอดภัยโดยตวัมันเอง
สามารถใชเปนเครื่องจูงใจใหคนงานปฏิบตัิตามกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยแกตนเองและ
คนอื่นไดในบางกรณี แตอีกหลายกรณกีลับกลายเปนสิ่งที่ถูกมองขามจําเปนตองหาปจจัยจูงใจอืน่ 
เพื่อทําใหคนงานเขาหาความปลอดภัยใหไดปญหาของฝายบริหาร และหัวหนางานของโรงงาน
เกือบทุกแหง  มิใชอยูตรงทีว่าไมสามารถจัดทํากฎโรงงาน  เพื่อความปลอดภัยฉบบัที่สมบูรณได     
แตอยูตรงทีว่าจะทําอยางไรจงึจะใหคนงานทั้งหมดปฏิบัตติามกฎโรงงานอยางเครงครัด  
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เพื่อเกิดความปลอดภัยใหไดวิธีการจูงใจคนงานอีกวิธีหนึ่งคือการจูงใจทางดานลบคือการบังคับและ
คาดโทษอาจไดผลในระยะแรกคืออุบัติเหตแุละความเสยีหายลดลงอยางไดผลพอใจแตในระยะยาว
ผลอาจไดผลนอยลง 
 เฮนนิค  (Heinnich,  1965,  p.  109  อางถึงใน   วิฑรูย   สิมะโชคดี,   2545,  หนา  17)  ได
ศึกษาสาเหตุ ที่กอใหเกิดอุบตัิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ผลการวิจยัปรากฏวาสาเหตุของ
อุบัติเหตุที่สําคัญมี 3 ประการ ไดแกสาเหตุที่เกิดจากคนมีจํานวนสูงสุดคือ รอยละ 88 ของการเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้งสวนสภาพที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรมี จํานวนรอยละ 10 และเกิดจาก
โชคชะตามีเพยีง    รอยละ  2   สวนการปองกันอุบัติเหตุมี  2  ประการ    คือหลีกเลี่ยงการกระทํา    
ที่ไมปลอดภัย ไดแก การทํางานที่ไมปลอดภัย ประมาท ไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภัย 
เปนตน สวนอีกสาเหตุหนึ่ง  คือหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องจักรตองมี
อุปกรณปองกนัซอมบํารุงสม่ําเสมอ การจัดสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี หรือจัดที่ปฏิบัติงาน
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา องคประกอบของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานสามารถ
แบงออกเปน 4  องคประกอบ คือสภาพแวดลอมดานกายภาพ   ไดแกสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
ที่มีปญหาเนื่องจากความรอน ความเย็น เสียงดัง แสงจา หรือแสงนอยเกินไป รังสี ความสั่นสะเทือน 
และเครื่องจักรที่มีอันตรายสภาพแวดลอมดานเคมี  ไดแก สภาพแวดลอมที่มีมลพิษ  ทางอากาศเชน 
ฝุน ไอระเหย กาช สารเคม ี  ซ่ึงมีผลตอระบบทางเดนิหายใจระบบไหลเวียนเลือด  ผิวหนัง สมอง 
ตับ ไต หรืออวัยวะใด ๆ ที่เปนเปาหมายของสารเคมีนั้น สภาพแวดลอมดานชีวภาพ ไดแก 
สภาพแวดลอมซึ่งมีส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ เชนไวรัส แบคทีเรีย  ยุง แมลงตาง ๆ  และสภาพแวดลอม
ทางดานการยศาสตร   ไดแก สภาพของเครื่องจักร  อุปกรณ  โตะเกาอี้ เปนตน 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

กัณวีย    ตระกลูแสง   (2541,  หนา   108)   ศึกษาวจิัยเร่ืองความรู    บุคลิกภาพทัศนคติ     
ตอการใชอุปกรณปองกันเสยีงดังของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม   พบวา   พนักงานมีระดบั
ความรูเร่ืองเสียงดังอยูในระดับสูงทุกดานมีทัศนคติโดยรวมและทัศนคติตอคนที่ใชอุปกรณปองกนั
เสียงดังอยูในระดับสูง     และทัศนคติตอการใชอุปกรณปองกันเสียงดงัอยูที่ระดับปานกลางความรู
มีความสัมพันธทางบวกกับการใชอุปกรณปองกันเสียงดัง      และทัศนคติมีความสมัพันธทางบวก
กับการใชอุปกรณปองกันเสยีงดัง  
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พัชนี   สุวรรณศรี  และ ถิรพงษ   ถิรมนัส  (2542, หนา 88)  ศึกษาองคประกอบ               
ความสัมพันธกับการรณรงคจัดกิจกรรมสงเสริม ดานความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของโรงงาน 
อุตสาหกรรม  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี  พบวา  โรงงานทีม่ีการจัดกจิกรรมการสงเสริม    
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานนอย  เมื่อเทียบกับโรงงานอื่น ๆ  ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทอาหาร  เครื่องดื่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรมบริการโรงงานที่ตั้งอยูนอก
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานที่มีขนาดเล็ก และโรงงานที่มีผูบริหารรวมทั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย         
มีการศึกษาต่ํากวาระดับปรญิญาตรี    และมีประสบการณในการทํางานดานความปลอดภัยนอย 

บุญชู     ชาวเขยีวขวาง   (2542,   หนา   50)    ศึกษาวจิัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม    
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของผูใชแรงงานกอสรางในบริษัทรับเหมาบางแหงในจังหวดั
สุพรรณบุรี   ผลการศึกษา    พบวา   ผูใชแรงงานสวนใหญมีทัศนคติ      และยังไมตระหนกัถึงภาวะ
สุขภาพ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเทาที่ควรสวนปจจัย    ดานขอมูลขาวสาร   
เกี่ยวกับความปลอดภัยสวัสดิการรักษาพยาบาลมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คอนขางนอย 

นลินี  ประทบัศร  (2543,  หนา  118)  ศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูนํา ความรูและทัศนคติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของหัวหนางาน
ระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสผลการวิจยั  พบวา  หัวหนางาน
ระดับตนมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมีความรูมาก มีทัศนคติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง       และมีพฤติกรรมความปลอดภยั 
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง  หัวหนางานระดับตนที่มีอายุและการอบรม เร่ืองความปลอดภยั
ตางกันมีพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกันภาวะผูนําแบบมุงงานภาวะผูนําแบบ
มุงสัมพันธความรู และทัศนคติเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานมีความสัมพนัธทางบวกกบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การอบรมเรื่องความปลอดภัยภาวะผูนําแบบมุงงาน 
และทัศนคติเกีย่วกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถรวมทํานายพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานได 

ชลธิชา   ฤทธิ์งาม  (2544, หนา  94)  ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของลูกจางในการให
การศึกษาเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา : โรงงานขอนแกน แห อวน  สาขา
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน  พบวา ลูกจางในโรงงานขอนแกน แห อวน สวนใหญไมเคยไดรับ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและคิดวาอุบัติเหตุสามารถปองกันไดถาไมประมาท ทราบเกี่ยวกับสิทธิ
เร่ืองความปลอดภัยจากหัวหนางานและทราบเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนจากฝายบุคคล 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 36

อภิชิต    หวังกอศรีสุข   (2544,  หนา   80)    ศึกษาวจิัยเร่ืองบทบาทการดาํเนินกจิกรรม
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการวิจัย  พบวา  เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชพี   สวนใหญเห็นวาปจจยัสภาพแวดลอม    
ในที่ทํางานและนโยบายของนายจางสงผลตอการดําเนนิงานดานความปลอดภัย 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ
สรุปไดวา การเกิดอุบัติหรืออุบัติภัยนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย ๆ ประการดวยกันอันสงผลให
เกิดความสูญเสียหายตอผูเกีย่วของหลายประการทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม เชน การไดรับ
บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต สูญเสียทรัพยสิน เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล เสียเวลาเสียช่ือเสียง 
เสียขวัญกําลังใจ ตลอดจนผลผลิตเสียหาย เปนตน  ดังนัน้การที่จะทําไมใหเกิดความสญูเสียดังกลาว
ขึ้นจะตองมกีารปองกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยใหเปนไปตามแผนหรือมาตรการ
ที่วางไวจะชวยใหมแีนวทางไดรับรูถึงหลักการวิธีดําเนนิการสามารถนําแนวคิดตาง ๆ มาประยุกต
เพื่อนําไปปฏบิัติไดจริงจากการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาอางองิ
เปนแนวทางในการดําเนินงาน  เชน  

แนวคดิเกีย่วกบัเจตคติ   และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนํามาใช   เพื่อหาวธีิการ
ปรับปรุง    และเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ไมปลอดภัย   เพื่อจะไดมีสวนชวยลดการกระทําที่ไมปลอดภัย 
ลดลงตามไปดวยการสรางและเปลี่ยนแปลงเจตคติใหมีความถูกตอง และปลอดภยัยิ่งขึ้นนั้นจะตอง
อาศัยการฝกฝน ชี้แนะ อบรม เพื่อใหความรูและการกระตุนใหกระตอืรือรนมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  

แนวคดิการรณรงค     เพื่อความปลอดภยัในการปฏิบัติงานนํามาใช      เพื่อเปนกิจกรรม     
ความปลอดภยัที่สําคัญ      และนิยมใชในกรณีที่ตองสรางจุดสนใจ      เร่ืองความปลอดภัยเร่ืองใด       
เร่ืองหนึ่ง     เชน  จัดสัปดาหรณรงคการสวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายขณะปฏิบตัิงาน   เปนตน   
โดยจะตองมีการสํารวจขอมูลวาเรื่องใดควรที่จะจัดใหมกีารรณรงคขึ้นมา  เร่ืองที่จะทําการรณรงค
ตองเหมาะสมและตรงกับสภาพปญหาที่มอียู  

แนวคดิเกีย่วกบัการประชาสัมพันธความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนํามาใช เพื่อเตรียม 
การประชาสัมพันธความปลอดภัยในหนวยงาน ผูที่มีหนาที่และความรับผิดชอบควรมีการรวบรวม
ประเด็นสําคัญ ๆ  และขอมูลตาง ๆ ไวใหพรอมเพื่อจะไดนําประเดน็ และขอมูลเหลานั้นไปใช      
ในการปลุกฝงเจตคติและการกระตุนจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  

แนวคดิเกีย่วกบักิจกรรมดานความปลอดภัยในการปฏบิัติงานนํามาใช   เพื่อการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุเปนหนาทีข่องบุคคลทุกคนไมวาจะเปนผูบริหาร      หรือพนักงานเพื่อไมใหเกิด
อุบัติเหตุจําเปนตองมีการใหความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     การรับรูขอมูลขาวสาร       
มีทัศนคติที่ดี    และถูกตองตองานดานความปลอดภัยเพิม่มากขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว               
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ซ่ึงสามารถเลือกกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการณ และความพรอมของหนวยงาน เชน     
จัดนิทรรศการการรณรงคกิจกรรม   5 ส.  การรณรงคการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  
เปนตน  

แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจนํามาใช      เพื่อจงูใจพนกังานในการพัฒนาพฤติกรรม          
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน   เนื่องจากการใหรางวลัเปนการแสดงออกถึงการยกยองชมเชย 
เปนการกระตุนใหกระตือรือรนมุงมั่นในการปฏิบัติงาน   เปนแรงผลักที่ทําใหพนักงานกระทํางาน
อยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จในการทําดแีละประพฤติดีตอ ๆ  ไป 
                 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของโดยสรุป    พบวา   พฤติกรรมความปลอดภัย    
ในการปฏิบัติงาน  และความสูญเสียอันเนือ่งมาจากการเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งการศึกษาขอมูลสถิติ
ของการเกิดอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตทําใหผูวจิัยสนใจที่จะศกึษายุทศาสตร  
การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตในการลดอุบัติเหตุ               
ขณะปฏิบัติงาน   เพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบันของปญหา  และสาเหตุการเกิดอบุัติเหตุเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางยุทธศาสตรการจัดทําโครงการพัฒนา    โดยมีการจัดทํารูปแบบของกิจกรรม
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเหน็ความสําคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อหา
วิธีปองกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น      เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 


