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สรุปประเด็นสำคัญเรื่ อง กำรสังเกตกำรปฏิบัตงิ ำนเพื่อควำมปลอดภัย
อ. สวินทร์ พงษ์ เก่ำ
เรียบเรียง
การสังเกตการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือที่มี คุณค่าที่จะช่วยให้ท่านใน
ฐานะหัวหน้างานสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่
ท่านควบคุมดูแลได้อย่างเหมาะสม และยังเป็ นสร้างความผูกพัน ระหว่าง
หัวหน้างาน ( จป.หัวหน้างาน) กับ ผูป้ ฎิบตั ิงาน ในการทางานร่ วมกัน ช่วย
เหลือ สนับสนุน ตลอดจน การยกระดับ การปฎิบตั ิงาน ให้เกิดประสิ ทธิผล และ
ประสิ ทธิภาพสูงสุด เทคนิค การสังเกตการปฎิบัติงาน นี ้ จะทาให้ หัวหน้ า งาน
ทราบว่ า ผู้ปฎิบัติงาน แต่ ละ คน ที่เรา บังคับบัญชาอยู่ ปฎิบัติ ที่มอบหมาย
อย่ างไร และ ยัง ทราบอีกว่ า ผู้ปฎิบัติท่านนั้น ทางาน ได้ ดีเพียงใด อีกด้ วย
หาก หัวหน้างาน ได้ นาเทคนิคดังกล่าง ไปใช้ อย่างมี ระบบ ตาม วงจร
PDCA แล้ว เทคนิคดังกล่าว จะเป็ นเครื่ องมือ ที่ ทาให้ พนักงาน ทางาน ได้
อย่าง มี คุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพ สูงสุด
การสังเกตการปฏิบตั ิงาน มี 2 ประเภท คือ
(1) การสังเกตการปฏิบตั ิงานแบบไม่เป็ นทางการ
(2) การสังเกตการปฏิบตั ิงานแบบเป็ นทางการ (แบบมีแผน)
โดยมีข้นั ตอนสาคัญในการสังเกตการปฏิบตั ิงานอย่างแบบเป็ นทางการ คือ
การเตรี ยมการ , การสังเกต , การพูดคุย , การบันทึก และการติดตามผล
1. การเตรี ยมการ ( PLAN)
ตัดสิ นใจว่า จะ สังเกตงานอะไร สังเกตใคร เหตุผลในการสังเกต
เช่ น สังเกตเพราะ เป็ นงานที่มคี วามเสี่ยง สังเกตเพราะ เป็ นผู้ปฎิบัติงานใหม่
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สังเกตุเพราะ เพิ่ง เป็ นตาแหน่ งงานมา สังเกตเพราะเพิ่งหายจากการบาดเจ็บ
เป็ นต้ น แต่ มีผ้ ปู ฏิบัติงาน อีกกลุ่มหนึ่ง ที่เรา ต้ องไม่ ละเลย คือ ผู้ปฎิบัติ งาน ที่
มีศักยภาพ และมีผลการทางาน ที่ดี การ สังเกตุ ผู้ปฎิบัติงาน กลุ่มนี ้ จะ มีวัตถุ
ประสงค์ เพื่อ ยกระดับ การทางาน ให้ สูงขึน้ และ ยังเป็ นต้ นแบบที่ดีในการ
ทางาน อีกด้ วย หัวหน้างาน จะ นาทุกปัจจัยดังกล่าว มากาหนดเป็ น แผนงาน
การสังเกตการปฎิบตั ิงาน ( PLAN ) จัดทา กาหนดเป็ น ตารางเวลา ที่จะ
ดาเนินการ และทบทวนข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องก่อนการสังเกตแต่ละครั้ง ก่อน
ดาเนินการสังเกตการปฎิบตั ิงานต่อไป
2. การสังเกต ( DO / Deploy )
ข้อแนะนาการปฏิบตั ิ คือ ยืนสังเกตในนอกเส้นทางการทางานของ
พนักงาน โดยรบกวนการทางานของผูท้ ี่ถูกสังเกต ให้นอ้ ยที่สุด และมุ่งความ
สนใจไปยังจุดที่ทาการสังเกต ในขัน้ ตอนนี ้ หาก ต้ องการรู้ ว่า ผู้ปฎิบตั ิงาน
ทางานอย่างไร ผู้สังเกต ควรแจ้ ง ให้ ผ้ ทู ี่ถกู สังเกตรั บทราบ แต่ หาก การสังเกต
มีวัตถุประสงค์ ว่ าต้ องการรู้ วิ่า ผู้ปฎบัติท่านนั้นทางานได้ ดีเพียงใด เรา ก็อาจไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ปู ฎิบัติงานที่ถกู สังเกต ทราบล่ วงหน้ า
ข้ อควรระวัง หากขณะสังเกตการปฎิบตั ิงาน พบว่า ผูท้ ี่กาลังถูก
สังเกตการปฎิบตั ิงาน ทางาน ที่อาจเกิดความเสี่ ยง และอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ/
อุบตั ิการณ์ ที่มีความรุ นแรง ผูส้ งั เกต จะต้อง สังหยุดการปฎิบตั ิงานทันที ( stop
work)
3. การพูดคุย ( CHECK)
มี 2 ลักษณะ คือ
3.1 การพูดคุยทันที เช่น การขอบคุณในการช่วยเหลือ , การสอบถาม
จุดที่ยงั ไม่ชดั เจนที่
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ผูท้ ี่ทาการ สังเกต สามารถ ให้คาแนะนา หรื อชมเชย ตามความ
เหมาะสม และแจ้งให้พนักงานได้ทราบว่า เมื่อใดจะมีการพูดคุยที่สมบูรณ์อีก
ครั้ง
3.2 การพูดคุยถึงผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีการวาง
แผนการพูดคุยไว้ ล่วงหน้า เพื่อทาการ ปรับปรุ งแก้ไข และ/หรื อ การยกระดับ
ให้เกิดการปฎิบตั ิงานที่ มี คุณภาพ ความปลอดภัย และมีปะสิ ทธิภาพสูงขึ้น
ในขั้นตอนนี้ จะต้อง ทางานสื่ อสาร แบบ 2 way คือ มีท้งั การพูดคุย และต้อง
มี การประเมินการรับรู ้ ของผูท้ ี่เราพูดคุยด้วย อย่าง ชัดเจน
4. การบันทึก ( ACT)
จะต้องมีการบันทึกผลจากการสังเกต ซึ่งจะช่วยให้การสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งมีขอ้ มูลในการพูดคุยถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน และมีระบบเอกสารที่สมบูรณ์
5. การติดตามผล ( FOLLOW UP )
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด จะต้องมีการติดตามผลทั้งในส่วนที่ผทู ้ าการ
สังเกตเห็นว่า น่าจะทา และในส่วนที่ผถู ้ ูกสังเกตบอกว่า จะทา อันจะนาไปสู่
การปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
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กำรดำเนินกำรสังเกตกำรปฏิบัตงิ ำนตำมแผน จะช่ วยให้
1. สามารถระบุการกระทา ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ การ
บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสี ยหาย
ความสูญเสี ย และการขาดประสิ ทธิภาพ
2. สามารถตัดสิ นใจกาหนดความต้องการที่ชดั เจนในการสอนงาน และการ
อบรม
3. สามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับนิสยั การปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานได้ดีข้ นึ
4. ตรวจสอบความเพียงพอของข้อกาหนด และวิธีการปฏิบตั ิงานขณะนั้น
5. ติดตามประสิ ทธิภาพของการอบรมในปัจจุบนั
6. ให้คาแนะนา เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไข ในแต่ละจุดได้เหมาะสม
7. เห็นภาพของพฤติกรรมที่ชดั เจน สาหรับการให้รางวัล และการบังคับ
ควบคุม

