
แค่เปลี่ยนเรื่องนี้
ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ

มาซายุกิ  นากาโอะ
เขียน

อาคิรา  รัตนาภิรัต
แปล

สํ า นั ก พิ ม พ์ อ ม ริ น ท ร์ ฮ า ว ทู   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร



คำนำสำนักพิมพ์	 (10)

บทนำ	 	 	 1

บทเริ่มต้น	 ความผิดพลาดมีประเภทใดบ้าง 6
 1.	 ความผิดพลาดทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีรูปแบบของมัน	 7

 2. ขอเพียงตั้งใจเราก็ป้องกันได้!
  นี่คือสาเหตุห้าประการที่ทำให้เกิดความผิดพลาด 11

 3.	 แม้เป็น “แผนการที่หัวหน้าคิด” แต่คนทำพลาด
	 	 ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ!? - ความผิดพลาดระดับองค์กร	 15

 4.	 ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องผิด
  แต่ต้องเป็นความผิดพลาดที่มีความหมาย	 19

 Tip ทำอย่างไรไม่ให้พลาดที่นั่งบนรถไฟตอนเช้า	 23

บทที	่ 1	 วิธีคิดของคนที่ไม่ทำผิดพลาด 26
 5.	 อย่ามองว่าสมบูรณ์แบบแล้ว! อย่าหยุดคิด! 
	 	 ความคิดที่หยุดอยู่กับที่จะนำไปสู ่“ความผิดพลาด”	 27

 6.	 คำว่า “เวลาที่เราคุ้นเคยกับสิ่งใดแล้วคือเวลาที่
	 	 อันตรายที่สุด” นั้น จริงครึ่งหนึ่ง ไม่จริงครึ่งหนึ่ง!?	 31

 7.	 ละทิ้ง “ธรรมเนียม” ไปซะ การยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
	 	 จะทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่	 	 35

 8.	 เรื่องที่กำหนดแล้วจะเปลี่ยนแปลงกลางคันไม่ได ้ -
	 	 ลักษณะเด่นของคนที่มักเดินไปสู่หนทางที่ผิดพลาด	 39

 9.	 สมองของเราโกหกได้นะ! ป้องกันการ “คิดว่าทำแล้ว”
	 	 ด้วยการใช้ตา นิ้ว และปาก	 43

สารบัญ



 10.	 วิธีคิดของคนที่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาด 
มองสิ่งต่าง ๆ ด้วยการคิดแบบต่อยอด	 47

 11.	 สรุปรูปแบบความผิดพลาดของตัวเองเป็นประโยคสั้น ๆ	 51

 12.	 จัดโต๊ะให้เรียบร้อยอยู่เสมอ! 
  คนที่จัดระเบียบได้ดีจะไม่ค่อยทำผิดพลาด	 55

 13.	 เรื่องที่ไม่เข้าใจห้ามปล่อยให้ค้างคา  
ถ้าไม่เข้าใจเหตุผลก็แก้ไขอะไรไม่ได้	 59

 Tip	 วิธีป้องกันการเมาหลับจนนั่งรถไฟเลยสถานี	 63

บทที	่ 2	 แค่เปลี่ยนตรงนี้
	 ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ 66
 14. “Dual Check” ช่วยให้เห็นข้อผิดพลาดได้ดียิ่งกว่า 

“Double Check”	 67

 15.	 อย่าทำอะไรสองอย่างพร้อมกัน  
ทำงานให้เสร็จไปทีละอย่าง	 71

 16.	 เปลี่ยนวิธีพูดและเนื้อหาให้เหมาะกับคู่สนทนา 
จะช่วยเลี่ยงการ “เผลอพูด” ได้ง่าย	 75

 17.	 เขียนเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความสำคัญ 
ใส่กระดาษแปะเอาไว ้ - ทำไมลูกน้องถึงทำงานไม่ได้ดั่งใจ  79

 18.	 บันทึกเวลาที่ใช้ทำงาน 
  ลดความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาทำงาน	 83

 19.	 มองข้ามความผิดพลาดเล็ก ๆ ถึงเราจะต้องการความ 
สมบูรณ์แบบ ก็ทำให้ความผิดพลาดหมดไปไม่ได้	 87

 Tip	 คนประเภท “ปล่อยไปตามบุญตามกรรม”
	 	 จะทำพลาดได้ง่าย	 91



บทที	่ 3	 วิธีหยุดความผิดพลาด
	 ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้ขยายใหญ่ขึ้น 94
 20.	 หากรู้สึกคาใจต้องไม่ปล่อยผ่าน! 

สิ่งสำคัญในการป้องกัน “ความผิดพลาดที่ไม่คาดฝัน”	 95

 21.	 เตรียมแผนสำหรับแก้ปัญหาเอาไว้เสมอ  
แค่เตรียมพร้อมเอาไว้ก็หมดปัญหา	 99

 22.	 “พอทำตรงนี ้ ตรงนั้นก็เสีย” ทำให้ไม่อาจแก้ปัญหาได้	 103

 23.	 สอนลูกน้องให้คิดเองเป็น  
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเสมอไปสำหรับคำว่า “ต้องทำอย่างไร”	 107

 24.	 นำตัวอย่างความผิดพลาดมาแชร์ร่วมกันในทีม  
“การเรียนรู้จากความผิดพลาด”  
คือการรู้จักนำไปปรับใช้กับงานอื่นด้วย	 111

 25.	 เตรียมการให้รับช่วงทำงานต่อได้ทุกเวลา  
หยุดต้นเหตุที่ก่อให้เกิด “เหตุสุดวิสัย”  115

 26.	 อย่าให้คนที่ทำพลาดเป็นคนจัดการปัญหา 
ให้คนอื่นทำจะจัดการได้ดีกว่า	 119

 27.	 ทำให้ทุกคนซึมทราบ “หลักปฏิบัติ” ของบริษัทขึ้นใจ 
สิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจ  122

 28.	 ฝึกฝนให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัต ิ  
ในยามฉุกเฉินต้องจัดการทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว	 126

 29.	 การฝึกลูกน้องให้คิด ตัดสินใจ และลงมือทำได้เอง 
คือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการให้ลูกน้องรายงาน 
หรือปรึกษาหัวหน้า	 130

 Tip	 จงให้ความสำคัญแก่สัมผัสที่หกมากกว่าทฤษฎี	 134



บทที	่ 4	 วิธีวางแผนการ
	 เพื่อลดความผิดพลาด 136
 30.	 การกล่าวตักเตือนไม่ช่วยให้ความผิดพลาดลดลง 
	 	 ต้องสร้างเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด	 137

 31.	 สร้างข้อกำหนดความต้องการให้เข้าใจตั้งแต่แรก  
เพราะคนสั่งงานกับคนรับคำสั่ง 
มักเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน	 141

 32.	 กำหนดการหยุดเอาไว้ก่อน 
  หากไม่มีเงื่อนไขการหยุดจะทำให้ตัดสินใจได้ยาก	 145

 33.	 หาวิธีให้คน “ทำผิดไม่ได้” 
  การพูดแค่ว่า “อย่าทำ!” คนก็จะยังทำอยู่ด ี  149

 34.	 หาวิธีให้พนักงานรายงานความผิดพลาดได้ง่าย	 153

 35.	 ขนาดของทีมต้องอยู่ในขอบเขตที่หัวหน้าควบคุมได ้
	 	 อย่าให้ความผิดพลาดแค่ส่วนหนึ่งขยายออกไปทั่วทั้งหมด  157

 36.	 คิดเสียว่า “งานนี้ไม่เหมาะกับเรา”  
วิธีเพิ่มกำลังใจไม่ให้เรากลัวการผิดพลาด	 161

สรุปวิธีลดความผิดพลาดลง	 99%	 166

ประวัติผู้เขียน	 	 169



มาซายุก ิ นากาโอะ 1

บทนำ

เมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสขับรถออกไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด พอตกดึก 
กลับถึงบ้าน ขณะที่กำลังจะถอยรถเข้าบ้านนั้นเอง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมืดหรือ 
อย่างไร ด้านซ้ายของรถดันไปชนจนชิ้นส่วนของกระจกข้างหลุดออกมา

ตอนที่ชนผมนึกในใจว่า  “แย่แล้ว...” แต่ที่ช็อกหนักคือหลังจากนั้นครับ  
เนื่องจากแค่ชิ้นส่วนหลุดออกมา ผมจึงคิดไปว่าคงมีค่าซ่อมราว 3,000 เยน เลย 
รบีตดิตอ่ศนูยซ์อ่ม แตท่างศนูยแ์จง้วา่ตอ้งเปลีย่นกระจกขา้งทัง้หมดซึง่มคีา่ใชจ้า่ย 
ถึง 40,000 เยน

ทันทีที่รู้ว่าค่าซ่อมนั้นแพงเกินคาด ผมก็คิดขึ้นว่า

“ทั้งที่เป็นโรงรถในบ้านซึ่งคุ้นเคยด ี ทำไมถึงชนไปได้นะ”

“เพราะดึกแล้วเลยมองไม่เห็นเหรอ...”

“ตั้งสี่หมื่น ซื้อโมเดลรถไฟเซตใหญ่หรือไปดินเนอร์หร ูๆ ได้เลย”

ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ สุดท้ายก็ไปบอกภรรยาให้ช่วยจัดการที่เหลือด้วย
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หลังฝากฝังกับภรรยาแล้วเลิกคิดเรื่องนี้ ผมก็ค่อยรู้สึกดีขึ้น ปกติกระจก 
ข้างนั้นถ้าถูกกระแทกจากด้านหลังของกระจก มันจะพับเข้าหาตัวรถ แต่ถ้า 
กระแทกจากด้านหน้าจะถูกหักย้อนไปด้านหลัง พอเริ่มสงบสติได้ ผมก็สบายใจ 
ขึ้น และคิดว่าจะต้องนำเรื่องนี้ไปคอมเพลนกับศูนย์ซ่อมว่า “ทำไมถึงไม่ทำ 
ทั้งสองด้านให้เหมือนกัน แบบนี้มันไม่ถูกนะ” (หัวเราะ)

ในการทำงานเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหนึ่งอย่างมักทำให้เกิดการติดขัด 
ต่อไปเรื่อย  ๆ เช่นทำให้เราไม่มีสมาธิ หรือบางครั้งอาจส่งผลให้ทำผิดพลาด 
ซ้ำซ้อนไปอีก นอกจากนี้เมื่อมีข้อผิดพลาดก็ทำให้ต้องทำงานเยอะขึ้นเพื่อ 
แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น พองานยุ่งมาก ๆ ก็ส่งผลถึงคุณภาพการทำงานอีก

เมื่อความผิดพลาดหนึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดต่อ ๆ ไปได้ คนส่วนใหญ่ 
จงึคดิวา่ไมอ่ยากทำพลาด และสงสยัวา่ไมม่วีธิไีหนทีจ่ะชว่ยไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
ได้เลยหรือ

ขอโทษที่แนะนำตัวช้าไปหน่อยครับ ผมชื่อมาซายุกิ นากาโอะ รอง 
ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัย 
โตเกียว เมื่อก่อนผมเคยเป็นวิศวกรเครื่องกลครับ แต่เมื่อยี่สิบปีก่อนได้เปลี่ยน 
งานมาสอนการวางแผนการผลิตให้แก่นักศึกษาและเด็กรุ่นใหม่ ตอนนั้นผม 
ได้รู้ว่าการสอนด้วยตัวอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดนั้นได้ผลด ี จึงเป็นเหตุให้ผมสนใจ 
รวบรวมความผิดพลาดในการทำงานต่าง  ๆ  บนโลกนี้ แล้ววิจัย  “ศาสตร์แห่ง 
ความผิดพลาด”  เรื่อยมา ผมเปิดบรรยายในหัวข้อ  “การป้องกันความผิดพลาด”  
และเป็นรองประธานสมาคมศาสตร์แห่งความผิดพลาด (Association for the  
Study of Failure) ด้วยครับ

ความคิดของผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความผิดพลาดนั้นได้แก่  
“น่าเสียดายที่คนเราไม่สามารถทำให้ข้อผิดพลาดหมดไปได้” “มนุษย์เป็นสิ่ง 
มชีวีติทีไ่มว่า่อยา่งไรกต็อ้งทำเรือ่งผดิพลาด” “แถมเรายงัทำพลาดเหมอืนเดมิซำ้ ๆ  
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อีกด้วย”

แต่หากรู้จักวิเคราะห์ความผิดพลาดของตัวเองและหาทางป้องกัน เราก็ 
สามารถป้องกันการเกิดหรือลดความผิดพลาดลงได้ นอกจากนี้กรณีที่เกิดความ 
ผิดพลาดขึ้นแล้ว ก็สามารถหาทางป้องกันไม่ให้ความเสียหายนั้นขยายใหญ่ 
มากขึ้นได้อีก

สิ่งสำคัญเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ใช่การยอมรับเพียงว่า “จากนี้ไปต้อง 
ระวังให้มาก” ไม่ใช่การรับผิดชอบหรือรับบทลงโทษ และก็ไม่ใช่การกลัวที่จะทำ 
พลาดซ้ำจึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่ดูมีความเสี่ยงด้วย

สิ่งสำคัญคือการคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของความผิดพลาด หาวิธีหรือตั้งกฎ 
ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง และทำการทดลองวิธีนั้น  ๆ 
โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำพลาด

ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมที่ช่วยลดการเกิดความ 
ผิดพลาดได้จริงแล้ว ยังอธิบายถึงวิธีทำงานไม่ให้เกิดความผิดพลาด และการ 
ป้องกันปัญหาลุกลามใหญ่โตเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นจากการอธิบายว่า  “ความผิดพลาดนั้นมีประเภทใด 
บ้าง”

บทที่หนึ่งพูดถึงลักษณะเฉพาะในวิธีการคิดของคนที่ทำผิดพลาดน้อย เพื่อ 
ให้รู้ว่าต้องคิดอย่างไรจึงจะไม่ทำพลาด

บทที่สองเป็นการแนะนำเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความผิดพลาด 
ซึ่งนำไปใช้ได้จริง สามารถทำได้ทันทีและได้ผลดี
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ในบทที่สามผมพูดถึงวิธีจัดการกับความผิดพลาดและป้องกันการลุกลาม 
ของปัญหาในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว

และในบทที่สี่เป็นการอธิบายการหาหรือสร้างวิธีที่จะลดความผิดพลาด  
รวมถึงวิธีการนำไปใช้จริง

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ความผิดพลาดเป็นเรื่องให้อภัยไม่ได้ การทำงานโดย 
ไม่คิดให้รอบคอบและลึกซึ้งในบริษัทซึ่งมีโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน  
สามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ หรือความผิดพลาดเล็ก  ๆ ที่เรา 
คิดว่า “ไม่เป็นไรหรอกมั้ง” ก็อาจทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือได้

นอกจากนี้หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมป ี 2011  
ก็ทำให้เราต้องคิดถึงข้อผิดพลาดที่ “ไม่น่าเชื่อ” “ผิดคาด” หรือ “ไม่น่าเป็นไปได้” 
กันอีกมาก

อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมปีญัหาเกดิขึน้ แตเ่ราจะทำธรุกจิดว้ยความหวาดกลวั 
และเอาแต่หลีกหนีการท้าทายไม่ได้

หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งให้ทุกท่านไม่เกรงกลัวต่อความผิดพลาด 
และคว้าโอกาสต่าง ๆ ไว้ได้ ผมจะยินดีเป็นอย่างมาก

มกราคม 2016

มาซายุก ิ นากาโอะ
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บทเริ่มต้น
ความผิดพลาด
มีประเภทใดบ้าง
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1
ความผิดพลาดทุกอย่างบนโลกนี้

ล้วนมีรูปแบบของมัน

แทบไม่มีความผิดพลาดใหม่ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นเลย! 
เรากำลังทำพลาดซ้ำเหมือนในอดีต

ความผิดพลาดคือสิ่งที่ติดตัวมนุษย์เรา แม้จะไม่ค่อยมีความผิดพลาดที่ 
ร้ายแรงถึงชีวิตหรือทำให้เราต้องเสียงาน แต่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยทำเรื่องผิดพลาด 
เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เสมอ เช่น พูดแรงเกินไปจนภรรยาหรือสามีอารมณ์เสีย หรือว่า 
ออกไปซื้อของแต่กลับลืมซื้อเครื่องปรุงที่ต้องการ พอกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกท ี
ก็พบว่าของหมดแล้ว

เมื่อเรามองย้อนดูตัวเองที่เคยทำผิดพลาดเช่นนี้ รู้สึกไหมครับว่าแทบไม่มี 
อันไหนเลยที่เป็น  “การผิดพลาดเพียงครั้งเดียวที่ไม่เคยทำพลาดมาก่อนหรือจะ 
ไม่มีวันทำพลาดอีก” ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นความผิดพลาดเดิม ๆ ทั้งนั้น

สรุปแล้วความผิดพลาดส่วนใหญ่ต่างก็มีรูปแบบของมัน

ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ก็คือการ 
คิดว่า  “ครั้งนี้ก็คงไม่เป็นไร” เวลาที่สัญญาณไฟคนข้ามถนนเปลี่ยนเป็นสีแดง 
แล้ว คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่า “สัญญาณเพิ่งเปลี่ยนเอง ไม่เป็นไรหรอก” แล้วก็ 
ข้ามถนนฝ่าไฟแดงไป แต่การคิดว่า “ครั้งนี้ก็คงไม่เป็นไร” ทุกครั้ง โอกาสจะเกิด 
อุบัติเหตุก็ย่อมสูงขึ้น
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นอกจากนี้ การที่เราทำใบเสนองานไม่ทันตามกำหนดก็เช่นกัน นั่นมักเป็น 
เพราะเราคิดว่า  “คราวก่อนทำวันเดียวก็เสร็จ ครั้งนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอก” แต่พอ 
เริ่มลงมือทำกลับพบว่าเป็นงานยากกว่าที่คิด หรืออาจมีลูกค้ามาขอพบกะทันหัน 
สุดท้ายจึงไม่สามารถทำให้เสร็จตามกำหนดได้ เวลาที่เราทำสำเร็จคือเวลาที่ 
อันตรายที่สุด หากคิดได้เช่นนั้นความผิดพลาดก็จะลดลง

ถ้ารู้รูปแบบของความผิดพลาด เราก็หาวิธีป้องกันได้
“คิดว่าทำแล้ว”  ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความผิดพลาด เช่นเวลาจอด 

จกัรยานทีห่นา้สถานรีถไฟ เราคดิวา่ตวัเองลอ็กจกัรยานแลว้ แตใ่นความเปน็จรงิ 
ยังไม่ได้ล็อก พอรถไฟมาถึงสถานีแล้วค่อยนึกได้จึงรีบวิ่งออกไปดู นี่เป็น 
ตัวอย่างหนึ่งของการ “คิดว่าทำแล้ว” นอกจากนี้เวลามีเอกสารต้องส่งไปรษณีย์ 
จึงวางไว้บนโต๊ะทำงาน สุดท้ายก็ออกจากที่ทำงานโดยวางซองเอกสารทิ้งไว้บน 
โต๊ะอย่างนั้น แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความผิดพลาดจากการ “คิดว่าทำแล้ว” เช่นกัน 
การเช็กสิ่งต่าง ๆ เราต้องไม่คิดในหัว แต่ควรใช้วิธีชี้นิ้วแล้วพูดออกมา

นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบความผิดพลาดที่เรียกว่า  “เมื่อมีครั้งที่สองก็ต้องมี 
ครั้งที่สาม” เช่นคนที่ลืมซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผมได้พูดไปแล้วนั้น มัก 
ไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะมีครั้งที่สองที่สามตามมาเสมอ หรือเวลาที่เรา 
คิดว่าจะแวะธนาคารตอนกลับจากซื้อของแต่ก็ลืม คนประเภทนี้มัก  “ลืมทำนู่น 
ทำนี่” อยู่บ่อย ๆ หากทำเช็กลิสต์เอาไว้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดลงได้

นอกเหนือไปจากนี้ก็มีรูปแบบความผิดพลาดจาก “เหตุสุดวิสัย”  ด้วย เช่น 
ตอนขึ้นรถไฟชินคันเซนผมเคยเจอคนแก่สะดุดกระป๋องเปล่าจนล้มคว่ำ เห็นแล้ว 
ก็อดสงสารไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงเราคาดเดาถึงอุบัติเหตุนั้นได้ เหมือนใน 
การ์ตูนที่มักมีฉากคนลื่นล้มเพราะเหยียบเปลือกกล้วยให้เห็นบ่อย ๆ 

หรือเวลาที่มีสัมภาระจากรถกระบะตกลงบนถนน รถคันหลังมักรีบเบรก 
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กะทนัหนั ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา กรณีเช่นน้ีก็ถือเป็นตัวอย่างจาก “เหตุสุดวิสัย”  
ท่ีไม่คาดฝัน แต่เราป้องกันได้ด้วยการขับรถทิ้งระยะให้ห่างจากคันข้างหน้า

ความผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นตามรูปแบบทั้งสิ้น ดังนั้นหากรู้สึกตัวว่า  
“เรามักทำพลาดด้วยรูปแบบนี้เสมอเลย” ก็จะหาทางป้องกันได้ เพียงแต่คนที่ 
ทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำ  ๆ  มักไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าความผิดพลาดครั้งก่อนกับครั้งนี้ 
มีลักษณะคล้ายกัน



ความผิดพลาดล้วนมีรูปแบบของมัน

ประเด็นสำคัญ

ครั้งนี้ก็คงไม่เป็นไร คิดว่าทำแล้ว

เมื่อวานก็แบบนี้
แต่ฝนไม่ตก

วันนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอก

แย่แล้ว ฝนตกจนได้
รู้อย่างนี้น่าจะเอาร่ม

มาด้วย

เอาละ!
ที่เหลือก็แค่เอาไปส่ง

ฮ้า
ดีจังที่ทำงานเสร็จ

ด้วยดี

ตายละ!  
ลืมส่งเอกสาร!

 

เหมือนฝนจะตกเลย...

หากเข้าใจรูปแบบความผิดพลาดของตัวเอง เราก็หาทางป้องกันได้
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2
ขอเพียงตั้งใจเราก็ป้องกันได้!

นี่คือสาเหตุห้าประการที่ทำให้เกิดความผิดพลาด

“การขาดความรู้” และ “ความประมาท” ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ความผิดพลาดมีสาเหตุเสมอ การวิเคราะห์สาเหตุจะทำให้เรารู้ว่า  “ทำไม 

ถึงทำพลาด” “ต้องทำอย่างไรจึงจะไม่พลาดซ้ำ” สาเหตุของความผิดพลาด 
สามารถแบ่งออกคร่าว ๆ เป็น “สาเหตุระดับบุคคล” “สาเหตุระดับองค์กร” และ  
“สาเหตุที่ไม่มีใครรับผิดชอบได้” ก่อนอื่นเรามาดูกันว่า  “สาเหตุระดับบุคคล” 
มีอะไรบ้าง

1. ความผิดพลาดจากการขาดความรู้
หมายถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดจากการไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่เรียนรู้ 

วิธีการซึ่งถ่ายทอดต่อ  ๆ  กันในองค์กร โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิด 
ความผิดพลาดซ้ำหรือไม่ก็ตาม การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการไม่รู้นั้นง่ายมาก  
คือการศึกษาให้รู้นั่นเอง และแหล่งความรู้ที่หาได้ง่ายก็คือสมาร์ทโฟน

2. ความผิดพลาดจากความประมาท
หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความระมัดระวัง เช่น “คิดว่า 

การปีนเขาในฤดูหนาวไม่ใช่เรื่องยากจึงทำให้ต้องประสบเรื่องยากลำบาก” ความ 
ผิดพลาดประเภทนี้อาจเกิดจากการมีความเข้าใจเรื่องนั้น  ๆ  ไม่เพียงพอ (ขาด 
ความเข้าใจ) หรือแม้เข้าใจดี แต่เพราะกำลังยุ่งหรือคิดว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญ 
จึงไม่ระวังให้ดี (ขาดความระมัดระวัง การเอาใจใส่) รวมทั้งอาจเกิดจากอาการ 
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เหนื่อยล้าและสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวย

สิ่งสำคัญในการป้องกันความผิดพลาดจากความประมาทนั้นต้องอาศัยเวลา 
เตรียมการหรือเอาใจใส่กับมันโดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ส่วนกรณีที่สภาพ 
ร่างกายไม่แข็งแรงก็จำเป็นต้องกล้าจะหยุดพักระหว่างทาง

เมื่อคิดได้ว่า “ถ้าตอนนั้นตั้งใจทำก็คงดี...” ก็สายไปแล้ว
3. ความผิดพลาดจากการไม่ทำตามขั้นตอน
หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำตามกฎที่ตั้งไว้แล้ว  ยก 

ตัวอย่างเช่นเราได้รับมอบหมายให้ส่งใบแจ้งเพื่อนร่วมงานว่าจะมีการเปลี่ยนเวร 
การทำงานกะกลางวันและกลางคืน แต่เราไม่ได้ส่งหรือเขียนข้อความไม่ชัดเจน 
จึงทำให้เกิดความผิดพลาด (ขาดการติดต่อสื่อสาร) หรือการเปลี่ยนขั้นตอนการ 
ทำงานโดยพลการจนทำให้เกิดความผิดพลาด (เพิกเฉยขั้นตอน) เป็นต้น กรณี 
เช่นนี้หากเรารักษากฎระเบียบก็ลดความผิดพลาดลงได้

4. ความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ผิด
หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ผิดไป หรือ 

ตัดสินใจผิดหลังการวิเคราะห์นั้น การมองอะไรเพียงด้านเดียว (ไม่มีวิสัยทัศน์)  
การไม่เข้าใจโครงสร้างหรือทฤษฎี (ทำความเข้าใจไม่ถูกต้อง) การเข้าใจผิด  
(มีความรู้ผิด  ๆ)  ล้วนก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดได้ ส่วนใหญ่มักเป็นความ 
ผิดพลาดจากคนระดับหัวหน้า แม้จะค้นหาวิธีแก้ไขจากกูเกิ้ลก็มักไม่ค่อย 
ช่วยอะไร เพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขเฉพาะต่าง  ๆ  กันไป กรณีนี้เราจำเป็นต้อง 
คิดหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเองเท่านั้น

5. ความผิดพลาดจากการตรวจสอบหรือพิจารณาไม่มากพอ
เช่นไม่มีการตรวจสอบหรือพิจารณาให้ถี่ถ้วนล่วงหน้าว่าจะต้องทำอย่างไร 

จึงประสบผลสำเร็จ (ขาดการตรวจสอบล่วงหน้า) หรือไม่มีการจำลองสถานการณ์ 
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ให้เพียงพอเพื่อดูว่าอาจเกิดปัญหาใดได้บ้าง ปัญหาที่ไม่คาดฝันส่วนใหญ่มักเกิด 
จากสาเหตุนี ้ หากเราตรึกตรองล่วงหน้าก่อนลงมือทำก็ป้องกันการผิดพลาดได้

เมื่อมองเช่นนี้ จะเห็นว่าความผิดพลาดส่วนใหญ่ป้องกันได้หากเราตั้งใจ 
ทำสิ่งนั้นให้ดี เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว เราจะสามารถเข้าใจสาเหตุและ 
คิดได้ว่า “ถ้าตอนนั้นเราตั้งใจทำก็คงดี...”



ความผิดพลาดมีสาเหตุของมันเสมอ

ประเด็นสำคัญ

ความผิดพลาดส่วนใหญ่ป้องกันได้หากเราตั้งใจทำให้ดี

โปรแกรมนี้ถ้าปิดหน้าจอ
ทันทีหลังส่งอีเมล 

มันจะไม่ส่งออกไปนะ

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรู้
ป้องกันได้ด้วยการศึกษาหาความรู้!

ข้อผิดพลาดจากการไม่ทำตามกฎที่ตั้งไว้
รักษากฎระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ 

ฉันไม่เห็นรู้
มาก่อนเลย~

เอาละ เสร็จแล
้ว

ตามกฎแล้วต้องตรวจทาน
อีกครั้ง แต่เรากำลังรีบ 

ช่างมันเถอะ

หา! 
ขอโทษครับ...

เอ๊ะ!? อีเมลของ 
เมื่อวานไม่ได้ส่ง 
ออกไปหรอกหรือ!!

ทำผิดนี่นา!!
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โปรแกรมนี้ถ้าปิดหน้าจอ
ทันทีหลังส่งอีเมล 

มันจะไม่ส่งออกไปนะ

3
แม้เป็น “แผนการที่หัวหน้าคิด” 

แต่คนทำพลาดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ!?

- ความผิดพลาดระดับองค์กร

องค์กรที่ใช้ระบบหัวหน้าสั่งงานลูกน้องมักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
คราวน้ีเรามาดู “ความผิดพลาดระดับองค์กร” กันบ้าง ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองน่าหงุดหงิด 

อย่างมาก เพราะถึงเราจะรู้สึกผิดแต่ก็มักแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ นับเป็นความ 
ผิดพลาดประเภทที่เหล่าพนักงานกินเงินเดือนบ่นกันมากที่สุด

1. ความผิดพลาดจากแผนงานที่ไม่ดี
หากเราดำเนินการในแผนงานหรือโครงการซึ่งดูท่าไม่น่าจะทำได้จริง ต่อให้ 

เราใชค้วามรูค้วามสามารถมากแคไ่หน กย็งัมโีอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดไดส้งู 
ถ้าเรารู้ว่าแผนการนี้ไม่น่าทำได้ก็ควรแก้ไขเสียก่อน แต่หากผู้เสนอแผนงานคือ 
หัวหน้าระดับสูง สมาชิกคนอื่นก็คงไม่กล้าพูดว่า  “อย่าทำเลย” และในกรณีนี้ 
ส่วนใหญ่เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจริง  ๆ คนที่ต้องรับผิดชอบหรือจัดการ 
แก้ไขก็ไม่ใช่คนเสนอไอเดีย แต่กลับเป็นผู้รับคำสั่งนั้นไปดำเนินการ

2. ความผิดพลาดจากการให้ความสำคัญผิดที่
หมายถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญไม่ตรงกับ 

ความต้องการของสังคมหรือลูกค้า ตัวอย่างที่พบได้บ่อยคือเวลาที่บริษัทให้ความ 
สำคัญแก่ผลกำไรมาก  ๆ ทำให้คุณภาพหรือความปลอดภัยในสินค้านั้นลดลง  
สังคมหรือลูกค้าจึงไม่ให้ความสนใจ กรณีตัวอย่างเช่นนี้มีให้เราเห็นอยู่ตลอด 
เวลาทั่วทุกสารทิศเลยครับ



แค่เปลี่ยนเรื่องนี ้ ความผิดพลาดก็ลดลงอย่างเหลือเชื่อ16

ความผิดพลาดจากการให้ความสำคัญผิดที่นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายหากหัวหน้า 
ระดับสูงไม่ใส่ใจฟังความเห็นที่ต่างจากตัวเอง หรือเป็นองค์กรที่มีความเข้มงวด 
เรื่องระบบหัวหน้า - ลูกน้อง

3. ความผิดพลาดจากการบริหารที่ไม่ดี
หมายถึงความผิดพลาดเพราะไม่สามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม 

เป้าหมายได้อย่างราบรื่น ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าตัดสินใจไม่ได้ ทำให้เสียเวลา  
ตัดสินใจผิดพลาด หรือคำสั่งของหัวหน้าไม่ชัดเจน ก็ทำให้เราไม่สามารถทำงาน 
ให้สำเร็จ

นอกจากนี้  “สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องไม้เครื่องมือต่าง  ๆ รวมถึง 
บุคลากรที่ไม่พร้อมต่อการบรรลุเป้าหมาย” หรือ  “ลูกน้องตัดสินใจโดยพลการ  
ไมม่กีารรวบรวมความเหน็ของทมี” กถ็อืเปน็การบรหิารทีไ่มด่แีละกอ่ใหเ้กดิความ 
ผิดพลาดได้

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จะยึดถือตามความสำเร็จจากอดีตไม่ได้

“ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร” 
ก็มีเหมือนกัน ส่วนมากมักเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ หรืออาจไม่นับว่าเป็นความ 
ผิดพลาด

เช่น “การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ไม่ดี” เมื่อต้นปี 1990  
เป็นช่วงที่คนนิยมเล่นสกีมาก การทำธุรกิจเกี่ยวกับสกีจึงถือว่าเหมาะกับยุคสมัย 
นั้น แต่เมื่อความนิยมหมดลง บริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
ก็ต้องเสียหายกันมูลค่ามหาศาล
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ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin - นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ) เคย 
กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ทั้งองค์กรและตัวบุคคลจึงควรระลึกอยู่เสมอว่า  “สังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอด เราจะยึดถือตามความสำเร็จในอดีตไม่ได้”

“ความผิดพลาดจากการขาดความรู้”  ก็นับเป็นความผิดพลาดที่ช่วยไม่ได้ 
เช่นกัน เช่นความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิด 
แผ่นดินไหวน้อย ก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะเราคาดการณ์ไม่ถึงมาก่อน 
อยา่งไรกต็าม จากการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูจากความผดิพลาดจำนวนมาก 
ผมพบว่า “ความผิดพลาดจากการขาดความรู้” นั้นมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ 
ที่ความผิดพลาดส่วนใหญ่เป็นความผันแปรจากความผิดพลาดในอดีต และหาก 
เราเรียนรู้จากอดีตก็จะคาดการณ์อนาคตได้



ข้อผิดพลาดบางอย่าง ต่อให้เรารับผิดก็แก้ไขอะไรไม่ได้

ประเด็นสำคัญ

ต้องไม่ยึดถือตามความสำเร็จในอดีต รู้จักปรับตัวอยู่เสมอ

ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก “สาเหตุระดับองค์กร” ก็มีอยู่มาก

หากไม่รู้จักปรับตัว ทั้งองค์กรและตัวเราก็ไม่อาจอยู่รอด

ไม่น่าทำได้นะ...

หา!? 
เราต้องเป็นคน
รับผิดชอบเหรอ

นี่เป็นคำสั่งจากเบื้องบน 
ภายในเดือนนี้เราต้องหา
ลูกค้าใหม่ให้ได ้ 10 ราย!

ยังไงบริษัทก็ต้อง
ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่

 ธุรกิจของเรา
ไม่จำเป็นต้องมี

ออฟฟิศในเมืองก็ได ้  
ที่ดินก็ถูกกว่าด้วย

จำนวนลูกค้าใหม่
ไม่เห็นได้ตามเป้าเลย!

ขอโทษด้วยครับ! 
เขาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ
จะอธิบายสาเหตุเองครับ


