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ป จ จั ย มนุ ษ ย กั บ งานความปลอดภั ย
จากการทบทวนรายงานตางๆ แสดงให
เห็นวา มีประวัติมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องปจจัย
มนุษยทเี่ ปนสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ ขณะที่
คําวา “ปจจัยมนุษย” (Human Factors) ใช
อธิบายการโตตอบกับบุคคลดวยกัน โตตอบกับ
อุปกรณและสถานทีท่ าํ งานรวมถึงระบบการจัดการ
อีกทั้งใชอธิบายวาทําไมการโตตอบเหลานั้นจึง
มีอทิ ธิพลตอสิง่ แวดลอมหรือวัฒนธรรมการทํางาน
การทําความเขาใจและการปรับปรุงเพื่อลดผล
กระทบของปจจัยมนุษยในการเกิดอุบตั เิ หตุตอ ง

ถึงแมวา จะมีกฎทีเ่ ขมงวด มีกระบวนการ
อัตโนมัติที่กาวหนา มีระบบความปลอดภัยใน
การทํางานทีส่ มบูรณ และมีการสอบสวนเขมขน
แตอบุ ตั เิ หตุกย็ งั เกิดขึน้ ไดในสถานประกอบการ
หลายแหง
บุคคลยอมยากจะหลีกเลีย่ งการเปนตนเหตุ
ของอบัติเหตุ และอุบัติเหตุก็ยากจะแยกออก
จากบุคคล เพราะมนุษยไมมคี วามสมบูรณแบบ
สถานประกอบการไมใชแคเพียงปฏิบตั กิ ารโดย
มนุษย แตมนุษยยังเปนผูออกแบบ สราง และ
ซอมบํารุงอีกดวย ซึ่ งก็มี ความเปนไปไดสูงที่
มนุษยจะเปนผูที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
นีจ่ ึงเปนเหตุผลทีว่ า ทําไมการแกปญ
 หา
ทางเทคนิ ค การสร างแบบจําลองทางธุ รกิ จ
ยุทธศาสตรการประสานงาน กฎและขอบังคับ
ตางๆ อาจชวยปรับปรุงงานความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการทํางานไดแตไมเพียงพอ ดังนัน้
การทําความเขาใจอยางถองแทถึงบทบาทของ
มนุษยในสถานประกอบการและปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการตัดสินใจจึงเปนมีความสําคัญอยางยิง่ ใน
การปองกันอุบตั เิ หตุและสรางเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ลดความเสีย่ ง ขจัดผลกระทบ
ดานลบ และเพิม่ การสรางสรรคคณ
ุ คาถึงขีดสุด

เนนไปที่พฤติกรรมที่ติดตัวมา บุคลิก ลักษณะ
นิสยั ความตองการ ความสามารถและขีดจํากัด
ของผูค น เชนเดียวกับการพฒนาวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ปลอดภัยและยั่งยืน การไดรับขอมูลที่
เปนสาเหตุรากฐานของการเกิดอุบตั เิ หตุและนํา
มาเผยแพรอยางครบถวนจะเปนกุญแจสําคัญ
ในการปองกัน
เพือ่ ใหประสบความสําเร็จในการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางาน เราตองมีการ
บริหารจัดการล้าํ หนากวากระบวนการปกติทวั่ ไป
ที่เคยปฏิบัติกันมา พฤติกรรมกรรมเสี่ยงหลาย
อยางมักปรากฏขึน้ ตามธรรมชาติเปนผลมาจาก
ความรูส กึ ทีเ่ ปนมานานซึง่ เชือ่ มโยงกับผลทีเ่ กิด
ขึน้ โดยดูเหมือนวาจะแกไขอะไรไมได แตปจ จัย
หลักทีจ่ ะทําใหเกิดความกาวหนาในการจัดการ
ความปลอดภัยคือการทําความเขาใจใหลึกซึ้ง
ในเรือ่ งตัวแปรทีส่ รางแรงกระตุน และผลกระทบ
ในการตัดสินใจกระทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมา
ผลกระทบในการแสดงความรูส กึ และ
อารมณของพฤติกรรม
ปจจุบนั มีสถาบันคนควาดานพฤติกรรม
มนุษยเพิม่ ขึน้ มากมายโดยมีความกาวหนาทาง
ประสาทวิทยาเปนแสงไฟสองนําทาง ความรูส กึ

และอารมณซงึ่ เปนตนกําเนิดหลักของการกระตุน
พฤติกรรม ไดเพิ่มความสําคัญและไดเปดเผย
ขอความจริงของขอสงสัยทีว่ า ทําไมเราถึงไมยอม
ทําตามกฎเสมอไปและแสดงออกเหมือนพวกไมมี
เหตุผล เมื่อนําไปประยุกตใชในสถานที่ทํางาน
แนวความคิดนีท้ ําใหรูวา คนงานรูส ึกอยางไรใน
สถานการณหนึง่ ซึง่ สามารถบอกถึงพฤติกรรมที่
สะทอนใหรูวาพวกเขากําลังคิดอะไร
แนวทางการจําแนกความคิดของมนุษย
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่เปนตรรกะกับ
เหตุผล และกลุมที่เปนธรรมชาติกับอัตโนมัติ
ไมใชเรือ่ งใหม ซึง่ สามารถนํามาใชกบั งานความ
ปลอดภัยไดอยางเปนระบบ แตประเด็นนีก้ ลาย
เปนเรือ่ งทาทาย เมือ่ พืน้ ฐานการปฏิบตั งิ านดาน
ความปลอดภัยเปนเรือ่ งของความมีตรรกะและ
เหตุผล ในขณะที่พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย
เปนเรือ่ งความเปนธรรมชาติและแสดงออกโดย
อัตโนมัติตามสิ่งเรา หรือเปนการแสดงความ
รูส ึกโตตอบสถานการณทเี่ กิดขึน้
เพื่ อให เข า ใจได ดี ขึ้ นว าความรู สึ ก ต อ
สถานการณทเี่ กิดขึน้ สามารถทําใหเกิดการกระทํา
ตามมา ตองดูที่ปจจัยสําคัญหลายประการ ใน
ฐานะมนุษย เราอยูใ นสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยูต ลอดเวลา เราประมวลขอมูลและตรวจสอบ
สถานการณเพือ่ หาความเสีย่ งหรือรางวัลซึง่ เกิดขึน้
เองโดยธรรมชาติซงึ่ แสดงออกมาในรูปของความ
รู สึ กและอามรณ ด วยธรรมชาติ ของเรา เรา
สามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมหาศาลอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงตระหนักไดวา อะไรยัง
อยูใ นระดับทีย่ งั ต่าํ กวาขีดจํากัดของการรับรู และ
อะไรที่จะตองใหความสนใจและประมวลขอมูล
ตอไป โดยกระบวนการกรองขอมูลเพือ่ ประมวล
ผลจะใชประสบการณทผี่ า นมาเปนเครือ่ งมือสําคัญ
พฤติกรรมเสีย่ งมีพนื้ ฐานจากประสบการณ
บทบาทของประสบการณเปนกุญแจทีไ่ ข
ไปสูค วามเขาใจในขอสงสัยทีว่ า ทําไมพฤติกรรม
เสีย่ งจํานวนมากจึงปรากฏขึน้ และเราจะทําอะไร
กับมันไดบาง พิจารณาจากชวงเวลาการแสดง
พฤติกรรมของคนขับรถบนทางหลวง หลายคน
จะควบคุมความเร็วใหอยูเ หนือกวาความเร็วจํากัด
ทีก่ าํ หนดไวเล็กนอย สมดุลระหวางการเดินทาง
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ดวยความเร็วเพื่ อจะไดผลประโยชนบางอยาง
กับความเปนไปไดที่จะเสียคาใชจายกับการใช
ความเร็วสูงและการจะถูกใบสัง่ จากการใชความ
เร็วเกินกําหนดจะถูกควบคุมโดยประสบการณ
ที่ผานมา
กระบวนการคิดดังกลาวเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
และโดยอัตโนมัติ อีกทั้งไมมีเรื่องการวิเคราะห
ความเสีย่ งดวยขอมูลมาเกีย่ วของ แตละครัง้ หาก
เห็ นว าจะได ป ระโยชน และไม มี ผลในทางลบ
พฤติกรรมมนุษยจะตอบสนองในลักษณะเปน
นิสัยและโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมการขับขี่ที่มี
ความเสี่ยงซึ่งมีพื้นฐานจากประสบการณจะมี
ลักษณะโนมเอียงไปในทางที่เปนผลประโยชน
ของตัวเอง เมื่อคิดแลวเห็นวาแนวโนมที่ตัวเอง
จะไดประโยชนมีมากกวาจะถูกจับความเร็ว จึง
ตัดสินใจใชความเร็วเกินกําหนด พฤติกรรมนี้
เกิดในสถานที่ทํางานเชนกัน
การศึกษาวิจยั โดย T. Dell และ J. Berkhout
พบวา การบาดเจ็บ 88% เกิดขึ้นขณะทํางาน
ทีร่ บั รูว า เปนงานทีป่ ลอดภัยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
งานทีถ่ กู ระบุเปนงานอันตรายทีส่ ดุ ขอมูลนีไ้ ดรบั
การสนับสนุนจากรายงานการคนควาของหลาย
สถาบันทีส่ รุปตรงกัน การทํางานทีม่ คี วามเสีย่ ง
นอยจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นบอยที่สุด สาเหตุ
เนื่องจากเมื่อคนงานแสดงพฤติกรรมที่มีความ
เสี่ยง ประสบการณจะบอกใหเขารับรูวาเขาจะ
ไดผลประโยชนจากการทําสิ่งนั้น (ไดรับคําชม
จากหัวหนางาน ไดผลงาน และอืน่ ๆ) ดังนัน้ เขา
จึงมีแนวโนมจะประเมินความเสีย่ งต่าํ กวาความ
เปนจริง ในทีส่ ดุ หากมีความขัดแยงระหวางการ
รูเองโดยสัญชาตญาณกับระบบตรรกะ (ความมี
เหตุผล) การตอบสนองอัตโนมัตทิ มี่ พี นื้ ฐานจาก
ประสบการณจะมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจกระทํา
มากกวาการใชเหตุผล
ความจริงดังกลาวขางตนสามารถอธิบาย
ไดบางสวนวาทําไมคําพูดและขอมูลจึงมีอทิ ธิพล
นอยมากตอคนบางคน และเปนเรื่องยากที่จะ
ระบุวา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมไมปลอดภัย
เมื่อพฤติกรรมนั้นมีการแสดงออกมารอยครั้ง
พันครัง้ แลวไมปรากฏวามีผลลบหรือมีโทษ หาก
พฤติกรรมใดมีการคาดหวังวาจะไดรบั ผลประโยชน
เมื่อแสดงออกมาและตรงกับประสบการณของ
ตัวเอง ตรรกะและเหตุผลก็ยากทีจ่ ะขัดขวางการ
แสดงพฤติกรรมนัน้
เพื่ อให มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเพื่ อความ
ปลอดภัย เราตองใชมาตรการทีส่ งู กวาการบริหาร

ความปลอดภัยทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มา พฤติกรรมทีม่ ี
ความเสีย่ งหลายอยางปรากฏขึน้ ตามธรรมชาติ
ซึ่งเปนความรูสึกเกิดจากประสบการณที่ไดรับ
ผลจากพฤติกรรมนัน้ (ถาจากประสบการณบอก
วาพฤติกรรมเสีย่ งนัน้ ไมมโี ทษ บุคคลมีแนวโนม
จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไมมีเหตุผลหรือ
ตรรกะใดๆ จะยับยั้งได เชน ขับรถฝาไฟแดงมา
ตลอด แตจากประสบการณ ไมเคยเกิดอุบตั เิ หตุ
และไมเคยถูกจับ บุคคลนั้นจะขับรถฝาไฟแดง
ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส เพราะตัวเองไดประโยชนทไี่ ม
ตองรอรถติดไฟแดงเปนเวลานาน ทั้งๆ ที่รูวา
เปนพฤติกรรมเสีย่ งแตกย็ งั ทํา ในการทํางานใน
สถานประกอบการก็เชนกัน หากคนงานเห็นวา
พฤติกรรมที่ถูกระบุมีความเสี่ยง แตตัวเองทํา
เปนประจําและจากประสบการณไมเคยมีโทษใดๆ
เขาก็มแี นวโนมจะทําทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสแมวา โดย
หลั กการความปลอดภั ยแล วเป นสิ่ งต องห าม
และเขาก็ไมเคยคิดวา เมื่อทําไปแลวโอกาสจะ
เกิดอุบัติเหตุมีสูงมาก จนกระทั่งอุบัติเหตุเกิด
ขึน้ มาหลังจากเขาทํามาแลวนับครัง้ ไมถว น ทัง้ นี้
กุญแจสําคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความปลอดภัยคือการทําความเขาใจแรง
กระตุ นและผลกระทบของการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมเสีย่ งของบุคคล
ประสบการณทําใหเกิดพฤติกรรมทีม่ ี
ความเสีย่ ง
ประสบการณเปนตัวขับเคลือ่ นทําใหเกิด
พฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งของบุคคล เรามีวธิ ีเอา
ชนะมันได ในขณะที่ตรรกะและเหตุผลตองใช
คําพูด ขอมูล และการวิเคราะหเปรียบเทียบ แต
ระบบการเกิดขึน้ เองตามสัญชาตญาณไมจาํ เปน
ตองมีสิ่งเหลานี้ ในการเอาชนะพฤติกรรมที่มี
ความเสี่ยง เราจะตองใชภาพลักษณ อารมณ
เรื่ องราวสวนบุคคลและเทคนิคการแกปญหา
ดานประสบการณทเี่ กีย่ วของกับคนงานเหลานัน้
และขจัดพฤติกรรมไมพึงประสงคออกไป
มีอตุ สาหกรรมหนึง่ ใชเทคนิคการแกปญ หา

ดานประสบการณเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยในการทํางานนั่นคือการบินพาณิชย
แมวา จะใชหลายวิธใี นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของนักบิน สถิตเิ ครือ่ งบินตกจากความผิดพลาด
ของนักบินยังคงอยูท ี่ 65% ตลอดมาในชวงเวลา
กวา 50 ป แตความเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นในป
1990 เมือ่ บริษทั การบินแหงนัน้ นําเครือ่ งฝกบิน
จําลอง (Flight Simulators) มาใชฝกนักบินใน
สังกัดโดยอุปกรณดงั กลาวออกแบบมาใหนกั บิน
เรียนรูประสบการณความปลอดภัยในการบิน
และการบังคับอุปกรณตา งๆ ภายในเครือ่ ง เปน
การเอาประสบการณที่ เปนความปลอดภัยไป
แทนที่ประสบการณเกาของแตละบุคคลซึ่งเมื่อ
นักบินมีประสบการณใหมทดี่ ขี นึ้ ก็แสดงพฤติกรรม
ทีม่ ีความเสีย่ งนอยลงออกมา หลังจากใชเครือ่ ง
ฝกบิน สถิตอิ บุ ตั เิ หตุเครือ่ งบินจากความผิดพลาด
ของตัวนักบิน (Pilot Error) ลดลง 11% เหลือ
54% เฉพาะงานภาคสนามอยางเดียวที่ไดนํา
หลักการ Six sigma มารวมใชปรับปรุงงานดวย
ปรากฏความผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งในหนึ่ง
ลานครัง้
เปาหมายตอไปในการสรางความปลอดภัย
ในการทํางานที่ เกี่ ยวข องกั บ การค นคว าวิ จั ย
แนวทางปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพเปนพืน้ ฐาน คือ
ความทาทายครั้งยิ่งใหญ การวิจัยนี้เต็มไปดวย
ขอมูลและการสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพโดยใชเทคนิค
ในการสรางแรงบันดาลใจและสรางประสบการณ
มากกวาจะการบอกเลา โดยการสรางองคกรทีม่ ี
ผูน าํ ซึง่ เนนสรางประสบการณตามความสมัครใจ
ไมใชการบังคับใหทาํ เพือ่ ลดความเสีย่ งและเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
“การทดสอบคุณสมบัตมิ นุษยทแี่ ทจริง
ตองทําเมื่อไมมีใครเฝามองขณะทีเ่ ขาแสดง
พฤติกรรมออกมา” โคชบาสเกตบอลชาวอเมริกนั
จอหน วูด เดน กลาวไว ซึง่ เปนจริงตามทีส่ ถานที่
ทํางานหลายแหงประสบอยู บริษัทไมสามารถ
ตรวจสอบคนงานไดตลอดเวลา และถึงแมจะทํา
ได หัวหนางานก็ไมสามารถจะผลักดนใหคนงาน
มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางาน
ไดตามเปาหมาย นอกจากคนงานจะสามารถ
เปลีย่ นแปลงนิสยั และพฤติกรรมทีต่ ดิ มากับตัวเอง
ตั้งแตเริ่มแรกเทานั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะ
ขจัดปจจัยมนุษยที่เปนความเสี่ ยงตอการเกิด
อุบตั เิ หตุในสถานทีท่ าํ งานซึง่ คนงานตองจัดการ
ด วยตั วเองตามแนวทางที่ ได รั บการอบรมมา
อยางถูกตอง
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ปจจัยมนุษยกบั ผลกระทบตอการทํางาน
“ความผิดพลาดของมนุษย” (Human
Error) คือสวนหนึ่งของปจจัยมนุษย โดยเปน
สาเหตุหลักทําใหเกิดอุบตั เิ หตุสรางความเสียหาย
กับเครื่องบินทั้งลํา (Hull-Loss Accident) ของ
สายการบินพาณิชยมากกวา 70% ขณะทีค่ วาม
ผิดพลาดมนุษยเกิดขึ้นเปนปกติในปฏิบัติการ
การบิน แตเมื่อไมนานมานี้พบวาไดกลายเปน
ป ญหาใหญในงานซอมบํารุ งและการควบคุ ม
จราจรทางอากาศดวย ผูเ ชีย่ วชาญดานงานปจจัย
มนุษย (Human Factors) ของโบอิ้งผูนําดาน
อุตสาหกรรมการบินของโลกทํางานรวมกับวิศวกร
นักบิน และชางเครื่อง นําความรูลาสุดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของมนุษย
กับเครื่องบินพาณิชยมาประยุกตใชเพื่อชวยให
ผูปฏิบัติงานนําไปปรับปรุงความปลอดภัยและ
เสริมประสิทธิภาพการทํางานประจําวัน
คําวา “ปจจัยมนุษย” (Human Factor)
มีการพูดถึงอยางแพร หลายในวงการการบิ น
พาณิชย ใชอธิบายถึง “ความผิดพลาดของ
มนุษย” (Human Error) มากกวาความลมเหลว
ของเครื่องยนตกลไกซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณทางการบินมากที่สุด
หากพูดกันในวงแคบ “ปจจัยมนุษย” มี
ความหมายเดียวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ลูกเรือ (CRM; crew resource management)
หรื อการบริ หารจั ดการทรั พยากรซ อมบํารุ ง
(MRM; maintenance resource management)
อยางไรก็ตาม ปจจัยมนุษยมขี อบขายดานความรู
และเนื้ อหาที่ ครอบคลุ มกว างกว า โดยป จจั ย
มนุษยจะรวบรวมขอมูลของมนุษยทั้งหมดเชน
ความสามารถ ขอจํากัด บุคลิกลักษณะ ฯลฯ มา
ประยุกตเขากับเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร ระบบ การ
ทํางาน และสิง่ แวดลอมเพือ่ สรางความปลอดภัย
ความสบาย และความมีประสิทธิภาพในการ
ใชงาน ในทางการบิน ปจจัยมนุษยถูกใชเพื่อ
สรางความเขาใจทีด่ ขี นึ้ ในแนวทางทีม่ นุษยสามารถ
ประสานกับเทคโนโลยีไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ความเขาใจดังกลาวจะนําไปใช
ในการออกแบบ การฝกอบรม การวางนโยบาย
หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหมนุษย
สามารถปฏิบัติงานไดดขี ึ้น
ตราบเทาทีม่ นุษยยงั มีความรูส กึ และอารมณ
ปจจัยมนุษยยังคงมีบทบาทสําคัญในงานความ
ปลอดภัยและการควบคุมผลผลิต โดยมนุษย
สามารถจะละเมิดกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ตางๆ โดยไมสนใจตรรกะและเหตุผลไดตลอด
เวลาขึ้นอยูกับสถานการณทเี่ ผชิญหนาขณะนั้น
นอกจากในวงการการบินและการจราจรแลว
ความรูเ รือ่ งปจจัยมนุษยยงั ถูกนํามาใชในวงการ
อุตสาหกรรมทีเ่ หีย่ วของโดยตรงกับการควบคุม
เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต และเครื่ องมือที่ มี
ความเคลื่อนไหวตางๆ
ปจจัยมนุษยมีผลกระทบตอการทํางาน
อยางแนนอนหากไมสามารถควบคุมพฤติกรรม
เสีย่ งของผูป ฏิบตั งิ านไดซงึ่ การแสดงพฤติกรรม
เสีย่ งออกมาแสดงถึงภาวะทางอารมณและความ
รูส กึ ภายใน รวมถึงสภาวะทางกาย (เชน เหนือ่ ย
ออน งวงนอน ไมสบาย ฯลฯ) เพือ่ ตอบโตสงิ่ เรา
ภายนอก หากอยูในสภาวะเปนลบก็มีแนวโนม
จะเกิดอุบัติเหตุสูง ทั้ งนี้ ปจจัยมนุษยที่ มีผล
กระทบต อการทํางาน ส วนหนึ่ งจะขึ้ นอยู กั บ
สภาพแวดลอมการทํางานดวย
สําหรับ “ความผิดพลาดของมนุษย” จะ
สงผลใหการทํางานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย
ไมไดผลเปนทีพ่ อใจ หรือเกิดอุบตั เิ หตุและความ
เสียหายตอทรัพยสนิ และบุคลากร แบงออกเปน
2 ลักษณะไดแก
 ตัง
้ ใจทําใหผดิ หมายถึง ขณะทีเ่ ขาทํา
นัน้ เขามีความตัง้ ใจคิดดวยสติ แตดวยขอจํากัด
ในความรู หรือประสบการณ ทําใหผลที่ ไดไม
เปนไปตามที่ตองการ เรียกวา “ผิด” อาจเปน
เพราะ “คิดผิด” หรือ “ตอบผิด”
 ไมตั้งใจทําใหผด
ิ หมายถึง ขณะทีท่ ํา
นั้ นไม ตั้ งใจคิดดวยสติ /ไมมีสติ อาจเกิดจาก
ความพลั้งเผลอหรือหลงลืม เพราะถูกรบกวน
หรือมีความกังวลอยูในใจ ทําใหแผนซึ่งวางไว
ไมไดรับการปฏิบัติ และผลงานไมเปนไปตามที่
คาดหวัง เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย ฯลฯ
จะเห็นไดวาความรู สึกและอารมณของ
มนุษยที่แสดงออกมาในรูปของความตั้งใจหรือ
ไมตงั้ ใจทํางานจะมีอทิ ธิพลสูงมากตอพฤติกรรม
ที่ แสดงออกมาในรูปของการทํางาน อีกเรื่ อง
หนึง่ คือความรูห รือประสบการณมสี ว นสําคัญใน
การกําหนดพฤติกรรมวาจะออกมาถูกหรือผิด
หากเรียนรูมาดีหรือมีประสบการณดานความ
ปลอดภัยสูง พฤติกรรมที่แสดงออกมีแนวโนม
ที่ จะเป นความปลอดภั ยหรื อความเสี่ ยงน อย
ตรงกันขามหากรูน อ ยหรือไมมปี ระสบการณดา น
ความปลอดภัย (ชอบทําอะไรเสี่ ยงอยู เสมอ)
พฤติกรรมจึงมีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย ทั้งนี้
เปนไปตามหลักการพฤติกรรมมนุษยมพี นื้ ฐาน

มาจากประสบการณในอดีตดังทีไ่ ดกลาวไปแลว
ในตอนตน
สําหรับความไมตั้งใจ ไมเกี่ยวกับความรู
หรือประสบการณ เพราะผูปฏิบัติงานมีพรอม
ทัง้ สองสิง่ แตเนือ่ งจากไมมสี มาธิกบั การทํางาน
พลัง้ เผลอ หลงลืม ฯลฯ จึงไมสามารถใชความรู
หรือประสบการณดีๆ มาใชในการตัดสินใจได
ผลงานที่ออกมาจึงผิด ไมมีประสิทธิภาพ เกิด
อุบัติเหตุ เกิดความเสียหาย ฯลฯ
ในทางจิ ต วิ ท ยา ความผิ ด พลาดของ
มนุษยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. Knowledge-base Error “ผิดเพราะ
รูน อ ย” เนือ่ งจากความรูห รือประสบการณดา น
ความปลอดภัยทีม่ อี ยูใ นตัวบุคคลไมเพียงพอจะใช
แกปญหาใหมๆ ได ผลจึงออกมาเปนความผิด
พลาด เกิดอุบตั เิ หตุและความเสียหาย นอกจากนี้
ยังรวมถึงผูมีประสบการณที่เปนความเสี่ยงมา
ยาวนานซึ่งมักตัดสินใจดวยอารมณและความ
รูสึกที่ไดรับอิทธิพลจากประสบการณมากกวา
จะใชตรรกะและเหตุผล ทําใหพฤติกรรมหรือ
การกระทําทีแ่ สดงออกมามีความเสีย่ งตามไปดวย
2. Rule-base Error “ผิ ดเพราะไม
ทําตามกฎ” ในการทํางานอยางปลอดภัย ตอง
ทําตามกฎระเบียบทีว่ างไวแลวซึง่ จะเปนคําตอบ
สําหรับผูป ฏิบตั งิ านเมือ่ เผชิญหนากับปญหา แต
บางคนไมทาํ ตามกฎอาจเพราะมีความเขาใจกฎ
ทีจ่ าํ กัด จํากฎไมไดครบถวน หรือไมยอมทําตาม
กฎโดยเจตนาแตเลือกทําตามความพอใจหรือที่
เคยชินจากการทําซ้าํ ในอดีต รวมทัง้ การปฏิเสธ
กฎโดยสิ้ นเชิ งและเลื อกทําตามสั ญชาตญาณ
อยางอัตโนมัติเทานั้น
3. Skill-base Error “ผิ ดเพราะ
พลัง้ เผลอ” เมือ่ ตองตัดสินใจทําสิง่ ใด บุคคลใช
ความจําจากสิง่ ทีป่ ฏิบตั มิ าแลวจนชํานาญเปนตัว
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แมเปนเครื่องมือหรือระบบออกแบบ
มาอยางดีที่สุด ก็ยังพบปญหา Human Factor
เนื่องมาจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพรอบๆ ตัว
 พื้นที่ การจัด Layout อุณหภูมิ แสง
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และการรบกวนทาง
สายตา มีผลตอความสามารถในการทํางานของบุคคล
 สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ดขึ้ นเมื่ อป จจั ย เหล านี้ เป น
อุปสรรค อาจเปนความไมสะดวกสบาย (เชน
ไมใสใจตอการนําเสนอ) หรือเปนอันตราย (เชน
อานภาพรังสีผดิ เนือ่ งจากแสงทีส่ อ งฟลม ไมเพียงพอ)
 ความออนลา (จากการอดนอน การ
นอนไมเปนเวลา การใชกําลังมากเกิน ฯลฯ)
เปนตนเหตุสําคัญของความผิดพลั้ง ซึ่งเรื่องนี้
ธุ รกิ จการบินและการขนส งมี การศึกษาเรื่ อง
ความออนลาอยางมากเพือ่ จัดทําแนวปฏิบตั เิ พือ่
ความปลอดภัยสําหรับพนักงาน
6. ดําเนินกิจกรรมเพือ่ แกปญ
 หาความ
ผิดพลาดของมนุษย
 ทีมงานที่เกี่ยวของในระดับตางๆ (ทั้ง
ระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนิน
การเพือ่ ปองกันความเสีย่ งสําคัญทีไ่ ดวเิ คราะหไว
 กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกัน
อยางเหมาะสมโดยใชการวิเคราะหแบบหาสาเหตุ
จากฐานราก (Root Cause) และใชแนวคิด
Human Factors Engineering มาออกแบบ
ระบบงานใหเอื้อตอการทําในสิ่งที่ถูกตอง
 สื่ อ สารและสร า งความตระหนั ก ใน
การปองกันความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
 ติดตามการปฏิบต
ั ติ ามแนวทางปองกัน
ความเสี่ยงที่ออกแบบไว
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม
กับทีมงานทีเ่ กีย่ วของติดตามประเมินการออกแบบ
มาตรการป องกั นของที มงานและระบบงาน
ตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการ
ในเรื่องที่สําคัญไดรับการนําไปปฏิบัติเพียงใด
REFERENCE
1. How to change instinctive and
habitual at-risk behavior in the workplace by
David Mallard May 31, 2016; http://ehstoday.com/
training/human-factor-safety-and-operations
2. The Role of Human Factors in
Improving Aviation Safety; http://www.
boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_08/h
3. ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ
(Quality Conference) ครั้งที่ 3/2555 เรื่อง
“Human Error” คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล


ตัดสินใจ แตมตี วั แปรหลายประการทีบ่ างครัง้ ไม
สามารถทําเชนนั้นได อาทิ ไมสามารถจําแนก
สิง่ แตกตางระหวางถูกและผิดในขณะนัน้ ถูกขัด
จังหวะ ไมมี สมาธิ มีเรื่องกังวลใจ เหนื่อยลา
เรงรีบ หลงลืม ฯลฯ ทําใหไมสามารถปฏิบัติได
ถูกตองเชนทีเ่ คยปฏิบตั มิ า หรือจําไมไดทถี่ กู ตอง
คืออะไร เผลอขามขั้นตอนที่ถูกตองไป เปนตน
แนวทางแกปญหา Human Error
1. Knowledge-base Error
 ปรับปรุงการเขาถึงขอมูล (Improving
information access)
 จัดใหมี ขอมูลในเวลาที่ ตองการ และ
ในที่ที่ตองการใช
 จั ดให มี ข อมู ล ณ จุ ดที่ มี การทํางาน
หรือตองตัดสินใจ
 สร างแบบบั นทึ ก เพื่ อให มี ก ารบั น ทึ ก
ขอมูลทีถ่ ูกตองและติดตามได
 ป ด กั้ นช อ งทางที่ จะหลี ก เลี่ ยงการ
ถายทอดขอมูลทีส่ ําคัญ
2. Rule-base Error
 การเตรียมความพรอม
 ตองยอมรับกอนวา คนทําผิดพลาดได
 จากนั้นเตรียมการดวยการฝกอบรม
 สามารถตรวจพบและแก ไขป ญหาให
ทันทวงที
 ทบทวนบทเรี ย นจากความบกพร อ ง
และโอกาสเกิด
 วางแผนจัดการกับภาวะวิกฤต ทั้งที่มี
โอกาสเกิด และคาดวาจะเกิด
 แตละคนถูกฝกใหเตรียมคิดวา “หาก
เกิดสถานการณจะทําอยางไร”
 โดยให ความสําคั ญ กั บ ทั ก ษะการคิ ด
(Mental Skill)กับทักษะทางเทคนิค(Technical
Skill) อย างเท าเที ยมกั น ซึ่ งทั กษะทั้ งสองนี้
พัฒนาไดและตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ
 ความยืดหยุน
 ในการวางแผน ปรั บ โครงสร างการ
สัง่ การสอดคลองกับสถานการณเฉพาะหนา
 ความสําเร็จอยูที่
่
 มีแนวทางดําเนินการลวงหนาระดับหนึง

ผูป ฏิบตั งิ านมัน่ ใจทีจ่ ะละเมิดได ถาจําเปน
 ความพยายามในการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน อาจละเลยคุณสมบัตกิ ารปรับตัว
ของคน
 จึงควรมีสมดุลระหวางการมีแนวทาง
ที่ชัดเจนกับการใหอิสระในการตัดสินใจ
3. Skill-base Error
 ใช สิ่ ง เตื อนใจ(Reminder) ที่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจปรากฏในสถานที่และเวลาใกลกับ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน หรือจุดตัดสินใจ
 ระบุชด
ั วาตองทําอะไร ที่ไหน เมือ่ ไหร
4. การออกแบบทางวิศวกรรมปจจัย
มนุษย (Human Factors Engineering)
 การออกแบบที่ไมดี แสงที่ไมเพียงพอ
การรบกวนสมาธิ การสื่อสารที่ไมเขาใจ และ
ปจจัยอืน่ ๆ อีกเปนจํานวนมากทีท่ าํ ใหเกิดความ
ไร ประสิ ทธิ ภาพและความไม ปลอดภั ยขึ้ นใน
การปฏิบัตงิ าน
 ปญหา Human Factors สวนใหญมก
ั จะ
ไมมีผลกระทบในระยะยาวทําใหไมไดรับความ
สนใจ แตก็มีอีกจํานวนหนึ่งที่กอใหเกิดผลตาม
มาอยางใหญหลวง และอาจจะเกิดซ้ําขึ้นอีกได
หากปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุไมไดรบั การแกไข ดังนัน้
Human Factors จึงไมใชสิ่งที่ดีหรือไมดี แตมัน
เปนองคประกอบอยางหนึ่งในการทํางาน
 แนวคิด Human Factors Engineering
สามารถนํามาใชในการออกแบบตอไปนี้
 การเขียนฉลาก
 การสงสัญญาณเตือน
 การนําเสนอขอมูล
 แบบบันทึก
 กระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน
 ซอฟทแวร
 สถานที่ทํางาน
 การฝกอบรม
 เครือ
่ งชวยการจํา การคิด การตัดสินใจ
(cognitive aids)
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
5. การปรับปรุงสภาพแวดล อมการ
ทํางาน (Improving Work Environment)
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