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ถงึแมวาจะมีกฎท่ีเขมงวด มีกระบวนการ
อัตโนมัติท่ีกาวหนา มีระบบความปลอดภัยใน
การทํางานท่ีสมบรูณ และมีการสอบสวนเขมขน
แตอุบติัเหตุกย็งัเกดิข้ึนไดในสถานประกอบการ
หลายแหง

บุคคลยอมยากจะหลกีเลีย่งการเปนตนเหต ุ
ของอบัติเหตุ และอุบัติเหตุก็ยากจะแยกออก
จากบคุคล เพราะมนษุยไมมีความสมบรูณแบบ
สถานประกอบการไมใชแคเพยีงปฏิบติัการโดย
มนุษย แตมนุษยยังเปนผูออกแบบ สราง และ
ซอมบํารุงอีกดวย ซึ่งก็มีความเปนไปไดสูงท่ี
มนุษยจะเปนผูท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ

นีจ่ึงเปนเหตุผลท่ีวา ทําไมการแกปญหา
ทางเทคนิค การสรางแบบจําลองทางธุรกิจ
ยุทธศาสตรการประสานงาน กฎและขอบังคับ
ตางๆ อาจชวยปรับปรุงงานความปลอดภัยและ
ประสทิธภิาพการทํางานไดแตไมเพยีงพอ ดังนัน้
การทําความเขาใจอยางถองแทถึงบทบาทของ
มนษุยในสถานประกอบการและปจจยัท่ีมีอิทธพิล
ตอการตัดสนิใจจงึเปนมีความสาํคัญอยางยิง่ใน
การปองกนัอุบติัเหตุและสรางเสริมประสทิธภิาพ
การปฏิบติังาน ท้ังลดความเสีย่ง ขจดัผลกระทบ
ดานลบ และเพิม่การสรางสรรคคุณคาถงึขีดสดุ

จากการทบทวนรายงานตางๆ แสดงให
เห็นวา มีประวัติมายาวนานเกี่ยวกบัเร่ืองปจจัย
มนษุยท่ีเปนสาเหตุของการเกดิอุบติัเหตุ ขณะท่ี
คําวา “ปจจัยมนุษย” (Human Factors) ใช
อธบิายการโตตอบกับบคุคลดวยกนั โตตอบกบั
อุปกรณและสถานท่ีทํางานรวมถงึระบบการจดัการ
อีกท้ังใชอธิบายวาทําไมการโตตอบเหลานั้นจึง
มีอิทธพิลตอสิง่แวดลอมหรือวัฒนธรรมการทํางาน
การทําความเขาใจและการปรับปรุงเพื่อลดผล
กระทบของปจจยัมนษุยในการเกดิอุบติัเหตุตอง

และอารมณซึง่เปนตนกาํเนดิหลักของการกระตุน
พฤติกรรม ไดเพิ่มความสําคัญและไดเปดเผย
ขอความจริงของขอสงสยัท่ีวาทําไมเราถงึไมยอม
ทําตามกฎเสมอไปและแสดงออกเหมือนพวกไมมี
เหตุผล เม่ือนําไปประยุกตใชในสถานท่ีทํางาน
แนวความคิดนีทํ้าใหรูวาคนงานรูสึกอยางไรใน
สถานการณหนึง่ซึง่สามารถบอกถงึพฤติกรรมท่ี
สะทอนใหรูวาพวกเขากําลังคิดอะไร

แนวทางการจําแนกความคิดของมนุษย
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีเปนตรรกะกับ
เหตุผล และกลุมท่ีเปนธรรมชาติกับอัตโนมัติ
ไมใชเร่ืองใหม ซึง่สามารถนาํมาใชกบังานความ
ปลอดภัยไดอยางเปนระบบ แตประเด็นนีก้ลาย
เปนเร่ืองทาทาย เม่ือพืน้ฐานการปฏิบติังานดาน
ความปลอดภัยเปนเร่ืองของความมีตรรกะและ
เหตุผล ในขณะท่ีพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย
เปนเร่ืองความเปนธรรมชาติและแสดงออกโดย
อัตโนมัติตามสิ่งเรา หรือเปนการแสดงความ
รูสึกโตตอบสถานการณท่ีเกดิข้ึน

เพื่ อใหเขาใจไดดี ข้ึนวาความรู สึกตอ
สถานการณท่ีเกดิข้ึนสามารถทําใหเกดิการกระทํา
ตามมา ตองดูท่ีปจจัยสําคัญหลายประการ ใน
ฐานะมนษุย เราอยูในสิง่แวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา เราประมวลขอมูลและตรวจสอบ
สถานการณเพือ่หาความเสีย่งหรือรางวัลซึง่เกดิข้ึน
เองโดยธรรมชาติซึง่แสดงออกมาในรูปของความ
รูสึกและอามรณ ดวยธรรมชาติของเรา เรา
สามารถจดัการกบัขอมูลจาํนวนมหาศาลอยางมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ เราจงึตระหนกัไดวาอะไรยงั
อยูในระดับท่ียงัตํ่ากวาขีดจาํกดัของการรับรู และ
อะไรท่ีจะตองใหความสนใจและประมวลขอมูล
ตอไป โดยกระบวนการกรองขอมูลเพือ่ประมวล
ผลจะใชประสบการณท่ีผานมาเปนเคร่ืองมือสาํคัญ

พฤตกิรรมเสีย่งมพ้ืีนฐานจากประสบการณ
บทบาทของประสบการณเปนกญุแจท่ีไข

ไปสูความเขาใจในขอสงสยัท่ีวา ทําไมพฤติกรรม
เสีย่งจาํนวนมากจงึปรากฏข้ึนและเราจะทําอะไร
กับมันไดบาง พิจารณาจากชวงเวลาการแสดง
พฤติกรรมของคนขับรถบนทางหลวง หลายคน
จะควบคุมความเร็วใหอยูเหนอืกวาความเร็วจาํกดั
ท่ีกาํหนดไวเล็กนอย สมดุลระหวางการเดินทาง

เนนไปท่ีพฤติกรรมท่ีติดตัวมา บุคลิก ลักษณะ
นสิยั ความตองการ ความสามารถและขีดจาํกดั
ของผูคน เชนเดียวกบัการพฒนาวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและยั่งยืน การไดรับขอมูลท่ี
เปนสาเหตุรากฐานของการเกดิอุบติัเหตุและนาํ
มาเผยแพรอยางครบถวนจะเปนกุญแจสําคัญ
ในการปองกัน

เพ่ือใหประสบความสาํเรจ็ในการเปลีย่นแปลง
เพือ่ความปลอดภัยในการทํางาน เราตองมีการ
บริหารจดัการลํ้าหนากวากระบวนการปกติท่ัวไป
ท่ีเคยปฏิบัติกันมา พฤติกรรมกรรมเสี่ยงหลาย
อยางมักปรากฏข้ึนตามธรรมชาติเปนผลมาจาก
ความรูสกึท่ีเปนมานานซึง่เชือ่มโยงกบัผลท่ีเกดิ
ข้ึน โดยดูเหมือนวาจะแกไขอะไรไมได แตปจจยั
หลักท่ีจะทําใหเกดิความกาวหนาในการจดัการ
ความปลอดภัยคือการทําความเขาใจใหลึกซึ้ง
ในเร่ืองตัวแปรท่ีสรางแรงกระตุนและผลกระทบ
ในการตัดสนิใจกระทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมา

ผลกระทบในการแสดงความรูสกึและ
อารมณของพฤตกิรรม

ปจจบุนั มีสถาบนัคนควาดานพฤติกรรม
มนษุยเพิม่ข้ึนมากมายโดยมีความกาวหนาทาง
ประสาทวิทยาเปนแสงไฟสองนาํทาง ความรูสกึ
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ดวยความเร็วเพื่อจะไดผลประโยชนบางอยาง
กับความเปนไปไดท่ีจะเสียคาใชจายกับการใช
ความเร็วสงูและการจะถกูใบสัง่จากการใชความ
เร็วเกินกําหนดจะถูกควบคุมโดยประสบการณ
ท่ีผานมา

กระบวนการคดิดังกลาวเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
และโดยอัตโนมัติ อีกท้ังไมมีเร่ืองการวิเคราะห
ความเสีย่งดวยขอมูลมาเกีย่วของ แตละคร้ังหาก
เห็นวาจะไดประโยชนและไมมีผลในทางลบ
พฤติกรรมมนุษยจะตอบสนองในลักษณะเปน
นิสัยและโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมการขับข่ีท่ีมี
ความเสี่ยงซึ่งมีพื้นฐานจากประสบการณจะมี
ลักษณะโนมเอียงไปในทางท่ีเปนผลประโยชน
ของตัวเอง เม่ือคิดแลวเห็นวาแนวโนมท่ีตัวเอง
จะไดประโยชนมีมากกวาจะถูกจับความเร็ว จึง
ตัดสินใจใชความเร็วเกินกําหนด พฤติกรรมนี้
เกิดในสถานท่ีทํางานเชนกัน

การศึกษาวิจยัโดย T. Dell และ J. Berkhout
พบวา การบาดเจ็บ 88% เกิดข้ึนขณะทํางาน
ท่ีรับรูวาเปนงานท่ีปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบกบั
งานท่ีถกูระบเุปนงานอันตรายท่ีสดุ ขอมูลนีไ้ดรับ
การสนบัสนนุจากรายงานการคนควาของหลาย
สถาบนัท่ีสรุปตรงกนั การทํางานท่ีมีความเสีย่ง
นอยจะมีการบาดเจ็บเกิดข้ึนบอยท่ีสุด สาเหตุ
เนื่องจากเม่ือคนงานแสดงพฤติกรรมท่ีมีความ
เสี่ยง ประสบการณจะบอกใหเขารับรูวาเขาจะ
ไดผลประโยชนจากการทําสิ่งนั้น (ไดรับคําชม
จากหัวหนางาน ไดผลงาน และอ่ืนๆ) ดังนัน้เขา
จงึมีแนวโนมจะประเมินความเสีย่งตํ่ากวาความ
เปนจริง ในท่ีสดุ หากมีความขัดแยงระหวางการ
รูเองโดยสญัชาตญาณกบัระบบตรรกะ (ความมี
เหตุผล) การตอบสนองอัตโนมัติท่ีมีพืน้ฐานจาก
ประสบการณจะมีอิทธพิลตอการตัดสนิใจกระทํา
มากกวาการใชเหตุผล

ความจริงดังกลาวขางตนสามารถอธบิาย
ไดบางสวนวาทําไมคําพดูและขอมูลจงึมีอิทธพิล
นอยมากตอคนบางคน และเปนเร่ืองยากท่ีจะ
ระบุวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมไมปลอดภัย
เม่ือพฤติกรรมนั้นมีการแสดงออกมารอยคร้ัง
พนัคร้ังแลวไมปรากฏวามีผลลบหรือมีโทษ หาก
พฤติกรรมใดมีการคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชน
เม่ือแสดงออกมาและตรงกับประสบการณของ
ตัวเอง ตรรกะและเหตุผลกย็ากท่ีจะขัดขวางการ
แสดงพฤติกรรมนัน้

เพื่ อให มีการเปล่ี ยนแปลงเพื่ อความ
ปลอดภัย เราตองใชมาตรการท่ีสงูกวาการบริหาร

ความปลอดภัยท่ีเคยปฏิบติักนัมา พฤติกรรมท่ีมี
ความเสีย่งหลายอยางปรากฏข้ึนตามธรรมชาติ
ซึ่งเปนความรูสึกเกิดจากประสบการณท่ีไดรับ
ผลจากพฤติกรรมนัน้ (ถาจากประสบการณบอก
วาพฤติกรรมเสีย่งนัน้ไมมีโทษ บคุคลมีแนวโนม
จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไมมีเหตุผลหรือ
ตรรกะใดๆ จะยับยั้งได เชน ขับรถฝาไฟแดงมา
ตลอด แตจากประสบการณ ไมเคยเกดิอุบติัเหตุ
และไมเคยถูกจับ บุคคลนั้นจะขับรถฝาไฟแดง
ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส เพราะตัวเองไดประโยชนท่ีไม
ตองรอรถติดไฟแดงเปนเวลานาน ท้ังๆ ท่ีรูวา
เปนพฤติกรรมเสีย่งแตกย็งัทํา ในการทํางานใน
สถานประกอบการกเ็ชนกนั หากคนงานเห็นวา
พฤติกรรมท่ีถูกระบุมีความเสี่ยง แตตัวเองทํา
เปนประจาํและจากประสบการณไมเคยมีโทษใดๆ
เขากมี็แนวโนมจะทําทุกคร้ังท่ีมีโอกาสแมวาโดย
หลักการความปลอดภัยแลวเปนสิ่งตองหาม
และเขาก็ไมเคยคิดวา เม่ือทําไปแลวโอกาสจะ
เกิดอุบัติเหตุมีสูงมาก จนกระท่ังอุบัติเหตุเกิด
ข้ึนมาหลังจากเขาทํามาแลวนบัคร้ังไมถวน ท้ังนี้
กญุแจสาํคัญในการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร
จดัการความปลอดภัยคือการทําความเขาใจแรง
กระตุนและผลกระทบของการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมเสีย่งของบคุคล

ประสบการณทําใหเกิดพฤติกรรมทีม่ี
ความเสีย่ง

ประสบการณเปนตัวขับเคล่ือนทําใหเกดิ
พฤติกรรมท่ีมีความเสีย่งของบคุคล เรามีวิธีเอา
ชนะมันได ในขณะท่ีตรรกะและเหตุผลตองใช
คําพดู ขอมูล และการวิเคราะหเปรียบเทียบ แต
ระบบการเกดิข้ึนเองตามสญัชาตญาณไมจาํเปน
ตองมีสิ่งเหลานี้ ในการเอาชนะพฤติกรรมท่ีมี
ความเสี่ยง เราจะตองใชภาพลักษณ อารมณ
เร่ืองราวสวนบุคคลและเทคนิคการแกปญหา
ดานประสบการณท่ีเกีย่วของกบัคนงานเหลานัน้
และขจัดพฤติกรรมไมพึงประสงคออกไป

มีอุตสาหกรรมหนึง่ใชเทคนคิการแกปญหา

ดานประสบการณเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพความ
ปลอดภัยในการทํางานนั่นคือการบินพาณิชย
แมวาจะใชหลายวิธใีนการปรับปรุงประสทิธภิาพ
ของนกับนิ สถติิเคร่ืองบนิตกจากความผดิพลาด
ของนกับนิยงัคงอยูท่ี 65% ตลอดมาในชวงเวลา
กวา 50 ป แตความเปล่ียนแปลงไดเกดิข้ึนในป
1990 เม่ือบริษทัการบนิแหงนัน้นาํเคร่ืองฝกบนิ
จําลอง (Flight Simulators) มาใชฝกนักบินใน
สงักดัโดยอุปกรณดังกลาวออกแบบมาใหนกับนิ
เรียนรูประสบการณความปลอดภัยในการบิน
และการบงัคับอุปกรณตางๆ ภายในเคร่ือง เปน
การเอาประสบการณท่ีเปนความปลอดภัยไป
แทนท่ีประสบการณเกาของแตละบุคคลซึ่งเม่ือ
นักบินมปีระสบการณใหมทีดี่ข้ึนก็แสดงพฤติกรรม
ท่ีมีความเสีย่งนอยลงออกมา หลังจากใชเคร่ือง
ฝกบนิ สถติิอุบติัเหตุเคร่ืองบนิจากความผดิพลาด
ของตัวนักบิน (Pilot Error) ลดลง 11% เหลือ
54% เฉพาะงานภาคสนามอยางเดียวท่ีไดนํา
หลักการ Six sigma มารวมใชปรับปรุงงานดวย
ปรากฏความผิดพลาดเพียง 3.4 คร้ังในหนึ่ง
ลานคร้ัง

เปาหมายตอไปในการสรางความปลอดภัย
ในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการคนควาวิจัย
แนวทางปฏิบติัท่ีมีประสทิธภิาพเปนพืน้ฐาน คือ
ความทาทายคร้ังยิ่งใหญ การวิจัยนี้เต็มไปดวย
ขอมูลและการสือ่สารท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคนคิ
ในการสรางแรงบนัดาลใจและสรางประสบการณ
มากกวาจะการบอกเลา โดยการสรางองคกรท่ีมี
ผูนาํซึง่เนนสรางประสบการณตามความสมัครใจ
ไมใชการบงัคับใหทํา เพือ่ลดความเสีย่งและเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน

“การทดสอบคณุสมบัตมินษุยทีแ่ทจรงิ
ตองทําเมื่อไมมีใครเฝามองขณะทีเ่ขาแสดง
พฤตกิรรมออกมา” โคชบาสเกตบอลชาวอเมริกนั
จอหน วูดเดน กลาวไว ซึง่เปนจริงตามท่ีสถานท่ี
ทํางานหลายแหงประสบอยู บริษัทไมสามารถ
ตรวจสอบคนงานไดตลอดเวลา และถงึแมจะทํา
ได หัวหนางานกไ็มสามารถจะผลักดนใหคนงาน
มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางาน
ไดตามเปาหมาย นอกจากคนงานจะสามารถ
เปล่ียนแปลงนสิยัและพฤติกรรมท่ีติดมากบัตัวเอง
ต้ังแตเร่ิมแรกเทานั้นจึงมีความเปนไปไดท่ีจะ
ขจัดปจจัยมนุษยท่ีเปนความเสี่ยงตอการเกิด
อุบติัเหตุในสถานท่ีทํางานซึง่คนงานตองจดัการ
ดวยตัวเองตามแนวทางท่ีไดรับการอบรมมา
อยางถกูตอง
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ปจจัยมนษุยกับผลกระทบตอการทาํงาน
“ความผิดพลาดของมนุษย” (Human

Error) คือสวนหนึ่งของปจจัยมนุษย โดยเปน
สาเหตุหลักทําใหเกดิอุบติัเหตุสรางความเสยีหาย
กับเคร่ืองบินท้ังลํา (Hull-Loss Accident) ของ
สายการบนิพาณชิยมากกวา 70% ขณะท่ีความ
ผิดพลาดมนุษยเกิดข้ึนเปนปกติในปฏิบัติการ
การบิน แตเม่ือไมนานมานี้พบวาไดกลายเปน
ปญหาใหญในงานซอมบํารุงและการควบคุม
จราจรทางอากาศดวย ผูเชีย่วชาญดานงานปจจยั
มนุษย (Human Factors) ของโบอ้ิงผูนําดาน
อุตสาหกรรมการบนิของโลกทํางานรวมกบัวิศวกร
นักบิน และชางเคร่ือง นาํความรูลาสุดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของมนุษย
กับเคร่ืองบินพาณิชยมาประยุกตใชเพื่อชวยให
ผูปฏิบัติงานนําไปปรับปรุงความปลอดภัยและ
เสริมประสิทธิภาพการทํางานประจําวัน

คําวา “ปจจัยมนุษย” (Human Factor)
มีการพูดถึงอยางแพรหลายในวงการการบิน
พาณิชย ใชอธิบายถึง “ความผิดพลาดของ
มนษุย” (Human Error) มากกวาความลมเหลว
ของเคร่ืองยนตกลไกซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณทางการบินมากท่ีสุด

หากพูดกันในวงแคบ “ปจจัยมนุษย” มี
ความหมายเดียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร
ลูกเรือ (CRM; crew resource management)
หรือการบริหารจัดการทรัพยากรซอมบํารุง
(MRM; maintenance resource management)
อยางไรกต็าม ปจจยัมนษุยมีขอบขายดานความรู
และเนื้อหาท่ีครอบคลุมกวางกวา โดยปจจัย
มนุษยจะรวบรวมขอมูลของมนุษยท้ังหมดเชน
ความสามารถ ขอจาํกดั บคุลิกลักษณะ ฯลฯ มา
ประยกุตเขากบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ระบบ การ
ทํางาน และสิง่แวดลอมเพือ่สรางความปลอดภัย
ความสบาย และความมีประสิทธิภาพในการ
ใชงาน ในทางการบิน ปจจัยมนุษยถูกใชเพื่อ
สรางความเขาใจทีดี่ข้ึนในแนวทางทีม่นุษยสามารถ
ประสานกับเทคโนโลยีไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ความเขาใจดังกลาวจะนําไปใช
ในการออกแบบ การฝกอบรม การวางนโยบาย
หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหมนุษย
สามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน

ตราบเทาทีม่นุษยยงัมคีวามรูสกึและอารมณ
ปจจยัมนุษยยังคงมีบทบาทสาํคัญในงานความ
ปลอดภัยและการควบคุมผลผลิต โดยมนุษย
สามารถจะละเมิดกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ตางๆ โดยไมสนใจตรรกะและเหตุผลไดตลอด
เวลาข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเผชิญหนาขณะนั้น
นอกจากในวงการการบินและการจราจรแลว
ความรูเร่ืองปจจยัมนษุยยงัถกูนาํมาใชในวงการ
อุตสาหกรรมท่ีเห่ียวของโดยตรงกบัการควบคุม
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต และเคร่ืองมือท่ีมี
ความเคล่ือนไหวตางๆ

ปจจัยมนุษยมีผลกระทบตอการทํางาน
อยางแนนอนหากไมสามารถควบคุมพฤติกรรม
เสีย่งของผูปฏิบติังานไดซึง่การแสดงพฤติกรรม
เสีย่งออกมาแสดงถงึภาวะทางอารมณและความ
รูสกึภายใน รวมถงึสภาวะทางกาย (เชน เหนือ่ย
ออน งวงนอน ไมสบาย ฯลฯ) เพือ่ตอบโตสิง่เรา
ภายนอก หากอยูในสภาวะเปนลบก็มีแนวโนม
จะเกิดอุบัติเหตุสูง ท้ังนี้ ปจจัยมนุษยท่ีมีผล
กระทบตอการทํางาน สวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมการทํางานดวย

สาํหรับ “ความผดิพลาดของมนษุย” จะ
สงผลใหการทํางานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย
ไมไดผลเปนท่ีพอใจ หรือเกดิอุบติัเหตุและความ
เสยีหายตอทรัพยสนิและบคุลากร แบงออกเปน
2 ลักษณะไดแก

 ตัง้ใจทาํใหผดิ หมายถงึ ขณะท่ีเขาทํา
นัน้ เขามีความต้ังใจคิดดวยสติ แตดวยขอจาํกดั
ในความรูหรือประสบการณ ทําใหผลท่ีไดไม
เปนไปตามท่ีตองการ เรียกวา “ผิด” อาจเปน
เพราะ “คิดผิด” หรือ “ตอบผิด”

 ไมตั้งใจทําใหผดิ หมายถงึ ขณะท่ีทํา
นั้นไมต้ังใจคิดดวยสติ/ไมมีสติ อาจเกิดจาก
ความพล้ังเผลอหรือหลงลืม เพราะถูกรบกวน
หรือมีความกังวลอยูในใจ ทําใหแผนซึ่งวางไว
ไมไดรับการปฏิบัติ และผลงานไมเปนไปตามท่ี
คาดหวัง เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย ฯลฯ

จะเห็นไดวาความรูสึกและอารมณของ
มนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปของความต้ังใจหรือ
ไมต้ังใจทํางานจะมีอิทธพิลสงูมากตอพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาในรูปของการทํางาน อีกเร่ือง
หนึง่คือความรูหรือประสบการณมีสวนสาํคัญใน
การกําหนดพฤติกรรมวาจะออกมาถูกหรือผิด
หากเรียนรูมาดีหรือมีประสบการณดานความ
ปลอดภัยสูง พฤติกรรมท่ีแสดงออกมีแนวโนม
ท่ีจะเปนความปลอดภัยหรือความเสี่ยงนอย
ตรงกนัขามหากรูนอยหรือไมมีประสบการณดาน
ความปลอดภัย (ชอบทําอะไรเสี่ยงอยูเสมอ)
พฤติกรรมจึงมีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย ท้ังนี้
เปนไปตามหลักการพฤติกรรมมนษุยมีพืน้ฐาน

มาจากประสบการณในอดีตดังท่ีไดกลาวไปแลว
ในตอนตน

สําหรับความไมต้ังใจ ไมเกี่ยวกับความรู
หรือประสบการณ เพราะผูปฏิบัติงานมีพรอม
ท้ังสองสิง่ แตเนือ่งจากไมมีสมาธกิบัการทํางาน
พล้ังเผลอ หลงลืม ฯลฯ จึงไมสามารถใชความรู
หรือประสบการณดีๆ มาใชในการตัดสินใจได
ผลงานท่ีออกมาจึงผิด ไมมีประสิทธิภาพ เกิด
อุบัติเหตุ เกิดความเสียหาย ฯลฯ

ในทางจิตวิทยา ความผิดพลาดของ
มนุษยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก

1. Knowledge-base Error “ผิดเพราะ
รูนอย” เนือ่งจากความรูหรือประสบการณดาน
ความปลอดภัยท่ีมีอยูในตัวบคุคลไมเพยีงพอจะใช
แกปญหาใหมๆ ได ผลจึงออกมาเปนความผิด
พลาด เกดิอุบติัเหตุและความเสยีหาย นอกจากนี้
ยังรวมถึงผูมีประสบการณท่ีเปนความเสี่ยงมา
ยาวนานซึ่งมักตัดสินใจดวยอารมณและความ
รูสึกท่ีไดรับอิทธิพลจากประสบการณมากกวา
จะใชตรรกะและเหตุผล ทําใหพฤติกรรมหรือ
การกระทาํทีแ่สดงออกมามคีวามเสีย่งตามไปดวย

2. Rule-base Error “ผิดเพราะไม
ทําตามกฎ” ในการทํางานอยางปลอดภัย ตอง
ทําตามกฎระเบยีบท่ีวางไวแลวซึง่จะเปนคําตอบ
สาํหรับผูปฏิบติังานเม่ือเผชญิหนากบัปญหา แต
บางคนไมทําตามกฎอาจเพราะมีความเขาใจกฎ
ท่ีจาํกดั จาํกฎไมไดครบถวน หรือไมยอมทําตาม
กฎโดยเจตนาแตเลือกทําตามความพอใจหรือท่ี
เคยชนิจากการทําซ้าํในอดีต รวมท้ังการปฏิเสธ
กฎโดยสิ้นเชิงและเลือกทําตามสัญชาตญาณ
อยางอัตโนมัติเทานั้น

3. Skil l-base Error “ผิ ดเพราะ
พลัง้เผลอ” เม่ือตองตัดสนิใจทําสิง่ใด บคุคลใช
ความจาํจากสิง่ท่ีปฏิบติัมาแลวจนชาํนาญเปนตัว
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ตัดสนิใจ แตมีตัวแปรหลายประการท่ีบางคร้ังไม
สามารถทําเชนนั้นได อาทิ ไมสามารถจําแนก
สิง่แตกตางระหวางถกูและผิดในขณะนัน้ ถกูขัด
จังหวะ ไมมี สมาธิ มีเร่ืองกังวลใจ เหนื่อยลา
เรงรีบ หลงลืม ฯลฯ ทําใหไมสามารถปฏิบัติได
ถกูตองเชนท่ีเคยปฏิบติัมา หรือจาํไมไดท่ีถกูตอง
คืออะไร เผลอขามข้ันตอนท่ีถูกตองไป เปนตน

แนวทางแกปญหา Human Error
1. Knowledge-base Error
 ปรับปรุงการเขาถึงขอมูล (Improving

information access)
 จัดใหมีขอมูลในเวลาท่ีตองการ และ

ในท่ีท่ีตองการใช
 จัดใหมีขอมูล ณ จุดท่ีมีการทํางาน

หรือตองตัดสนิใจ
 สรางแบบบันทึกเพื่อใหมีการบันทึก

ขอมูลท่ีถูกตองและติดตามได
 ปดกั้ นชองทางท่ี จะหลีกเล่ี ยงการ

ถายทอดขอมูลท่ีสําคัญ
2. Rule-base Error
 การเตรียมความพรอม
 ตองยอมรับกอนวา คนทําผดิพลาดได
 จากนั้นเตรียมการดวยการฝกอบรม
 สามารถตรวจพบและแกไขปญหาให

ทันทวงที
 ทบทวนบทเรียนจากความบกพรอง

และโอกาสเกิด
 วางแผนจัดการกับภาวะวิกฤต ท้ังท่ีมี

โอกาสเกิด และคาดวาจะเกิด
 แตละคนถูกฝกใหเตรียมคิดวา “หาก

เกิดสถานการณจะทาํอยางไร”
 โดยใหความสําคัญกับทักษะการคิด

(Mental Skill)กับทักษะทางเทคนิค(Technical
Skill) อยางเทาเทียมกัน ซึ่งทักษะท้ังสองนี้
พัฒนาไดและตองฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ

 ความยืดหยุน
 ในการวางแผน ปรับโครงสรางการ

สัง่การสอดคลองกบัสถานการณเฉพาะหนา
 ความสําเร็จอยูท่ี
 มีแนวทางดาํเนินการลวงหนาระดับหนึง่

 ผูปฏิบตังิานม่ันใจท่ีจะละเมิดได ถาจําเปน
 ความพยายามในการกาํหนดมาตรฐาน

การปฏิบติังาน อาจละเลยคุณสมบติัการปรับตัว
ของคน

 จึงควรมีสมดุลระหวางการมีแนวทาง
ท่ีชัดเจนกับการใหอิสระในการตัดสินใจ

3. Skill-base Error
 ใชสิ่ งเตือนใจ(Reminder) ท่ีดึงดูด

ความสนใจปรากฏในสถานท่ีและเวลาใกลกับ
ข้ันตอนการปฏิบติังาน หรือจดุตัดสนิใจ

 ระบุชดัวาตองทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร
4. การออกแบบทางวิศวกรรมปจจัย

มนุษย (Human Factors Engineering)
 การออกแบบท่ีไมดี แสงท่ีไมเพียงพอ

การรบกวนสมาธิ การสื่อสารท่ีไมเขาใจ และ
ปจจยัอ่ืนๆ อีกเปนจาํนวนมากท่ีทําใหเกดิความ
ไรประสิทธิภาพและความไมปลอดภัยข้ึนใน
การปฏิบัติงาน

 ปญหา Human Factors สวนใหญมักจะ
ไมมีผลกระทบในระยะยาวทําใหไมไดรับความ
สนใจ แตก็มีอีกจํานวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดผลตาม
มาอยางใหญหลวง และอาจจะเกิดซ้ําข้ึนอีกได
หากปจจยัท่ีเปนสาเหตุไมไดรับการแกไข ดังนัน้
Human Factors จึงไมใชสิ่งท่ีดีหรือไมดี แตมัน
เปนองคประกอบอยางหนึ่งในการทํางาน

 แนวคิด Human Factors Engineering
สามารถนํามาใชในการออกแบบตอไปนี้

 การเขียนฉลาก
 การสงสญัญาณเตือน
 การนําเสนอขอมูล
 แบบบันทึก
 กระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน
 ซอฟทแวร
 สถานท่ีทํางาน
 การฝกอบรม
 เคร่ืองชวยการจาํ การคิด การตัดสนิใจ

(cognitive aids)
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
5. การปรับปรุงสภาพแวดลอมการ

ทํางาน (Improving Work Environment)

 แมเปนเคร่ืองมือหรือระบบออกแบบ
มาอยางดีท่ีสุด ก็ยังพบปญหา Human Factor
เนื่องมาจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพรอบๆ ตัว

 พื้นท่ี การจัด Layout อุณหภูมิ แสง
คุณภาพอากาศ ระดับเสยีง และการรบกวนทาง
สายตา มีผลตอความสามารถในการทํางานของบคุคล

 สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือปจจัยเหลานี้เปน
อุปสรรค อาจเปนความไมสะดวกสบาย (เชน
ไมใสใจตอการนาํเสนอ) หรือเปนอันตราย (เชน
อานภาพรังสีผิดเนือ่งจากแสงท่ีสองฟลมไมเพยีงพอ)

 ความออนลา (จากการอดนอน การ
นอนไมเปนเวลา การใชกําลังมากเกิน ฯลฯ)
เปนตนเหตุสําคัญของความผิดพล้ัง ซึ่งเร่ืองนี้
ธุรกิจการบินและการขนสงมีการศึกษาเร่ือง
ความออนลาอยางมากเพือ่จดัทําแนวปฏิบติัเพือ่
ความปลอดภัยสําหรับพนักงาน

6. ดาํเนนิกิจกรรมเพือ่แกปญหาความ
ผดิพลาดของมนษุย

 ทีมงานท่ีเกี่ยวของในระดับตางๆ (ท้ัง
ระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนิน
การเพือ่ปองกนัความเสีย่งสาํคัญท่ีไดวิเคราะหไว

 กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกัน
อยางเหมาะสมโดยใชการวิเคราะหแบบหาสาเหตุ
จากฐานราก (Root Cause) และใชแนวคิด
Human Factors Engineering มาออกแบบ
ระบบงานใหเอ้ือตอการทําในสิ่งท่ีถูกตอง

 สื่ อสารและสรางความตระหนักใน
การปองกันความเสีย่งท่ีสาํคัญ

 ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางปองกนั
ความเสี่ยงท่ีออกแบบไว

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม
กับทมีงานทีเ่ก่ียวของติดตามประเมนิการออกแบบ
มาตรการปองกันของทีมงานและระบบงาน
ตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการ
ในเร่ืองท่ีสําคัญไดรับการนําไปปฏิบัติเพียงใด
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