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"ความปลอดภัยคือ หัวใจของการบริ หารบุคลากร" เมื่อพูดถึงคาว่า "ความปลอดภัย" ผมไม่อยากให้ นึกถึงเพียง
ความปลอดจากอุบตั ิเหตุเนื่องมาจากการทางานเท่านัน้ แต่อยากให้ นกึ ถึงความปลอดภัยในทุกด้ านๆมิติของชีวิตบุคลากร
ทังความปลอดภั
้
ยในการทางาน ความปลอดภัยนอกงาน ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของจิตใจ เพราะตราบใดก็ตามที่บุคลากรของเรายังมีความปลอดภัยทังร่้ างกาย จิตใจ
สังคม และทรัพย์สนิ แล้ ว ความเสีย่ งเรื่ องความไม่ปลอดภัยขององค์กรในด้ านต่างๆย่อมมีน้อยลงหรื ออาจจะไม่มีเลยก็ได้
หลายองค์กรประสบความสาเร็ จในการรณรงค์เรื่ อง การลดอุบตั ิเหตุจากการทางานจนได้ รับรางวัลมากมาย แต่
อย่าลืมนะครับว่าความเสีย่ งขององค์กรไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุเพียงอย่างเดียว ถ้ าพนักงานทุกคนมีความ
ปลอดภัยด้ านร่างกาย แต่...ถ้ าสภาพจิตใจ บรรยากาศในการทางานร่วมกัน หรื อสภาพของครอบครัวของบุคลากรของเรา
ยัง ไม่ ป ลอดภัย ผมเชื่ อ ว่า ความเสี่ ย งเรื่ อ งความไม่ ป ลอดภัย ในด้ า นต่า งๆขององค์ ก รยัง มี อ ยู่ม าก อาจจะเสี่ ย งต่ อ
ประสิทธิ ภาพในการทางานลดลงเพราะจิตใจมาทางานไม่ร้อยเปอร์ เซ็นต์ เสี่ยงต่อการทะเลาะเบาะแว้ งระหว่างบุคคล
ระหว่างกลุม่ หรื อระหว่างหน่วยงาน อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินหรื อสินค้ าขององค์กร หรื ออาจจะเสี่ยงต่อ
การเสียภาพพจน์ขององค์กรก็ได้ นะครับ
การบริ หารบุคลากรแนวใหม่ในทศวรรษนี ้หรื อในอนาคต ผมคิดว่าองค์กรจะต้ องมองเรื่ องความปลอดภัยใน
ภาพรวมของชีวิตคนมากยิ่งขึ ้น อย่ามองเพียงความปลอดภัยในการทางานเพียงอย่างเดียว อย่าลืมนะครับว่าเวลาในชีวิต
ของบุคลากรของเราโดยทัว่ ไปจะอยู่ที่ทางานเฉลี่ยเพียงวันละแปดชัว่ โมงต่อคนเท่านัน้ แต่ชีวิตอีกสิบหกชัว่ โมงที่เหลือนัน้
อยูน่ อกเวลางาน และชีวิตสิบหกชัว่ โมงนี่แหละที่มกั จะส่งผลกระทบต่อแปดชัว่ โมงการทางานในองค์กรอยูเ่ สมอ เช่น ความ
ไม่ปลอดภัยเรื่ องการบริ หารเงิน(หนี ้) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตครอบครัว มักจะส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ
ในการทางานของบุคลากรอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
หลายคนอาจจะค้ านอยู่ในใจว่าองค์กรคงไม่สามารถไปดูแลชีวิตของบุคลากรได้ ตลอดยี่สิบสี่ชวั่ โมงหรอก คิด
อย่างนี ้ก็ถกู ต้ องครับ แต่ถ้าองค์กรคิดว่าเรื่ องความปลอดภัยของบุคลากรเป็ นเรื่ องที่สาคัญและเป็ นหัวใจของการบริ หาร
บุคลากร องค์กรจะต้ องหาแนวทางที่จะทาอย่างให้ บคุ ลากรสามารถดูแลตัวเองให้ เกิดความปลอดภัยในชีวิตในด้ านต่างๆ
ได้ ดังคากล่าวที่ว่า "Help them to help themselves" หมายถึงการช่วยเขา(บุคลากร) ให้ เขาช่วยดูแลตัวเขาเอง หรื อ

เหมือนกับคากล่าวที่วา่ "ถ้ าเราหาปลาให้ เด็กกิน เด็กจะมีกินเพียงวันเดียว แต่ถ้าเราสอนวิธีหาปลาให้ กบั เด็ก เด็กจะมีปลา
กินตลอดชีวิต"
ดังนัน้ เพื่อให้ องค์กรต่างๆได้ มีแนวทางในการบริ หารความปลอดภัยในชีวิตให้ บคุ ลากร ผมจะขอแนะนาตัวอย่าง
แนวคิดในการสร้ างความปลอดภัยให้ กบั บุคลากรดังนี ้


กาหนดให้ ความปลอดภัยในชีวิตเป็ นวัฒนธรรมหรือคุณค่ าขององค์ กร
องค์กรควรจะกาหนดเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรเป็ นคุณค่าหลัก (Core Value/Core
Competency) เพราะคุณค่าหลักตัวนี ้จะเป็ นตัวกาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการต่างๆที่จะมารองรับ
และทาให้ เรื่ องนี ้เป็ นจริ งขึ ้นมา ไม่วา่ เราจะจัดกิจกรรมอะไรขึ ้นมาในองค์กรจะต้ องนาเอายึดแนวคิดนี ้ไป
ใช้ เสมอ



ปฐมนิเทศเรื่องการบริหารชีวิตให้ ปลอดภัย
เมื่อรับบุคลากรใหม่เข้ ามา องค์กรควรจัดให้ มีการปฐมนิเทศเรื่ องความปลอดภัยในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ น
ความปลอดภัยในการทางาน ความปลอดภัยในการบริ หารเงิน ความปลอดภัยในการเข้ าสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตครอบครัว ความปลอดภัยในการดารงชีวิตทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เราอาจจะใช้
บุคลากรที่มีอยู่และมีความโดดเด่นในแต่ละเรื่ องมาเป็ นวิทยากรให้ บคุ ลากรใหม่ก็ได้ เพราะนอกจาก
บุคลากรใหม่จะได้ รับความรู้ความเข้ าใจจากตัวอย่างจริ งแล้ ว ยังช่วยเสริ มแรงบวกให้ กบั บุคลากรที่มา
เป็ นวิทยากรได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย



แต่ งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
ทุกองค์กรมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม น่าจะเพิ่มเรื่ องความปลอดภัย
ในชีวิตในเรื่ องอื่นๆเข้ ามาอยูใ่ นคณะกรรมชุดนี ้ด้ วย หรื ออาจจะเป็ นคณะกรรมย่อยก็ได้ คณะกรรมการ
ชุด นี น้ ่ า จะดูแ ลเรื่ อ งแผนงานการพัฒ นาความปลอดภัย ในชี วิ ต ในเรื่ อ งอื่ น ๆนอกเหนื อ จากความ
ปลอดภัยในการทางาน อาจจะมีแผนงานในการฝึ กอบรมเรื่ องอาชีพ การบริ หารเงิน การบริ หารหนี ้ การ
บริ หารชีวิตครอบครัว การพัฒนาความรู้ ของตัวเอง หรื ออาจจะมีการคัดเลือก "พนักงานดีเด่นด้ านการ
บริ หารความปลอดภัยของชีวิต" ประจาปี



นาปั จจัยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตมาใช้ ในการบริหารบุคลากร
ในการบริ หารบุคลากรไม่ว่าจะเป็ นการสรรหาคัด เลือ ก การพัฒ นาฝึ กอบรม การเลื่อนระดับปรั บ
ตาแหน่ง การโยกย้ าย ควรจะมีการนาเอาปั จจัยเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตในทุกด้ านมาประกอบการ
พิจารณาด้ วย เพราะถ้ าบางครัง้ องค์กรเลือ่ นตาแหน่งให้ กบั คนที่ทางานดีมีฝีมือ แต่ถ้าบุคคลคนนันขาด
้

ความปลอดภัยในชีวิตครอบครัว ขาดความปลอดภัยในด้ านการเงิน ขาดความปลอดภัยด้ านจิตใจ คน
เก่งคนนันอาจจะน
้
ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยในการบริ หารงานขององค์กรก็ได้ ดังที่เราได้ เห็นข่าวของ
บริ ษัทใหญ่ๆในต่างประเทศที่ล้มละลายเพราะผู้บริ หารระดับสูงไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร(โลภ) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเขาไม่สามารถบริ หารความปลอดภัยทางด้ านจิตใจของตัวเองได้


กาหนดหลักสูตร "การพัฒนาและบริหารตัวเอง" ให้ บุคลากรทุกคน
จากประสบการณ์ในการไปบรรยายให้ กบั องค์กรต่างๆในปั จจุบนั นี ้ ผมพบว่าหลายองค์กรเริ่ มให้ ความ
สนใจกับการฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการตอบสนองความต้ องการส่วนบุคคลมากขึ ้น เริ่ มสอน
บุคลากรให้ วางแผนชีวิตตัวเอง เริ่ มสอนให้ บคุ ลากรคิดในเรื่ องการบริ หารเงิน การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ การพัฒนาตัวเองในด้ านต่างๆมากขึ ้น ผมเชื่อว่าองค์กรที่ทาแบบนี ้ย่อมเป็ นเครื่ องการัน
ตีความปลอดภัยขององค์กรในอนาคตได้

สรุ ป การบริ หารความปลอดภัยแนวใหม่ในยุค อุตสาหกรรมใหม่ องค์ กรจะต้ องใส่ใจ เรื่ องการบริ หารความ
ปลอดภัยในภาพรวมมากขึ ้น เพราะทุกๆส่วนของชีวิตบุคลากรย่อมมีความสัมพันธฺ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและอยู่กนั เสมอ
องค์ ก รไม่สามารถละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งในชี วิ ตของบุคลากรได้ ผมอยากจะเห็นผู้บ ริ หารระดับสูงขององค์ กรต่างๆ
สนับสนุนและลงทุนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ มากยิง่ ขึ ้น เพราะวันหนึง่ เมื่อชีวติ ของเขาดีขึ ้นแล้ ว วันนันคื
้ อ
วันที่องค์กรจะได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าและยัง่ ยืน....สวัสดีครับ

