
 การเสริมสรางทัศนคติความปลอดภัย
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 นักวทิยาศาสตรร์ะดบั 10  ฝ่ายพัฒนาคณุภาพและความปลอดภยั

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
-------------------------------------------------------------

      การสง่เสรมิความปลอดภยั เป็นกจิกรรมที�มคีวามสําคญัเป็นอยา่งมากถงึแมว้า่องคก์รนั�นจะมกีารออกแบบดา้นความปลอดภยัเป็น
อยา่งด ีหรอืผูป้ฏบิตังิานไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งทั�วถงึ หรอืขั �นตอนปฏบิตังิาน (Task Procedure)  จะปลอดภยัและไดบ้งัคบัใชอ้ยา่งตอ่
เนื�องกต็าม  การสง่เสรมิที�มปีระสทิธภิาพมคีวามสําคญัยิ�ง เพราะการป้องกนัอบุตัเิหตขุึ�นอยูก่บัการจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานทํางานดว้ยความ
ปลอดภยั  ผูป้ฏบิตังิานตอ้งอาศยัความคดิของตวัเองและตอ้งรักษาระเบยีบวนัิย เพื�อป้องกนัตวัผูป้ฏบิตังิานเอง  พฤตกิรรมของผูป้ฏบิตั ิ
งานสามารถถกูกระตุน้หรอืบงัคบัใหเ้กดิไดด้ว้ยการสง่เสรมิความปลอดภยัที�มปีระสทิธภิาพ

 

      แรงจงูใจภายใตก้ารสง่เสรมิที�มปีระสทิธภิาพ คอืแนวคดิที�วา่พฤตกิรรมสามารถและควรจะเปลี�ยนแปลงได ้ การสง่เสรมิความ
ปลอดภยัไมค่วรจะดําเนนิการแตเ่พยีงผวิเผนิดว้ยการใหร้างวลัที�ไมม่ทีี�ส ิ�นสดุเทา่นั�น  แตก่ารสง่เสรมิความปลอดภยัควรจะถกูจัดการและ
มุง่หวงัผลการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมที�ตอ้งการใหไ้ด ้ ระบบการสง่เสรมิที�มั�นคง เฉพาะเจาะจง เขม้ขน้ และที�ไดว้างแผนเป็นอยา่งด ีคอื
รากฐานภายใตค้วามสําคญัที�วา่

 

จติสํานกึใดที�ตอ้งใสใ่จ ตอ้งพจิารณา
 (What the mind attends to, it considers)

จติสํานกึใดที�ไมต่อ้งใสใ่จ, ใหย้กเลกิไป
 (What the mind dose not attend to, it dismisses)

จติสํานกึใดที�ใสใ่จกระทําอยูเ่สมอ มนัเป็นความเชื�อ
 (What the mind attends to regularly, it believes)

จติสํานกึใดที�เป็นความเชื�อ มนัจะแสดงออกที�การกระทํา
 (What the mind believes, it eventually does)

จติสํานกึใดที�กระทําอยา่งสมํ�าเสมอ มนัจะกลายเป็นนสิยั
 (What the mind does regularly becomes habitual)

การเร ิ�มตน้การสง่เสรมิความปลอดภยัน ั�น ผูนํ้าควรจะ

ชี�บง่พฤตกิรรมที�ไมต่อ้งการ ซึ�งปรากฏอยูอ่ยา่งเดน่ชดั
วางแผนและจัดระบบสําหรับกลยทุธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมโดยแรงกระตุน้เชงิบวก (Positive reinforement)
กําหนดระบบการตดิตามเพื�อวเิคราะหเ์มื�อพฤตกิรรมไดเ้ปลี�ยนแปลงแลว้วา่ไดเ้ปลี�ยนแปลงอยา่งไรและจะมลีกัษณะนสิยั (Habit)
ใหมอ่ยา่งไร
วางแผนและจัดระบบสําหรับกลยทุธท์ี�จะนํามาใชใ้นการสง่เสรมิครั �งตอ่ๆ ไป

  

การดาํเนนิการสง่เสรมิความปลอดภยัที�มปีระสทิธภิาพ
 การสง่เสรมิความปลอดภยัที�มปีระสทิธภิาพมมีากมายหลายแบบ  โปรแกรมการสง่เสรมิโดยทั�วไปจะมรีะดบัดงันี�

ความตระหนัก (Awareness)
การยอมรับ  (Acceptance)
การปฏบิตั ิ(Application) และ
การรับไว ้(Assimilation)

1. ความตระหนกั (Awareness)
       การตระหนักจะเป็นการกระตุน้ความสนใจในโปรแกรมความปลอดภยัดว้ยการออกแบบใหเ้กดิความสนใจของบคุคลตอ่โปรแกรม

ความปลอดภยัวา่ คดิอะไร และจะทําอะไร  วตัถปุระสงคข์องการตระหนักกค็อื การทําใหบ้คุคลจํานวนมากที�สดุ คดิและพดูถงึความ
ปลอดภยั

 
      กจิกรรมที�ใหเ้กดิการตระหนัก ควรจะมุง่เนน้ไปที�ปัญหาที�มอียูแ่ละการสมัผัส (Exposure) ของแตล่ะองคก์ร และของแตล่ะประเภท
การปฏบิตักิาร (Type of Operation) ทางเลอืกของเครื�องมอืและวธิกีารในการสง่เสรมิมมีากมายหลายแบบในราคาของการดําเนนิการที�
ตํ�า(ดรูปูที�1เป็นตวัอยา่ง)การพจิารณารปูแบบจะขึ�นอยูก่บันโยบายของบรษัิท การสมัผัสที�เฉพาะเจาะจง (Specific Exposure)  ความ
สญูเสยีที�เคยเกดิขึ�น และตวัผูป้ฏบิตังิาน เชน่ ระดบัความชาํนาญ (Skill Level)  พื�นฐานดา้นเทคนคิ และระยะเวลาของประสบการณใ์น
งานนั�น  องคก์รควรเลอืกการสง่เสรมิที�ตรงกบัปัญหาวกิฤต (Critical Problems)  และตรงเป้าหมายของปัญหาเฉพาะของหน่วยงาน

 
      เป็นความเขา้ใจผดิที�หน่วยงานมกัคดิวา่การตระหนักคอืโปรแกรมการสง่เสรมิที�สําคญัที�สดุ  ความจรงิแลว้การตระหนักเป็นเพยีงจดุ
เริ�มตน้ของหว่งโซท่ี�มคีวามยาว และตอ่เนื�องกนั  การสง่เสรมิการตระหนักจะตอ้งเป็นกจิกรรมที�ตอ่เนื�อง  โดยที�อาจมเีวลาที�ชดัเจนเมื�อ
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การตระหนักไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพยีงพอและมกีจิกรรมที�เกดิขึ�นจนเป็นปกติ

      การเปลี�ยนแปลงความสนใจในความปลอดภยัไปสูน่สิยั (Habit) ของพฤตกิรรมความปลอดภยัตอ้งการความพยายามอยา่งตอ่เนื�อง
โดยที�มนัจะเริ�มตน้จากการตระหนักจนกระทั�งบคุคลสว่นใหญพ่รอ้มสําหรับระดบัตอ่ไป คอืการยอมรับ (Acceptance)

2. การยอมรบั (Acceptance)
       การยอมรับเริ�มตน้เมื�อผูป้ฏบิตังิานรูส้กึมสีว่นรว่มกบัโปรแกรมความปลอดภยั และโปรแกรมนี�สง่ผลตอ่ตวัเองอยา่งชดัเจน  การชี�วดัผู ้

ปฏบิตังิานดว้ยเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์องโปรแกรมความปลอดภยั จะนําผูป้ฏบิตังิานไปสูร่ะดบัตอ่ไปของความปลอดภยั
 

      การสง่เสรมิความปลอดภยั  จะมคีวามน่าเชื�อถอืกต็อ่เมื�อผูบ้รหิารแสดงพันธะสญัญา (Commitment) ดว้ยการเป็นแบบอยา่งที�ด ี  
การแสดงพันธะสญัญาอาจกระทําดว้ยนโยบายที�เดน่ชดั โปรแกรมการตรวจสอบที�มปีระสทิธภิาพ  การฝึกอบรมเกี�ยวกบังานที�ทํา    
ตลอดจนการคน้หาสาเหตขุองอบุตัเิหต ุและหลกัฐานอื�นๆ ที�ปรากฏอยา่งเดน่ชดั จากการอทุศิตนของผูบ้รหิาร   ภาพที�ผูป้ฏบิตังิานมอง
เห็นพันธะสญัญาของผูบ้รหิารจะมผีลเป็นอยา่งสงูตอ่พฤตกิรรมผูป้ฏบิตังิาน ตอ่งาน และความตั �งใจที�จะเรยีนรูจ้ากการสง่เสรมิความ
ปลอดภยั  กลา่วโดยสรปุกค็อื การสื�อขา่วสารความปลอดภยัที�มปีระสทิธภิาพ การใชเ้ทคนคิ การสง่เสรมิที�ประสบความสําเร็จ จะขึ�นอยู่
กบัการยอมรับของผูป้ฏบิตังิานตอ่ความสนใจจรงิและการมสีว่นรว่มตอ่ความปลอดภยัของผูบ้รหิาร

 

3. การปฏบิตั ิ(Application)
       การปฏบิตั ิคอื ระดบัที�ผูป้ฏบิตังิานมสีว่นรว่มตอ่โปรแกรมความปลอดภยั  ดว้ยการมกีจิกรรมและมสีว่นรว่มในทมีและคณะกรรมการ

ความปลอดภยั (Safety teams and committees) และการนําเสนอความคดิเห็นของเขาผา่นระบบขอ้เสนอแนะ  นี�คอืระดบัที�บคุคล
เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ(Lean by doing) และไดรั้บประสบการณท์ี�เป็นประโยชนใ์นดา้นความปลอดภยั ผูเ้ชี�ยวชาญความปลอดภยัมอื
อาชพีเชื�อวา่ผูป้ฏบิตังิานที�มสีว่นรว่มในโปรแกรมความปลอดภยัมผีลตอ่สถติคิวามปลอดภยั  ซึ�งจะนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงทศันคติ
(Attitude) และมสีว่นชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจวธิกีารที�พวกเขาไดรั้บจากการมสีตดิา้นความปลอดภยั (Safety Concious)

 
      การประกวด (Contest) ที�ตอ้งการใหบ้คุคลเรยีนรู ้กระทํา หรอืจดจําบางสิ�งสําหรับความปลอดภยั สามารถเป็นเครื�องมอืสง่เสรมิที�มี
ประสทิธภิาพได ้ การประกวดจะชว่ยรักษาระดบัความสนใจใหส้งูตลอดเวลา และยงัชว่ยใหท้กุคนสนใจจรงิตอ่ความวกิฤต ิ(Critical
Areas) ชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และการปรับปรงุอยูต่ลอดเวลา  บทบาทของผูนํ้าสามารถกระทําไดห้ลายอยา่งเพื�อใหก้ารประกวด
ประสบความสําเร็จ เชน่

  • ใหข้อ้มลูที�ดพีอตอ่ลกัษณะการประกวดและกฎที�เกี�ยวขอ้ง• ใหข้อ้มลูที�ดพีอตอ่ลกัษณะการประกวดและกฎที�เกี�ยวขอ้ง
  • ใหแ้ละเกบ็ขอ้มลู หรอืวสัดทุี�ตอ้งการตรงตามเวลา• ใหแ้ละเกบ็ขอ้มลู หรอืวสัดทุี�ตอ้งการตรงตามเวลา

  • กระตุน้บคุคลใหอ้า่นและมสีว่นรว่มตอ่การประกวด• กระตุน้บคุคลใหอ้า่นและมสีว่นรว่มตอ่การประกวด
  • ป้องกนัการบาดเจ็บและทรัพยส์นิเสยีหาย• ป้องกนัการบาดเจ็บและทรัพยส์นิเสยีหาย

  • สอบถามขอ้เสนอแนะและความตอ้งการในการสง่เสรมิ• สอบถามขอ้เสนอแนะและความตอ้งการในการสง่เสรมิ
  • นําความคดิของกลุม่มาใชใ้นการประกวด• นําความคดิของกลุม่มาใชใ้นการประกวด

  

4. การรบัไวส้าํหรบันสิยัใหม ่(Assimilation of New habit)
       การรับไวจ้ะเกดิขึ�นตอ่เมื�อทศันคตคิวามปลอดภยัตดิแน่นในความรูส้กึนกึคดิของบคุคล มคีณุคา่ และเกดิการปฏบิตั ิซึ�งเป็นผล

สะทอ้นจากนสิยัของพฤตกิรรมความปลอดภยั ในระดบันี�ถอืวา่งานสง่เสรมิความปลอดภยัตอ่การเปลี�ยนพฤตกิรรมประสบความสําเร็จและ
ถงึเวลาที�จะเปลี�ยนแปลงการสง่เสรมิในเรื�องใหม่
       การมุง่เนน้ไปที�ระดบัใดระดบัหนึ�งแตเ่พยีงอยา่งเดยีวโดยละเลยอกีสามระดบัที�เหลอื จะเป็นสาเหตใุหโ้ปรแกรมการสง่เสรมิลม้เหลว
ได ้ดงันั�นทั �งสี�ระดบัจะตอ้งถกูพัฒนา ถงึแมว้า่จะมเีพยีงระดบัเดยีวที�ถกูเนน้ใหเ้กดิในชว่งระยะเวลาใดกต็าม  ดงันั�นการสง่เสรมิความ
ปลอดภยัจงึเป็นกระบวนการปฏริปูผสมผสานทั �ง 4 A ในการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมที�ปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน

แนวทางสาํหรบัการสง่เสรมิความปลอดภยัใหป้ระสบความสาํเร็จ
      ในอตุสาหกรรมที�มกีารโฆษณาประชาสมัพันธท์ี�ดพีบวา่  กจิกรรมการสง่เสรมิที�ประสบ
ความสําเร็จจะชว่ยเพิ�มการตระหนัก (Awareness) ของเรื�องที�ตอ้งการและมผีลตอ่ทศันคตซิึ�งสามารถเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมได ้ 
กจิกรรมสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัมรีปูแบบที�หลายหลาย และกวา้งขวางมาก ถงึแมว้า่รปูแบบและวธิกีารอาจแตก
ตา่งกนั แตก่ม็วีตัถปุระสงคเ์ดยีวกนัคอื เพื�อเพิ�มและเสรมิใหเ้กดิการตระหนักดา้นความปลอดภยั และปรับทศันคตซิึ�งจะมผีลตอ่การ
เปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม แนวทางตา่งๆ ตอ่ไปนี�คอืตวัอยา่งของความสําเร็จที�เคยปฏบิตัแิลว้ และไดผ้ลดเีป็นอยา่งมาก คอื

1. การผสมผสานกจิกรรมการสง่เสรมิทั�วไปเขา้กบัองคป์ระกอบของระบบการบรหิารเพื�อควบคมุความสญูเสยี  การตดิโปสเตอร ์การ
ประกวด และโปรแกรมการสง่เสรมิที�เกี�ยวขอ้งกนั คอืหนึ�งในองคป์ระกอบของระบบบรหิารความปลอดภยั  กจิกรรมการนเิทศความ
ปลอดภยั (Safety oriented activities) เพื�อสรา้งการตระหนักใหม้ากขึ�น จะตอ้งกระทําควบคูไ่ปกบัองคป์ระกอบการควบคมุความ
สญูเสยีอื�นๆ
2. ใหค้วามสําคญักบัขา่วสารดา้นสาเหตขุองอบุตัเิหตเุฉพาะ (Specific accident causes) และการป้องกนั (preventive actions) 
ขา่วสารทั�วๆ ไป เชน่ ตอ้งปลอดภยั (be safety) ขบัรถใหป้ลอดภยั (drive safety)  หรอืเพิ�มความระมดัระวงั อาจไมช่ดัเจน และมี
ประโยชนค์อ่นขา้งนอ้ย แตข่า่วสารเฉพาะ เชน่ “  ยกยอ่เขา่เพื�อป้องกนัหลงัของคณุ”  จะมปีระโยชนม์ากกวา่

 3. กําหนดเป้าหมายการสง่เสรมิที�เฉพาะเจาะจง  มกีารออกแบบกจิกรรมการสง่เสรมิทั�วไป เพื�อ
 3.1 สรา้งการตระหนักใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาความปลอดภยัของหน่วยงาน

 3.2 เพิ�มการยอมรับใหส้อดคลอ้งกบัปัจจัยดา้นความปลอดภยัที�เฉพาะเจาะจง
 3.3 เพิ�มการปฏบิตัขิองพฤตกิรรมที�ปลอดภยัที�เฉพาะเจาะจง และ

 3.4 กระตุน้การกลมกลนืสูก่ารปฏบิตัขิองนสิยัการทํางานที�ปลอดภยัที�เฉพาะเจาะจง



4. เพิ�มความเขม้ขน้ดว้ยความหลายหลาย  ใชเ้ครื�องมอืในการสง่เสรมิใหห้ลากหลาย  การใชบ้อรด์ขา่วสารคอืวธิกีารที�มกัจะใชแ้ละ
มปีระสทิธภิาพในการสง่เสรมิความปลอดภยัทั�วไป  สถานที�ที�เหมาะสมที�สดุ คอื ในหรอืใกล ้ๆ  กบัหอ้งเกบ็ของสว่นตวั (Locker
room) หอ้งอาหาร หรอืจดุที�มกีารพักระหวา่งการทํางาน  เนื�องจากสถานที�เหลา่นี�จะอนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานพักผอ่นและใชเ้วลา
สั �นๆ กบัการอา่นขา่วสารบนบอรด์ขา่วสาร  โอกาสในการอา่นขา่วสารจะลดลง ถา้ตดิบอรด์ขา่วสารบรเิวณทางออกของอาคาร

       พื�นที�หลกัของการทํางานควรจะมบีอรด์ขา่วสารเป็นของตวัเอง  การใชโ้ปสเตอรข์า่วสารที�เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องความปลอดภยัใน
ปัจจบุนัจะสามารถชว่ยใหก้ารสง่เสรมิมอีทิธพิลมากขึ�น  ผลความสําเร็จจะบรรลไุดก้ต็อ่เมื�อโปสเตอรม์คีวามน่าสนใจ ชี�เฉพาะ
เจาะจงตอ่ปัญหา และสามารถบอกผูอ้า่นไดว้า่ควรจะทําอะไร หลกีเลี�ยงอะไร จะป้องกนัและแกใ้นปัญหาไดอ้ยา่งไร เพื�อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพมากขึ�น ขา่วสารบนบอรด์จะตอ้งเปลี�ยนแปลงดว้ยความถี�ที�สมเหตสุมผล

       สถติอิบุตัเิหตขุองหน่วยงานหรอืของบรษัิท สามารถนํามาใชใ้นการสง่เสรมิความสนใจในโปรแกรมความปลอดภยั แตอ่ยา่งไร
กต็ามความสําเร็จตา่งๆ จะบรรลหุรอืไมต่อ้งขึ�นกบัการประกวด และการใหร้างวลัเพื�อจะกระตุน้บคุคลใหเ้รยีนรู ้(Learn) และทํา (do)
หรอืจดจํา (remember)  บางสิ�งเกี�ยวกบัความปลอดภยั ในขณะที�สถติอิบุตัเิหตขุองแตล่ะกลุม่งานสามารถนํามาใชใ้นการกระตุน้
ความสนใจในโปรแกรม  แตก่ารประกวดระหวา่งหน่วยงานดว้ยสถติอิบุตัเิหตแุตเ่พยีงอยา่งเดยีวนั�น ไมแ่นะนําใหก้ระทํา  ทั �งนี�
เนื�องจากวา่ระดบัของอนัตรายที�หน่วยงานสมัผัสอยูจ่ะมคีวามแตกตา่งกนั  ดงันั�นการเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งหน่วยงานดว้ยสถติิ
อบุตัเิหตนัุ�น   ไมย่ตุธิรรม และอาจเกดิการตอ่ตา้น
 
      การใชส้ถติอิบุตัเิหตแุตเ่พยีงอยา่งเดยีวอาจทําใหเ้กดิการไมย่อมรายงานการเกดิอบุตัเิหต ุ ซึ�งจะสง่ผลตอ่การไดม้าของขอ้มลู
ดา้นอบุตัเิหตทุี�ตอ้งการได ้
 
      เนื�อหาของการสง่เสรมิจะตอ้งมผีลโดยตรงตอ่ปัญหาเฉพาะเจาะจงที�กําลงัเผชญิอยู ่เชน่ การสวมใสอ่ปุกรณป้์องกนั การปฏบิตั ิ
ตามกฎที�สําคญั การหลกีเลี�ยงอบุตัเิหตบุางประเภท เป็นตน้  เรื�องที�จะรณรงค ์ควรจะเปลี�ยนแปลงใหบ้อ่ยครั �งในแตล่ะปี และมกีาร
เปลี�ยนแปลงทมีผูบ้รหิาร และประธานในการรณรงคใ์นแตล่ะเรื�อง
 
      จดหมายขา่วของบรษัิท (Company newsletters)  ขา่วสาร (bulletins) วารสาร (magazines) และสง่สิ�งพมิพอ์ื�นๆ (other
publications)  สามารถนํามาใชใ้นการกระตุน้ความสนใจในโปรแกรมความปลอดภยัได ้และยงัเป็นการเพิ�มความรูใ้หก้บัผูป้ฏบิตั ิ
งาน ซึ�งเป็นความรูเ้กี�ยวกบัเหตผุลของการปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมที�ปลอดภยั  การสง่สิ�งพมิพเ์หลา่นี�ไปยงับา้นของผูป้ฏบิตังิาน จะ
ชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิความปลอดภยันอกงาน และภายในครอบครัว (off the job and family safety) ซึ�งเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิ
พฤตกิรรมที�ปลอดภยัวธิทีี�ดทีี�สดุวธิหีนึ�ง โดยเกี�ยวขอ้งกบัสวสัดภิาพของครอบครัว
 
5. การรณรงคข์องบรษัิทและโปรแกรมตา่งๆ    การเนน้ที�สําคญัตอ่ปัญหาวกิฤตคิวามปลอดภยั จะตอ้งยาวนานพอที�จะกอ่ใหเ้กดิ
พฤตกิรรมที�ตอ่เนื�อง  ซึ�งอาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืน  ในการรณรงคแ์ตล่ะเรื�อง จะตอ้งมทีมีงานที�รับผดิชอบ มผีูบ้รหิารระดบัที�สงู
ขึ�นไป มารว่มใหค้วามคดิเห็น  และมสีมาชกิของทมีรณรงคม์าจากหลายระดบัขององคก์ร  ทมีงานนี�จะตอ้งออกแบบและเป็นผู ้
จัดการการรณรงค ์ซึ�งอาจใชว้ธิตีา่งๆ ดงัตอ่ไปนี�

 • การสนทนาความปลอดภยั (Safety talks)
 • การสง่แผน่พับ

 • โปสเตอร์
 • ป้ายโฆษณา (Banner buttons and badges)

 • การสงัเกตพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้ง
 • นทิรรศการ

 • การตรวจสอบหรอืตรวจเยี�ยมพเิศษ
 • การประกวด

 • การแขง่ขนั
 • ภาพถา่ย สไลด ์ภาพยนตร ์และวดีโีอ

 • การใชแ้บบสอบถาม
 • ขา่วสารความปลอดภยั วารสาร และจดหมายขา่ว

 การมบีคุคลจากหลากหลายรปูแบบในแตล่ะทมี  จะทําใหส้มาชกิซึ�งเป็นผูบ้รหิาร
 ทกุคนมสีว่นรว่มในระบบการบรหิารความสญูเสยี  การปฏบิตัเิหลา่นี�เปรยีบเสมอืนการที�ผูบ้รหิารแสดงใหเ้ห็นถงึพันธะสญัญา

(Commitment) ดา้นความปลอดภยัของเขาตอ่ผูป้ฏบิตังิานทั �งหมด 
 6. เนน้เชงิบวก (Accentuate the Positive)  กจิกรรมการสง่เสรมิที�เนน้ใหทํ้าอะไร (what to do) จะทําใหข้บวนการดา้นความ

ปลอดภยัมปีระสทิธภิาพมากขึ�น
 

      กจิกรรมขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภยั เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยกระตุน้ในเชงิบวกไดเ้ป็นอยา่งด ี ดว้ยการวางแผน, การจัดองคก์ร,
การประชาสมัพันธ ์และการตดิตามที�เหมาะสม  โปรแกรมตา่งๆ เหลา่นี�สามารถทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความคดิที�สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาของเขา  วธิกีารที�ปฏบิตัไิดใ้นการควบคมุอนัตรายสามารถเกดิขึ�นจากผูป้ฏบิตังิาน และการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิจะนํา
ไปสูท่ศันคตใินเชงิบวกตอ่การรณรงคด์า้นความปลอดภยัตอ่ไป

 
      การใหร้างวลัและประกาศเกยีรตคิณุ สามารถสง่เสรมิความสนใจในกระบวนการความปลอดภยัได ้ กจิกรรมตา่งๆ เหลา่นี�ควรได ้
รับการยอมรับจากทั �งผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน  โดยการใหร้างวลัอาจขึ�นกบัขอ้เสนอแนะในโปรแกรมความปลอดภยั, ความรูเ้กี�ยว
กบักฎ, การเรยีนรูจ้ากขา่วสารความปลอดภยั หรอืความสะอาดเป็นระเบยีบ  รางวลัที�มรีาคาไมแ่พง สามารถกระตุน้ในเชงิบวกได ้
เทา่ๆ กบัรางวลัที�มรีาคาแพง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความจรงิใจ ความพงึพอใจ และความยอมรับของทั �งผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน  ของ
ขวญัที�มรีาคาแพงจะสง่ผลเสยีตอ่การสง่เสรมิเนื�องจากผูป้ฏบิตังิานจะเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมเพื�อใหไ้ดร้างวลั และจะตอ่ตา้นเมื�อ
ไมม่กีารใหร้างวลั  การใหร้างวลัหรอืประกาศเกยีรตคิณุสําหรับผูบ้รหิาร ควรขึ�นกบัสมรรถนะ (performance) ตอ่กจิกรรมดา้นความ
ปลอดภยั เชน่ กจิกรรมการบรหิารงานเพื�อความปลอดภยั

 

� �



       ควรจะมกีารจัดพธิมีอบรางวลัซึ�งสามารถสื�อสารถงึความสําคญัของรางวลั เชน่ ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูม้อบรางวลัใหผู้รั้บดว้ยตวั
เองในพธิกีารที�เหมาะสม  จะเป็นการดอียา่งยิ�งถา้จะเชญิครอบครัวของผูไ้ดรั้บรางวลั หรอืผูร้ว่มงานและผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจน
ผูนํ้าชมุชนในบรเิวณใกลเ้คยีงมารว่มงานดว้ย  ควรจะมกีารถา่ยภาพและประชาสมัพันธง์านดว้ย

       องคก์รระหวา่งประเทศหรอืทอ้งถิ�นดา้นความปลอดภยั  บรษัิทหรอืบรษัิทประกนัสว่นใหญจ่ะมรีางวลัสําหรับผูป้ฏบิตังิานที�
สามารถชว่ยชวีติผูอ้ื�น  หรอืเป็นผูนํ้าดา้นโปรแกรมความปลอดภยั หรอืใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายที�เหมาะสม หรอืปฏบิตังิานโดยไม่
เกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาหนึ�ง  รางวลัตา่งๆ เหลา่นี�มอียูแ่ลว้  ดงันั�นการสง่ผูป้ฏบิตังิานเขา้ประกวด จะเป็นวธิกีารที�ไมแ่พงและงา่ย
มาก

       การประกาศเกยีรตคิณุสําหรับกลุม่งาน (แตล่ะแผนก หรอืฝ่าย)  ซึ�งปฏบิตัติามมาตรฐานของโปรแกรมจะเป็นอกีวธิหีนึ�งที�จะ
กระตุน้โปรแกรมการควบคมุความสญูเสยี  การสง่เสรมิเหลา่นี�จะมปีระสทิธภิาพมากสดุ เมื�อใหค้วามสําคญักบัสมรรถนะ
(performance) ของการเรยีนรู,้ การกระทําและการจดจํามากกวา่การปฏบิตังิานโดยไมเ่กดิอบุตัเิหต ุ องคก์รอาจจัดใหม้กีารรณรงค์
สง่เสรมิการสง่ขอ้เสนอแนะ, การสงัเกตการทํางานเฉพาะจดุ (Spot Observation), การใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล
(PPE) ที�กําหนด, การจัดใหม้กีารสนทนาความปลอดภยั, การรายงานเหตกุารณเ์กอืบจะเกดิอบุตัเิหต,ุ การปฏบิตัติามกฎ, การ
ตระหนักถงึกฎเฉพาะงาน หรอืดชันชีี�วดัสมรรถนะอื�นๆ
7. การสง่เสรมิบรเิวณที�ตอ้งการการควบคมุปัญหาเฉพาะจดุ (Practice “point-of-control” Promotion)  จากการศกึษาพบวา่การ
ใชโ้ปสเตอรจ์ะมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เมื�อตดิที�จดุของปัญหา  ตวัอยา่งเชน่ โปสเตอรเ์ตอืนใหบ้คุคลจับราว (handrails) สําหรับ
บนัไดควรตดับรเิวณที�บคุคลจะขึ�นหรอืลงบนัได เหมอืนกบัอปุกรณช์ว่ยงาน (job aids) เชน่ MSDS หรอืแบบเชค็ลสิตง์านวกิฤต
(Critical Task Checklist) และขั �นตอนปฏบิตังิานวกิฤตกต็อ้งตดิบรเิวณที�จะปฏบิตังิาน เป็นตน้

 8. การยดึหลกัการสง่เสรมิที�มปีระสทิธภิาพบนหลกัการของการป้องกนั (Use proven principle for effective promotion)  ซึ�งจะมี
5 ขอ้ ดงันี�

 
    -หลกัการของการใหข้อ้มลูขา่วสาร (Principle of Information) การสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพจะเพิ�มการจงูใจ

     -หลกัการของการมสีว่นรว่ม (Principle of Involvement การมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมายจะเพิ�มการจงูใจและการสนับสนุน
     -หลกัการของการตอบสนองซึ�งกนัและกนั (Principles of Mutual Interest) โปรแกรม โครงการ ความคดิตา่งๆ จะเป็นจดุขายที�

ด ี ถา้เป็นสิ�งที�เชื�อมความพงึพอใจของทั �งองคก์รและผูป้ฏบิตังิาน
     -หลกัการของการเตมิเสรมิพฤตกิรรม (Principles of Beharior Deinforement)  พฤตกิรรมเชงิบวกมแีนวโนม้ที�จะตอ่เนื�องหรอื

เพิ�มขึ�น เมื�อไดรั้บการสง่เสรมิอยูเ่รื�อยๆ
     -หลกัการของการกระทําซํ�าๆ (Principle of Repetition)        ยิ�งใหไ้ดรั้บขอ้มลูบอ่ยเทา่ไร ยิ�งทําใหเ้กดิความจดจําไดม้ากขึ�น

เทา่นั�น
 9. การมุง่เนน้ที�ปัญหาวกิฤต (Focus on critical Problem) การออกแบบกจิกรรมและการเลอืกวธิกีารในการสง่เสรมิ ตอ้งเฉพาะ

เจาะจงตอ่ปัญหาวกิฤตเฉพาะของหน่วยงาน  ซึ�งอยูบ่นพื�นฐานของประวตัหิรอืศกัยภาพของความสญูเสยีหลกั (Potential of major
loss) การรณรงคค์วรจะบง่ชี�ปัญหาใหช้ดัเจน และเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปัญหาที�ตรงประเด็น  ความพยายามในการสง่เสรมิ ควรจะ
สอดคลอ้งตรงกบัปัญหาที�มโีอกาสอยา่งมากในการเพิ�มการตระหนักและปรับปรงุพฤตกิรรมในการป้องกนัแบบเดยีวกนัไมใ่หเ้กดิขึ�น
อกี

 10. ประเมนิผลการสง่เสรมิ (Evaluate promotion results) กระตุน้ใหเ้กดิการสะทอ้นกลบั (Encourage feedback) คน้ใหพ้บวา่
บคุคลใหค้วามสนใจกบัอะไร, อะไรที�เขาจดจําได ้และเขาไดป้ระยกุตข์า่วสารในการปฏบิตัอิยา่งไร  การตดิตอ่เป็นสว่นตวั
(personal contact) การประชมุกลุม่ (group discussions) การสมัภาษณ ์แบบสอบถาม การสงัเกตเฉพาะจดุ การวเิคราะหจ์าก
บนัทกึ การทดสอบ การคดิคน้ทศันคต ิ(attitude inventories) และสุม่ตวัอยา่ง สามารถไดข้อ้มลูสะทอ้นกลบัได ้(Feedback) หยดุ
หรอืเปลี�ยนกจิกรรมที�ไมบ่รรลวุตัถปุระสงคห์รอืไมม่ปีระสทิธภิาพ และใชเ้ทคนคิที�เกดิประโยชนส์งูสดุใหบ้อ่ยเทา่ที�ตอ้งการ กระตุน้
ใหเ้กดิการพัฒนาที�ตอ่เนื�อง

  
       ในการประยกุตใ์ชว้ธิกีารทั �ง 10 วธิขีา้งตน้นี�จะตอ้งหลกีเลี�ยงการใหข้อ้มลูที�มากจนเกนิไป  หา้มสง่เสรมิในสิ�งที�ไมเ่ป็นความจรงิ
และตอ้งจรงิใจ (be honest) ในทา้ยที�สดุพงึจดจําไวเ้สมอวา่สองคําของการสง่เสรมิที�มปีระสทิธภิาพคอื งา่ยๆ และซํ�าๆ (simplify
and repeat) งา่ยๆ และซํ�าๆ  งา่ยๆ และซํ�าๆ

 
บทสรปุ (Conclusion)

        การสรา้งความตระหนักที�ตรงกบัหวัขอ้ที�ตอ้งการและทศันคตทิี�มผีลตอ่พฤตกิรรม สามารถสรา้งไดโ้ดยกจิกรรมการสง่เสรมิที�มี
ประสทิธภิาพ  ถงึแมจ้ะมวีธิกีารที�หลายหลาย แตว่ตัถปุระสงคจ์ะตอ้งชดัเจนเหมอืนเดมิ คอื เพื�อเพิ�มการควบคมุความสญูเสยี ความ
สําเร็จตามวตัถปุระสงคด์ว้ยการสง่เสรมิจะขึ�นอยูก่บัการใชก้จิกรรมที�หลากหลายอยา่งเหมาะสม และเขา้ใจกระบวนการเปลี�ยนแปลง
พฤตกิรรมอยา่งแทจ้รงิ

 


