หนวยที่ 9 เทคนิคการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Training) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานหรือบุคลากรในองคกรเกิดการเรียนรูห รือเพิ่มพูนความรู
(Knowledge) สรางเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกตองและเหมาะสมอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Practice) ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองใหปลอดภัยจากการทํางานได
และมีเหตุผลสําคัญ สอดคลอง คือ
1. ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรเปนสิง่ ที่มีคุณคาสําหรับองคกร การปองกันไมใหสูญเสียบุคลากรเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะ
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากสภาพการณที่ไมปลอดภัย การกระทําที่ไมปลอดภัย โดยใชหลัก 3 E Engineering Education
Enforcement นั่นคือ การใชวิธีทางวิศวกรรม การใหความรู และการกําหนดระเบียบปฏิบัติหรือกฎขอบังคับ แกไข
2. ปฏิบัตใิ หเปนไปตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ ศ 2549 หมวด 1 ขอ 3 กําหนดใหนายจางตองจัดใหมีการอบรมให
ลูกจางสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย
ความจําเปนในการฝกอบรมดานความปลอดภัย
วัตถุประสงค คือ เพื่อปองกันไมใหพนักงานไดรับการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ หรือเกิดความเจ็บปวยจากโรคจากการ
ประกอบอาชีพ และมีความจําเปนประเด็นอื่นดังนี้
1. ลดตนทุนของการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เมื่อพนักงานไดรับการอบรม มีความรู อุบัติเหตุจากการทํางาน
ยอมลดลง การสูญเสียคาใชจายคารักษาพยาบาล ทรัพยสินเสียหาย หรือเวลาทํางานสูญเสีย ยอมลดลงดวยสงผลใหตนทุนการ
ผลิตลดลง
2. สรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานและลดอัตราการลาออกของพนักงาน การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานจะทํา
ใหพนักงานมีความมั่นใจและพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจดี สงผลใหการลาออกลดลง ซึ่งอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพของงานได
ความตองการฝกอบรม (Training Needs) หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงานมีขอ ขัดของ เกิดปญหา ขาดความรูความเขาใจ
ไมมีทัศนคติทถี่ ูกตอง จึงจําเปน ตองแกไขดวยการใหความรู
สัญญาณที่เปนตัวบงชีว้ า มีความจําเปนตองฝกอบรมคือ
- มีอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ลาหยุดงานบอย
- งานทําไมเสร็จตามกําหนด
- ผลิตภัณฑที่ได/ไมไดมาตรฐานคุณภาพสินคา
- เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตเสียบอยมาก ขาดการแลซอมบํารุง หยุดซอมเปนประจํา
- การปฏิบัติงานของพนักงานเฉื่อยชา ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขาดระเบียบวินัย อัตราการลาออกสูง
การวิเคราะหหาความจําเปนหรือความตองการการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการดังตอไปนี้
1. การสังเกต (Observation) วามีตัวบงชีห้ รือสัญญาณอะไรบาง เชนอุบัตเิ หตุเกิดขึ้น
2. การสัมภาษณ (Interviewing) สอบถามดวยวาจา กับพนักงานหรือผูเกี่ยวของ เกีย่ วกับสภาพการทํางาน ลักษณะของงาน
3. ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สงแบบสอบถามใหพนักงานตอบกลับ โดยไมตอ งระบุชื่อหรือหมายเลข
4. การสํารวจ (Survey) คือการเดินสํารวจตรวจสอบ วามีอะไรผิดปกติ อาจทําการสัมภาษณไปดวย

5. การทดสอบ (Testing) อาจเปนการทดสอบการทํางาน ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานควรทําเมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
1. รับผูปฏิบัติงานเขามาใหม
2. เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บตางๆ ในโรงงาน
3. ผูปฏิบัติงานโยกยายเปลี่ยนแปลงหนาที่
4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบ เทคนิควิธีการทํางานใหม
5. มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ติดตั้งเครื่องจักรใหม
6. พนักงานขาดทักษะในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ประเภทของการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
1. ชนิดของแหลงการฝกอบรม แบงเปน2 ประเภท คือ
- การจัดการฝกอบรมในองคกรหรือโรงงานเอง ( In House Training)
- การสงพนักงานไปฝกอบรมกับหนวยงานอื่นภายนอกโรงงาน (Outside Training)
2. ชวงระยะเวลาของการทํางาน ขณะกําลังปฏิบัติงานอยูห รือหยุดพักการปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อเขารับการฝกอบรม
- การฝกอบรมในงาน (On-the-Job Training) คือใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริงตามที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ โดยมีผูใหการอบรมเปนพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนํา เชนการฝกอบรมปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- การฝกอบรมนอกงาน (Off-the-job Training) คือ พนักงานตองหยุดงานเพื่อเขารวมการฝกปฏิบัติงานที่อยูภ ายนอกโรงงาน
เชน หลักสูตร หมอไอน้ํา
3. ความชํานาญที่ตองการใหเกิดขึ้น หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวพนักงานหลังจากการฝกอบรมผานพนไปแลว
3.1 ทักษะทางดานเทคนิควิธีการ(Technical Skill Training) การฝกอบรมที่ตองการเนนทางดานพัฒนาทักษะเกีย่ วของ
โดยตรงของชนิดการปฏิบัตงิ านของพนักงานโดยเฉพาะ เชน หลักสูตร การจัดทํามาตรฐาน หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย
3.2 ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Relationship Skill Training)
3.2 ทักษะทางดานการบริหาร ( Managerial Skill Training)
4. ระดับชั้นของพนักงาน คือระดับการปฏิบัติหนาที่การทํางาน ความรับผิดชอบของพนักงานทีเ่ ขารับการฝกอบรม แบงเปน
- ระดับผูบริหารชั้นสูง (Executive Training) เนื้อหาเฉพาะผูบริหารระดับสูง เชนการพัฒนาองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ
และการตัดสินใจ การบริหารจัดการระดับสูง เปนตน
- ระดับผูจดั การ (Managerial Training) ฝกอบรมในระดับที่รองลงมา ไดแกผูบริหารระดับผูจัดการ เนื้อหาเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือองคการและการจัดการ
- ระดับหัวหนางาน (Supervisor Training) เกีย่ วกับบริหารระดับตน กฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
- ระดับพนักงาน (Employee Training) หลักสูตรเนนที่ การปฎิบัติงาน ดวยความปลอดภัยกับเครื่องจักร การบํารุงรักษา
เครื่องจักร 5 ส เปนตน
หลักการเรียนรูเทคนิควิธีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
วิทยากร ตองระลึกเสมอวาหลักสําคัญในการเรียนรูของบุคคลนั้นมีความสําคัญที่จะทําใหการฝกอบรมดานความปลอดภัย
ประสบผลสําเร็จ มีหลักดังนีค้ ือ
1.ผูรับการฝกอบรมตองมีความพรอมที่จะอบรม ตองชี้แจงความสําคัญ ใหพนักงานเกิดความสนใจ พรอมที่จะอบรม

2. ผูรับการฝกอบรมจะเรียนรูไดงายเขาเมื่อสิ่งที่ฝกอบรมนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ปฏิบตั ิเปนประจํา เชนเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานจากการใชแรงงานทีท่ ําแตเดิม มาเปนการควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ
3. ผูรับการฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อไดรับการฝกอบรมตามลําดับเปนขัน้ เปนตอน (Step by Step) เชนการฝกอบรม
การใชเครื่องมืออยางปลอดภัย ขั้นตอนแรกการประกอบเครื่องมือ และขั้นตอนตอๆไป การใชเครื่องมือ และการจัดเก็บอยาง
ถูกตอง
4. ผูรับการฝกอบรมจะเรียนรูไดก็โดยการลงมือปฏิบตั ิ นาจะเปนหลักการที่สําคัญที่สุด เชนอบรมเรื่องขับขี่รถฟอรคลิฟท
อยางปลอดภัยหลังจากเรียนทฤษฎีแลว จะตองใหพนักงานทดลองขับดวย จะเกิดความรูไดอยางลึกซึ้ง
5. ผูรับการฝกอบรมไดมีโอกาสใชสิ่งที่เรียนมาบอยๆ ครั้ง จะทําใหจดจําไดและเกิดความเขาใจอยางถองแท ถาเรียนรูมาไมได
ใชก็จะลืม แตถาใชประจํา ก็จะมีความชํานาญและเกิดทักษะ
6. การประสบผลสําเร็จจากการฝกอบรมจะกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการอยากเรียนรูสิ่งใหมๆเกิดขึน้ อีก
เชนขับรถฟอรคลิฟทไดอยางดีไดรับคําชมหรือประกาศเกียรติคุณ เนนแรงจูงใจจะทําใหพนักงานผูน ี้สนใจทีจ่ ะเรียนรูสิ่งใหมๆ
ขึ้นอีก
7. ผูรับการฝกอบรมตองการปอนกลับในสิ่งที่เรียนรู วิทยากรควรสะทอนปอนกลับ(Feed Back) สิ่งที่ผูเขารับการอบรม
เรียนรูไปแลววาเปนอยางไร ผาน-ไมผาน ใชได-ใชไมได อาจพยักหนา คําพูดงายๆ ทําดีแลว ถูกตองใชได หรือทํารายงาน
ความกาวหนา
เทคนิควิธีการฝกอบรม
1. การฝกอบรมเปนรายบุคคลมุงเนนความรู
1.1 โปรแกรมการฝกอบรมดวยตัวเองทางดานความปลอดภัย (Safety programmed Instruction) เปนแบบเรียนดวยตัวเอง
ทางดานความปลอดภัยผูรับการฝกอบรมตองศึกษาเนื้อหาตามลําดับ เชน ชุดการเรียนการสอนดานความปลอดภัย ทํากิจกรรม
แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
1.2 การสอนโดยคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer –Assisted Instruction: CAI) คือการเรียนรูก ับโปรแกรม
คอมพิวเตอรทไี่ ดจัดทําไว
2. เทคนิควิธีการฝกอบรมเปนรายบุคคลที่มุงเนนทางดานทัศนคติ ทักษะและความสามารถทางดานความปลอดภัย
การฝกอบรมในงาน (On the Job Training) มีขั้นตอนดังนี้
1.สํารวจฝาย/แผนกที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม รวบรวมเนื้อหาในการทํางานของฝาย/แผนก มาจัดทํารายการทักษะความ
ชํานาญทางดานความปลอดภัยของพนักงาน
2. จัดทํารายการฝกของพนักงานในแตละฝาย/แผนก กําหนด ใครจะฝกฝายไหน จํานวนเทาไหร ชวงระยะเวลา เปนแนว
ปฏิบัติการฝกอบรมของหนวยงาน
3. จัดทําคูมอื การฝกอบรมในงาน มีรายละเอียด ขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัย เนนทักษะความชํานาญตามที่ไดทําการ
สํารวจไวแลว
4. กําหนดผูดูแลทําหนาทีฝ่ กอบรมพนักงานหรือพี่เลี้ยงอาจจะเปนพนักงานเกาที่มที ักษะความชํานาญงานอยางดี
5. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนปฏิบัติการ โดยมีพี่เลี้ยงคอยกํากับดูแลใหคําแนะนํา แกไข
6. สรุปรายงานผลการอบรม โดยวิทยากรหรือพี่เลี้ยง เพื่อผูจัดอบรมรายงานผลใหผูบริหาร
3. เทคนิควิธีการฝกอบรมซึ่งมุงเนนความรูแ ละการเรียนรูทางดานความปลอดภัยเปนกลุมของพนักงาน

3.1 การบรรยาย (Lecture) คือการพูดบรรยายสาระความรูตางๆ โดยวิทยากรเพื่อถายทอดความรูห รือประสบการณใหมๆ
ไปสูกลุมผูฟงจํานวนมาก วิทยากรจึงตองเตรียมเนื้อหาการบรรยาย สื่อที่ใชประกอบเพื่อใหผูฟงไดไดเกิดความเขาใจและสนใจ
ตอหัวขอบรรยาย
3.2 การอภิปรายหมู (Panel Discussion) หรือการอภิปรายเปนคณะ วิทยากรผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญ 3-5 คน มีผูดําเนิน
รายการ จัดใหวิทยากรสลับกันพูด ปกติอยางนอยคนละ 2 รอบ
3.3 การระดมสมอง (Brain Storming) หรือการอภิปรายกลุม (Group Discussion) แบงกลุมผูเขารับการอบรม กลุมละ 4-12
คนใหสมาชิดทุกคนไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณอยางเสรี ไมตัดสินวาใครถูกใครผิด นําขอคิดเห็นไปสูผล
การสรุปของการประชุม
3.4 ทัศนศึกษา (Field Trip) คือนําพนักงานไปเยีย่ มชมอีกโรงงานหนึง่ เพื่อนําความรู ประสบการณมาพัฒนาปรับปรุงงานของ
ตนเอง
4. เทคนิควิธีการฝกอบรมที่มุงเนนทัศนคติทางดานความปลอดภัยและมุงเนนทักษะและความสามารถทางดานความปลอดภัย
เปนกลุมของพนักงาน
4.1 การสาธิต (Demonstration) คือการใหพนักงานผูเขารับการอบรมไดเห็นจริงโดยการแสดงใหดูโดยวิทยากรหรือผูมี
ประสบการณ และใหพนักงานไดปฏิบัติตามการสาธิตโดยวิทยากรคอบกํากับดูแล ใหคําแนะนํา
4.2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เปนเทคนิคที่เนนประสบการณในการปฏิบัติไดจริงๆ ใหผูเขารับการอบรมเพิ่ม
ประสบการณโดยเนนหนักนําไปใชปฏิบตั ิการมากกวาการพูดคุย สัมมนา เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยใน
โรงงาน
4.3 สถานการณจําลอง (Simulation) ใหผูเขารับการอบรมไดเห็นสภาพของจริง คือภายในสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอม
ดานความปลอดภัยอยางไร มีอุบัติติเหตุเกิดขึ้นมากนอยแคไหน
4.4 บทบาทสมมุติ (Role Playing) เปนการกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงบทบาทตามที่ไดรับมอบหมายใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง เชนเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน คนงานบาดเจ็บตองหยุดงาน กําหนดใหผูเขารับการอบรมเปน
หัวหนางานแผนกตางๆ รวมกันอภิปรายวิเคราะหสาเหตุ สรุปแนวทางแกไข
การวางแผนจัดการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน

การฝกอบรมความปลอดภัยที่เปนระบบการจัดการ
จะตองประกอบดวยสวนสําคัญทั้ง 4 ดานคือ
1.ปจจัยนําเขา (Input) พนักงานในระดับตางๆ หรือโรงงานที่ตองการฝกอบรม

2. ปจจัยของกระบวนการ (Process) ไดแกเทคนิควิธีการฝกอบรมทุกวิธีที่นํามาใชเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู เชน การบรรยาย สาธิต
การระดมสมอง
3. ผงลัพธ (Output) สิ่งที่คาดหวัง พนักงานมีความรูทัศนคติที่ถูกตอง ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
4. การปอนกลับ (Feed Back) การประเมิน ปรับปรุงแกไข และนําเขากระบวนการใหม
ขั้นตอนการวางแผนจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัย มี 5 ขั้นตอน
1. การวิเคราะหความตองการการฝกอบรมดานความปลอดภัย
2. การกําหนดวัตถุประสงคของการอบรม
3. การออกแบบโครงการฝกอบรม
- กําหนดพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมที่ตองการเปลี่ยนแปลง
- กําหนดหัวขอวิชาการตางๆ ลงในหลักสูตร - จัด ทําหลักสูตร
- ทําการประเมิน ปรับปรุงหลักสูตรอบรม
4. การเตรียมการและการดําเนินการการฝกอบรม
5. การประเมินผลและสรุปรายงาน
การประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
หมายถึง กระบวนการติดตอสื่อสาร เพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกันเกีย่ วกับงานทางดานความปลอดภัยและมีการ
โฆษณาชักจูงอยางตอเนื่องในงานดังกลาว โดยมีเจตนาทีจ่ ะตอสูเพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางานทางดานความปลอดภัย จึง
เปนการสื่อสารที่มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 . เปนการสื่อสารที่ตองการโนมนาวความคิดเห็นของพนักงานที่เปนจริง คือเมื่อดําเนินการไปแลวกอใหเกิดความปลอดภัย
ในการทํางานจริงๆ
2. เปนการสือ่ สารสองทาง (Two Way Communication) ผูประชาสัมพันธและผูรับ สามารถปอนกลับ ไดตลอดเวลา ทําใหเกิด
ความเขาใจอันดี
3. เปนการดําเนินงานที่ตองมีการวางแผน และประเมินผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายที่ไดตั้งไว
4. เปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความเขาใจ ความศรัทธา เกิดคานิยม เกิดความรวมมือกับทุกฝายที่
เกี่ยวของ
5. การประชาสัมพันธและการรณรงค เปนทั้งศาสตรและศิลป ใชหลักทฤษฎีการประชาสัมพันธและการรณรงคตางๆ เรื่อง
สื่อสาร ศิลปคือ ใชหลักการจิตวิทยาบุคล มวลชนสัมพันธ ตางๆ
ตัวบงชี้ของการประชาสัมพันธและการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน หรือสิ่งบอกเหตุวาตองดําเนินการประชาสัมพันธ
ดังนี้คือ
1. อัตราอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ โรคจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุตา งๆ
2. เกิดสภาพการณตางๆ ที่กอ ใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากกรทํางาน เชน เครื่องจักรไมมีอุปกรณปองกันอันตราย สถานที่
ทํางานสภาพแวดลอมไมปลอดภัย
3. ผูปฏิบัติงานละเลยไมสนใจสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
4. มีของเสียที่เปนมลพิษหรือของเสียอันตรายรั่วไหลจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
5. มีเหตุรองเรียนตางๆ จากชุมชนหรือองคกร เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโรงงาน

ความสําคัญของการประชาสัมพันธและการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
- ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกตองในการทํางานดวยความปลอดภัย
- เกิดความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องความปลอดภัย
- ทําใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานดานความปลอดภัย
- ทําใหเกิดความสนใจในการทํางานดานความปลอดภัยคงอยูตลอดไป
- เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานและชื่อเสียงของโรงงาน
สื่อและบทบาทของสื่อในการประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
1.บทบาทตอพนักงานในโรงงาน
- ทําใหพนักงานทุกคนไดรับรูขาวสาร
- ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดดว ยความปลอดภัย
2. บทบาทตอโรงงานหรือสถานประกอบการ
- เปนแหลงวิทยาการและขอมูลขาวสารตางๆ เพราะสื่อเปนแหลงรวมความรู ทั้งสื่อบุคคลและเอกสาร
- เปนตัวกระตันเตือนและเปนตัวเรง รายงานขอมูลผลการดําเนินงาน รณรงค สถิติอุบัติเหตุ และแจงขาวดวน
- เปนการชักจูงโนมนาวและสรางความเขาใจอันดี กับบุคลากรทุกคน เกิดทัศนคติพฤติกรรมที่ถูกตองในการปฏิบัติงานดวย
ความปลอดภัย
- ทําใหโรงงานหรือสถานประกอบการเกิดภาพลักษณที่ดี เนื่องจากมีสื่อที่ดี ใหขอ มูล ขาวสารที่ถูกตองเกิดความรักและ
ผูกพันกับโรงงาน
3. บทบาทตอชุมชนหรือสังคมรอบโรงงาน เนื่องจากผลผลิตและของเสียที่ออกจากโรงงานอาจจะกระทบกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอม
- ใหความรูค วามเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ชาวบานหรือชุมชนเขาใจวาโรงงานมีการกําจัดของเสียกอนนําออกสู
ภายนอก เชนการบําบัดน้ําเสีย
- การเตรียมชุมชน คือสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนโดยใชสื่อตางๆ ในภาวะปกติเพื่อใหชุมชนเกิดความนิยมศรัทธา และ
พรอมที่จะรับฟงขอมูลขาวสารตางๆ จากโรงงาน เชนเปดประตูบานใหชุมชนเขาเยีย่ มชมโรงงาน (Open House)
ประเภทของสือ่ ที่ใชในการประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
1. สื่อบุคคล เปนสื่อที่ใชประชาสัมพันธไดดีที่สุดเพราะสามารถพูด อธิบาย ติดตอสื่อสารระหวางผูสงและผูรับสารไดอยาง
คลองตัวโดยใชทั้งวัจนภาษา และ อวัจนภาษา
1.1 การบรรยายหรือการอภิปราย ผูบรรยายมีวิทยากร 1 คน ผูรับฟง ตั้งแต 20 คนหรือมากกวา
1.2 การอภิปราย แตกตางจากการบรรยายคือมีวิทยากรหลาย คน 3-5 คน โดยมีวิทยากร1 คนเปนผูดําเนินการอภิปราย
1.3 การสัมมนา ใชสื่อบุคคล ที่มีอาชีพเดียวกัน มีความสนใจหรือชํานาญเรื่องเดียวกัน มาประชุม หารือรวมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหมตอไป
1.4 การพูดในที่สาธารณะ เปนการใชสื่อบุคคลพูดคุยในที่ชุมชน หรือที่สาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจ ประชาสัมพันธ
2. สื่อสิ่งพิมพ เปนการสื่อสารดวยตัวหนังสือประกอบรูปภาพตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงงานหรือ สถานประกอบการ มีหลายอยางดังนี้
- แผนปลิว (Leaflet) หรือใบปลิว มีลักษณะเปน แผนกระดาษแผนเดียว
- แผนพับ (Brochure) ลักษณะเปนกระดาษแผนเดียว พับเปนสวนๆ 3-4 สวน

- เอกสารเย็บเลม (Booklet) เอกสารหลายหนา ที่นํามาเย็บเลมรวมกัน สวนใหญเปนปกออน
- จดหมายขาว (New Letter) สิ่งพิมพที่มีกาํ หนดการเผยแพรขอมูลขาวสารที่แนนอน เชน ทุกสัปดาห ทุกเดือน
- โปสเตอร (Poster) เปนแผนปายประกาศขนาดใหญจดั ทําขึ้นเพื่อแจงใหทราบขาวสารขอมูลและกิจกรรมตางๆ
- วารสาร (Journal) คือสื่อสิ่งพิมพที่หนวยงานผลิตขึ้นเองเพื่อประชาสัมพันธหนวยงานนั้นๆ มีกําหนดการที่ออกเผยแพร
แนนอนทุก 1 - 3 เดือน เนื้อหาเกีย่ วกับกิจกรรมที่หนวยงานไดดําเนินการไปแลว
- สื่อสิ่งพิมพ อื่นๆ เชนสติเกอร รูปลอก เข็มกลัด นามบัตร สิ่งพิมพติดบอลลูนหรือ ลูกโปง เปนตน
3. สื่อกิจกรรม
- การจัดงานวันสําคัญหรือสัปดาหสําคัญ
- การใหความชวยเหลือ สนับสนุน การอุปถัมภ เชน การทําบุญทอกกฐิน ใหทุนการศึกษา
- การจัดทัศนศึกษา เชน ใหพนักงานไดหาความรูเยี่ยมชม โรงงานที่ อื่นๆ
4. สื่อที่เปนภาพและเสียงที่สําคัญ ไดแกสื่อมีใชรณรงคและประชาสัมพันธงานดานความปลอดภัยที่เปนทั้งภาพนิ่งและภาพที่มี
การเคลื่อนไหวและเสียง ดังนี้
- แผนภาพโปรงใส ภาพนิ่งใชรวมกับเครื่องฉายภาพขามศีรษะ
- เสียงตามสาย
- สื่ออิเลคทรอนิคส ไดแก เทปเสียงเทปภาพ แผนซีดี แผนดีวีดี ธัมไดรพ
การดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
จําเปนตองมีการจัดทําโครงการเพื่อเสนอผูบริหารซึ่งประกอบดวยขัน้ ตอนตางๆคือ
1. การวิเคราะหสถานการณ
2.การกําหนดวัตถุประสงค
3.การกําหนดกลุมเปาหมาย
4. การกําหนดวิธีการดําเนินงานหรือกิจกรรมการดําเนินงาน
5. ทรัพยากรและทรัพยากรที่ตองใช
6.การควบคุมกํากับงานและการประเมินผลโครงการ ควบคุมโดยใชแผนผังควบคุมกํากับงาน(Gantt Chart) หรือ บารชารท
(Bar Chart)
สัปดาหดําเนินการ

กิจกรรม
1

1.ประชุมชี้แจง

2

3

4

5

6

หมายเหตุ
7

8
.- ผูรับผิดชอบ

2.เสนอขออนุมัติ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ
4. ดําเนินกิจกรรม
5. ประเมินผลฯ
6. สรุปรายงาน
manasu

