หนวยที่ 7 พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
พฤติกรรมมนุษย หมายถึง ความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ ความพอใจ ไมพอใจ ความขยัน ความเกียจคราน ซึ่งไมสามารถ
สังเกตเห็นได แตจะมีผลตอการแสดงออกเปนการเดิน การวิ่ง การกิน การนอน ฯลฯ และเปนการแสดงออกใหบคุ คลอื่น
สามารถสังเกตเห็นและรับรูได โดยปฏิกิรยิ านี้เปนการแสดงออกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา เชนถาหิวก็ตอ งกิน ถางวงก็ตองนอน
ตองการติดตอสื่อสารก็ตองพูดคุย พอใจก็ยิ้ม ไมพอใจก็หนาบึ้งตึง กาวราว เปนตน สิ่งที่กําหนดพฤติกรรมมนุษยหรือสิ่งที่ทํา
ใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตางๆ มีดังนี้
1. อุปนิสัยของบุคคล คือสิ่งที่ไดรับการอบรมขัดเกลามาจากตัวแทนทางสังคม ไดแก
1.1 ความเชื่อ(Belief) บุคคลเชื่อสิ่งใดจะปฏิบตั ิตามสิ่งที่เชื่อ เชน เชื่อวาปฏบัติตามขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่ปลอดภัย จะ
ไมกอใหเกิดอุบัติเหตุ
1.2 คานิยม(Value) คือการที่บุคคลเห็นคุณคาในสิ่งใดสิ่งหนึง่ แลวยึดถือปฏิบัติตาม เชนคานิยมของการขยันทํางาน การ
แตงกายประณีต งดงาม
1.3 อารมณ จิตใจ และสติปญญา (Intelligence) อารมณจิตใจดี เบิกบาน แจมใส มักมองโลกในแงดี จึงแสดงออกเปน
พฤติกรรมที่ยมิ้ แยม หัวเราะในขณะที่อารมณไมดที ําใหหนาตาบึ้งตึง ไมอยากพูดคุยกับใคร สติปญญาของบุคคลก็
เปนตัวกําหนดใหแสดงพฤติกรรมตางๆ
2. กระบวนการทางสังคม ที่สําคัญ ไดแก
2.1 สิ่งเราหรือตัวกระตุนพฤติกรรม เปนตัวการสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคล เชนความตองการตางๆ ความหิว
กระหาย ความตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง คํายกยอง ชมเชยตางๆ
2.2 สถาณการณที่เกิดขึ้น คือสภาพแวดลอมรอบตัวบุคคล เหตุการณที่เกิดขึน้ ปจจุบัน เชนอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงงาน สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม ทําใหบุคลแสดงพฤติกรรมแตกตางกันไป ประเภทพฤติกรรมแบงได 2 ประเภท
คือ
- พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ที่มองเห็นดวยตาเปลา เชน การเดิน ยืน นอน นั่ง รองไห และมองไมเห็นดวยตา
เปลาตองใชเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ การเตนชีพจร ความดันโลหิต เปนตน
- พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา เชน ความรูสึกตอบสนองสิ่งเรา ดวย
อวัยวะสัมผัสตางๆ ความจํา ความคิด การรับรู สามารถตรวจวัดดวยเครื่องมือทางสังคมศาสตร เชน แบบวัดความรู ความจํา
แบบวัดพฤติกรรม ทัศนคติ การรับรูตางๆ
พื้นฐานการเกิดพฤติกรรมมนุษย พฤติกรรมมนุษยเกิดไดจากสาเหตุทสี่ ําคัญ 2 สาเหตุคือ
1. พันธุกรรม (Heredity) เปนสิ่งที่บุคลไดรับจากบิดามารดาบรรพบุรุษที่เรียกวา เปนการสืบทอดทางสายเลือด คือ
ถายทอดโดยสายพันธุกรรมที่เรียกวาโครโมโซม ยีนหรือดีเอ็นเอ บิดามารดามีพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม สวนมากลูก
ก็มีพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม โดยถาไดอยูใ นสภาพแวดลอมที่ดี ตรงขามกับสัตวที่ถายทอดไดโดยตรงเชนนก
กระจาบทํารังไมไดสอนกันแตสามารถทําได
2. สิ่งแวดลอม (Environment) คือทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งสิง่ แวดลอมทางดานกายภาคทีเ่ ปนรูธรรม คือ
มองเห็นสัมผัสได เชนคน บาน ตนไม และสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรมคือจับตองไมไดเชน กฎ ระเบียบทางสังคม
ขอบังคับ ประเพณี การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา ญาติพี่นอง จะทําหนาที่ขัดเกลาทางสังคม บุคคลที่พึ่งเขาทํางานถา
ไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัยก็จะทํางานไดปลอดภัยยิ่งขึ้น

วงกลม พื้นฐานการเกิดพฤติกรรมมนุษย
S – M – V – A – B Sชั้นในสุดคือ Salf ตัวตนหรือบุคคล M ชั้นถัดออกมา คือ Motivation แรงจูงใจตางๆ สิ่งเรา
V = Value คานิยม สิ่งที่บุคคลเห็นคุณคาควรแกการปฏิบัติ เชนคานิยมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย การรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยของที่ทํางาน A= Attitude ทัศนคติ เชนทัศนคติการขยันทํางานเปนสิง่ ที่ดี B= Behaviour คือ
พฤติกรรมการแสดงออก คือขั้นตอนสุดทาย
ระดับพฤติกรรมและการวัดพฤติกรรม แบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับบุคล ระดับกลุม และระดับสังคม
1. ระดับบุคล (Individual Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลตามตัวตน เปนพฤติกรรมเฉพาะของ
ตนเองเชน การเรียนรู รับรู ทักษะ แสดงออกเปนบุคลิกภาพ เชน การนั่ง นอน พูดคุย ติดตอสื่อสาร ปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดคือ
1.1 พันธุกรรม สติปญญา สภาพรางกาย
1.2 ประสบการณการเรียนรูของบุคคล
1.3 การรับรูและทัศนคติ
1.4 ความตองการแรงจูงใจ สิ่งเรา
1.5 อิทธิพลของกลุม
2. พฤติกรรมระดับกลุม (Group Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่บุคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งตามเหตุผลความตองการของบุคคลหรือกลุม การรวมกลุมของบุคคลจะมี 2 ลักษณะคือ
กลุมปฐมภูมิ มีขนาดเล็ก 5-15 คน มีความใกลชิดสนิทสนมคุนเคยกันดี เชนกลุมครอบครัว เพื่อนรวมสถาบัน กลุม
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กลุม 5 ส เพื่อความปลอดภัย
กลุมทุติยภูมิ จะมีขนาดของกลุมใหญขนึ้ สมาชิกมีบทบาทหนาที่ไวอยูแ ลวในกฎระเบียบของกลุม เชนกลุมผจญเพลิง กลุม
พนักงานโรงงาน กลุมนายจางโรงงานน้ําตาล เปนตน ปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมระดับกลุม
2.1 โครงสรางกลุมและบทบาทหนาที่ของสมาชิก จําเปนตองมีผูนํา(Leader) มีการกําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน
2.2 บรรทัดฐานทางสังคมของกลุม เปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติของสมาชิกในกลุม มีระเบียบวินัย เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค
2.3 ขนาดของกลุม ถากลุมมีขนาดเล็ก ติดตอกันไดเปนอยางดี สนิทสนมกลมเกลียวกันดี ถากลุมมีขนาดใหญ
ปฏิสัมพันธของกลุมอาจจะไมทั่วถึง การทํางานเปนแบบตัวใครตัวมัน ไมคอยมีความสัมพันธกันมากนัก
2.4 ความสามัคคีกนั ในกลุม มีความเปนสมาชิกยาวนาน กิจกรรมดึงดูดใจของสมาชิก
3. พฤติกรรมระดับสังคม หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการรวมตัวกันเปนกลุมที่มขี นาดใหญมาก จึงมีกฎระเบียบ
ขอบังคับรวมกัน และมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเดียวกัน เชนสังคมเมือง สังคมเกษตร สังคมภูมิภาค
ตางๆ สังคมประเทศตางๆ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยในระดับสังคม คือ
3.1 ปจจัยพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต ไดแกลักษณะตางๆ ทางภูมิศาสตร ความรอน-ความเย็น สูง – ต่ํา ทางพื้นที่ เชน
บุคคลอยูพื้นทีร่ าบจะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย บุคลที่อยูพื้นที่สูงจะมีพฤติกรรมเขมแข็ง อดทน สามารถทํางาน
หนักๆไดดี
3.2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เนื่องจากไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากตัวแทนตางๆทางสังคม ทางสถาบันครอบครัวที่
คลายกัน ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนพฤติกรรมระดับสังคม

การวัดพฤติกรรม
1. การวัดพฤติกรรมโดยตรง การสังเกตใหผถู ูกสังเกตรูตัว และการสังเกตแบบธรรมชาติ
2. การวัดพฤติกรรมโดยออม โดย การสอบถาม การสัมภาษณ การทําบันทึก การทดลอง
โดยสรุป การวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลทําใหทราบผลลัพธของการดําเนินการปรับพฤติกรรมเพื่อที่นักอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยจะไดดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานตอไป

ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
การเรียนรูและแรงจูงใจ
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการรับรูที่ทําใหเกิดการแสดงออกของบุคลหรือพฤติกรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได โดยอาจจะ
เหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ไดขึ้นอยู กับสถานการณนนั้ ๆ ทฤษฏีการเรียนรู มีหลายทฤษฏีที่เกี่ยวของ เชน
1.1 ทฤษฏีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขสิ่งเรา หรือแบบคลาสสิก นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย อีวาน พี พาฟลอฟ ทําใหไดรับ
รางวัลโนเบลใน ค ศ 1906 แนวคิดของทฤษฎีนี้คือ การเรียนรูของสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขากการตอบสนองของสิ่งเราไดหลายชนิด
การตอบสนองอยางเดียวกันอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งเราตางกันหรือสิ่งเราหลายอยาง ถาหากไดมีการวางเงื่อนไขอยางถูกตอง
เหมาะสม คือการทดลองใหอาหารกับสุนขั ผงเนื้อ เสียงกระดิ่ง
นําหลักทฤษฏีนี้มาประยุกตใชกับพนักงาน เชน การใหรางวัลชมเชย เงินตอบแทนมากขึน้ เมือ่ พนักงานขยันทํางาน หรือ
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
1.2 ทฤษฏีการเรียนรู การวางเงื่อนไขแบบผลกรรม หรือ การวางเงือ่ นไขแบบการกระทํา นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เบอรัส
เอฟ สกินเนอร มีแนวคิดที่วา พฤติกรรมของบุคลจะเปนผลพวงอันสืบเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและแสดงออก ก็จะเปลี่ยนแปลไปเนื่องจากผลของการกระทําหรือผลกรรม ที่เกิดกับสภาพแวดลอม
นั้นๆ ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีอัตราการกระทําเพิ่มมากขึ้นที่เรียกวาเปนตัวเสริมแรง หรือมีผลทําให
พฤติกรรมของบุคลนั้นลดลงหรือหยุดพฤติกรรมที่เรียกวาผลกรรมที่เปนการลงโทษ โดยตัวลงโทษ ดังนี้
1.2.1 การเสริมแรง(Reinforcement) การเสริมแรงคือการทําใหพฤติกรรมนั้นเพิ่มความถี่ขึ้น เชน คาตอบแทน รางวัล คํา
ชมเชย ยกยอง การเสริมแรงดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ
1. การเสริมแรงทางบวก เชนผูที่ทํางานครบ 200,000 ชั่วโมงโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จะไดรับรางวัล
2. การเสริมแรงทางลบ เชนพนักงานที่ทํางานดวยความเกียจครานจะไดรับการวากลาวตักเตือนหรือลดเงินเดือน
1.2.2 การลงโทษ(Punishment) เปนการกระตุนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ หรือการถอดถอนสิ่งเราที่พึงพอใจออกหลังจาก
บุคคลที่ไดแสดงพฤติกรรมออกมาแลว ซึง่ มีผลทําใหพฤติกรรมดังกลาวนั้นหยุดลง ดังนี้
1. การลงโทษทางบวก ใหสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ เชนเรียกมาตัดเตือน อบรม สั่งสอน ใหหยุดพฤติกรรมนั้น
2. การลงโทษทางลบ การถอดถอนสิ่งเราที่พึงพอใจออก เชน พนักงานมาทํางานสายทําใหถูกตัดเบีย้ ขยันประจําเดือน
(สิ่งเราที่พึงพอใจ) ผลก็คือพนักงานเลิกมาทํางานสาย เพราะตองการไดรับเบี้ยขยันเหมือนเดิม เปนตน
แรงจูงใจ (Motives, Motivaiton)
หมายถึง สิ่งเราหรือแรงผลักดันภายในของบุคคล และในขณะเดียวกันก็เปนตัวกํากับใหบุคคลแสดงออกปรากฏใหเห็น
ชัดเจนเปนพฤติกรรมทั้งนี้เพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่ตวั เองตองการ ประกอบดวยองคประกอบดังนี้

1. การกระตุนหรือการปลุกเรา ไดแก พลังที่ขับหรือแรงผลักดันภายในของบุคคลที่เปนตัวกระตนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา เชน บางครั้งก็ทํางานดวยความกระตือรือรน บางครั้งก็ทํางานดวยความเฉื่อยชา
2. การกําหนดทิศทางหรือเปาหมายของพฤติกรรม เปนทางเลือกหรือขั้นตอนการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายที่ตองการ เชน ถาตองการทํางานใหปราศจากอุบตั ิเหตุ ก็ตองปฏิบัติตามขันตอนการทํางานที่ปลอดภัย (Work
Procedure)
3. การกําหนดระดับของความมุง มัน่ เชน การดําเนินการดานความปลอดภัยของฝายผลิต ปนี้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต
ดวยความมุงมัน่ ของหัวหนาฝายผลิต เนื่องจากตองการรางวัล คําชมเชย หรือความมีชอื่ เสียง ดังนั้นจึงพยายามรณรงคลด
อุบัติเหตุไมใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในฝายผลิตของปตอๆไป
แรงจูงใจอาจมาจากแรงจูงใจภายใน ของตัวเอง เชนการพิสูจน ศักยภาพของตนเอง หรือแรงจูงใจภายนอก โดยมีสิ่งลอหรือ
สิ่งจูงใจภายนอก เชน รางวัลชื่อเสียง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีลําดับความตองการของมนุษย อับบราฮัม มาสโลว จัดลําดับ
ออกเปน 5 ระดับ จากต่ําสุดถึงสูงสุด
ระดับที่ 1 ความตองการทางกายภาพ อาหาร น้ํา อากาศ ขับถาย ความตองการทางเพศเพื่อสืบทอดเผาพันธ
ระดับที่ 2 ความตองการทางดานความปลอดภัยและมั่นคง
ระดับที่ 3 ความตองการความรัก การเปนพวกเดียวกัน
ระดับที่ 4 ความตองการมีคุณคา ใหตนเองเปนที่ยอมรับ ยกยองในสังคม
ระดับที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต
นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูและแรงจูงใจกับบุคลในสถานประกอบการ
หรือโรงงานไดโดยพิจารณาในเรื่องสิ่งเราและการเสริมแรง โดยใหตวั กระตุนหรือสิ่งเรากับบุคคลตางๆ เชน ระดับ
ผูบริหารมักตองการเรื่องของชื่อเสียงบริษทั การไดรับการยอมรับจากสังคม และผลกําไรเพิ่มมากขึ้น ในขณะทีร่ ะดับ
พนักงานตองการ รางวัล เบีย้ ขยัน หรือคํายกยองชมเชย พิจารณาใหเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับของสถาน
ประกอบการ
คานิยมและมนุษยสัมพันธ
คานิยม เปนความนิยม ชื่นชม ความเชื่อของบุคคลวาสิ่งเหลานั้นมีคุณคา มีความสําคัญ เปนสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เปนเหตุ
ใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกตางๆ คานิยมเกิดจากพันธุกรรมที่บุคลไดรับจากบิดามารดา บรรพบุรุษตั้งแตเปนตัวออนอยู
ในครรภมารดาและเมื่อเกิดเปนทารกจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญกจ็ ะไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากผูปกครอง รวมทั้งไดรับการ
ขัดเกลาจากสังคม สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลนั้น
มนุษยสัมพันธ (Human Relationship) ความหมาย มนุษยสัมพันธ เปนคํารวมของคําวามนุษยกับคําวาความสัมพันธ เมื่อมา
รวมกันจึงหมายถึงความสัมพันธ หรือปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กลุมและในองคกร เปนรูปแบบการสัมพันธที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ เปนทั้งศาสตรและศิลปในการประยุกตความรูความเขาใจที่เกีย่ วของกับความแตกตางของมนุษยในสังคม
ทําใหสามารถอยูรวมกัน ทํางานรวมกันในองคกร หรือหนวยงานยังผลใหผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่
ตองการ มีความสําคัญในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
- ทําใหเกิดความเขาใจกันเปนอยางดี

- ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวก
- ทําใหเกิดความคุนเคยและการยอมรับของบุคลากร
- ทําใหเกิดเครือขายในการทํางานรวมกันของพนักงานในสถานประกอบการ
การสราง มนุษยสัมพันธ ตองเขาใจถึงความแตกตางของแตละบุคคล ดังนี้
- ความแตกตางทางเพศ
- ความแตกตางของวัยวุฒิ
- ความแตกตางทางดานคุณวุฒิ
- ความแตกตางทางดานภูมหิ ลัง
- ความแตกตางกันในตําแหนงหนาที่การงาน
- ความแตกตางของสภาพเศรษฐกิจสังคม
ความแตกตางทั้งหมดเปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษย ซึ่งอยูใ นสังคมสวนรวม ในโรงงาน สถานประกอบการตางๆ
นักอาชีวอนามัยจะตองยอมรับสภาพเปนจริง เอาใจเขามาใสใจเรา เคารพและยอมรับสภาพความแตกตาง แตบางครั้งตอง
ปรับพฤติกรรมบางอยางเพื่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการทํางานรวมกัน Team Work ติดตอสื่อสารกันอยางดี
และบุคลากรทุกคนแสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสม
พลังกลุมและการขัดเกลาทางสังคม
พลังกลุม หมายถึง พลังที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกของกลุม ในสถาน.ประกอบการเปนไปตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คือหนวยงานสําหรับนายจางและลูกจาง
หนวยงานสําหรับนายจาง 1) สมาคมนายจาง ผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน 3 รายขึ้นไป จดทะเบียนเปนสมาคม
2) สหพันธนายจาง สมาคมนายจางรวมตัวกัน 2 สมาคมขึ้นไป มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
3) สภาองคกรนายจาง รวมตัวกันของสมาคมนายจาง สหพันธนายจางไมนอยกวา 5 แหง จด
ทะเบียนเปนสภาองคกรนายจาง เปนนิติบคุ คล มีบทบาทโดยตรงกําหนดแนวทางดําเนินงานคุมครองรักษาสิทธของนายจาง
หนวยงานสําหรับลูกจาง 1) สหภาพแรงงาน รวมตัวกันของพนักงานในหนวยงานเพือ่ แสวงหา คุมครองเกี่ยวกับการจางงาน
2) สหพันธแรงงาน สหภาพแรงงานที่นายจางคนเดียวกัน หรือประเภทกิจการเดียวกัน รวมตัวกัน
เพื่อสงเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางสหภาพแรงงาน และคุมครองประโยชนของลูกคาและสหภาพแรงงาน
3) สภาองคกรลูกจาง เปนหนวยงานหรือองคกรสูงสุดของผูใชแรงงานจัดตั้งขึ้นโดยสหภาพ
แรงงาน หรือสหพันธแรงงานไมนอยกวา 15 แหง รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ
ลักษณะขององคกรหรือกลุม
- โครงสรางสมาชิก มีโครงสรางองคกร เชน ประธาน กรรมการ เหรัญญิก และมวลสมาชิก
- กําหนดเปาประสงค ตองการทํากิจกรรมอะไรบาง สามัคคีปรองดอง เพื่อใหเกิดพลังตอรอง
- กฎระเบียบขอบังคับ จะชวยทําใหเกิดวินัย ทํางานรวมกันโดยปกติสุข
- ปฏิบัติสัมพันธและเคลือขาย ตองมีการทํางานรวมกันกิจกรรมตางๆ เกิดเปนเคลือขาย
- การเปลื่ยนแปลงของกลุม ไดทั้งปจจัยภายในกลุม ตําแหนงตาง ๆ และภายนอกกลุม เชนสภาวะเสรษฐกิจ สังคม
การเมือง

วัตถุประสงคของพลังกลุม
- เพื่อปกปองหรือสรางความมั่นคงใหกับสมาชิก
- เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคของสมาชิก
- เพื่อสรางเครือขายใหแกสมาชิก
- เพื่อเปนการสรางลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ เชนชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยภาคตะวันออก
การพัฒนาพลังกลุมในโรงงานหรือสถานประกอบการ
- การทํางานเปนทีม
- สนใจความสําเร็จของงาน
- มุงเนนที่พฤติกรรมการทํางาน
- ทํางานเปนระบบ
- มุงเนนการหาขอเท็จจริง
- ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization) หมายถึง กระบวนการสั่งสอน อบรม ทําใหบคุ คลไดรับความรูเกิดการรับรู พัฒนา
เปนทักษะความชํานาญ กลายเปนบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ทาํ ใหบุคคลนั้นสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไดอยางปกติ
สุข หนวยตัวแทนทางสังคมของการขัดเกลาทางสังคม ไดแก ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ สื่อตางๆ และการ
ขัดเกลาทางสังคมนั้นเกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

พฤติกรรมมนุษยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
1. ทฤษฎี คานิยม – ทัศนคติ – พฤติกรรม(Value-Attitude-Behavior Theory) ไดอธิบายวา พฤติกรรมตางๆที่บุคคล
แสดงออกนัน้ เปนผลพวงมาจากคานิยมของบุคคลทําใหเกิดทัศนคติหรือเจตคติวาสมควรแกการประพฤติปฏิบัติเปน
พฤติกรรมตอไป ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ไดรบั การพิสูจนแลววาเปนไปไดจริง
2. ทฤษฎีพฤติกรรมที่ องคกรกําหนด (Theory of Planned Behavior) ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับคานิยมเชนกันวาเปนสิ่ง
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของมนุษย แตนอกจากคานิยมแลวยังมีปจจัยทางสิ่งแวดลอมอืน่ ๆ ที่มีผลตอการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) คือกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในสังคมหรือชุมชนที่อยู
รวมกันจจะเปนตัวชวยสงผลใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ทั้งทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นักวิชาการดานความปลอดภัย ยอมรับวาพฤติกรรมของบุคคลเปนสาเหตุสําคัญของ สามเหลี่ยมความปลอดภัย หรือภูเขา
น้ําแข็ง (Safety Triangle)

เปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งคือสวนที่อยูใตน้ํา ปญหาที่แอบแฝงอยูมีมากกวา
ปญหาของสามเหลื่ยมความปลอดภัยและวงจรอุบัติเหตุนั้นลวนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในโรงงานดังนั้นจึง
ควรมีมาตรการจัดการดานความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อดําเนินการไปอยางตอเนื่องก็จะกลายเปนวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
1. วางแผนดําเนินการ - ฝกอบรมการดําเนินการ - จัดทําแบบสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย - ฝกอบรมการใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมใหกับผูสังเกตการณ
2. ทําการสังเกตและคนหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงหรือปญหาความปลอดภัยตางๆ โดยใชแบบสังเกต บันทึก
3. วิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปญหา อาจใชวิธีวิเคราะห ABC Analysis คือ
A = เหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอน (Antacidents)
B = พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตเห็นได (Behavior)
C = ผลพวงพฤติกรรมในหัวขอ A และ B (Consequence)
และไดแบงวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
4. จัดทําแผนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัย
5. ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนี่องทุกขั้นตอน
หลังจากดําเนินการทั้ง 6 ขั้นตอนแลว ควรมีการประเมินวาปญหาพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยลดลง อุบัติเหตุลดลงหรือไม
อยางไร ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน
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