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คอลัมน์การยศาสตร์….ศาสตร์ที่ต้องรู้ ฉบับที่ 2 เป็นเรื่องของ Mental Workload ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อย
คุ้ น หู กั น มากนั ก ฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก อาจารย์ ท ศพล บุ ต รมี อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิช าอาชี ว อนามั ยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจุบันกาลังศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก สาขา Psychology (Human
Factors) ณ มหาวิทยาลัย Heriot-Watt ประเทศสกอตแลนด์ จะมาเล่าให้ ฟังในเรื่อง Mental Workload กับ
ประสิทธิภาพการทางาน
สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน เมื่อพูดถึง Mental Workload หลายท่านคงไม่ค่อยคุ้นกับคานี้ เท่าไหร่นัก
ในศาสตร์ทางด้านการยศาสตร์ มักจะได้ยินคาว่า Physical Workload หรือ ภาระงานทางด้านร่างกาย เป็นที่
ทราบกัน ดี ว่าถ้าเราออกแรงทางกายในการทางานมากเกินขีดจากัดของมนุษย์ ย่อมจะทาให้ เกิดปัญหา เช่น
โรคหรือกลุ่มอาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางาน (Work- Related Musculoskeletal Disorders;
MSDs) เรื่อง Mental Workload หรือ ภาระงานทางจิตใจ ในต่างประเทศได้ให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว
และปัจจุบันมีผู้ศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการบิน การขนส่ง
การควบคุมเครื่ องจั กรด้ว ยระบบอัตโนมัติ และอุตสากรรมนิว เคลี ย ร์ บทความนี้จะกล่ าวถึง คาจากัดความ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Mental Workload กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน และวิ ธี ก ารประเมิ น ระดั บ Mental
Workload เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงความสาคัญของ Mental Workload ซึ่งเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่มีความสาคัญด้าน
การยศาสตร์

1. คำจำกัดควำมของ Mental Workload
จากข้อมูลของสานักงานราชบัณฑิตยสถาน พบว่า ยังไม่มีการแปลความหมายของ Mental Workload
เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ แต่จากการสืบค้นในฐานข้อมูล ออนไลน์ แปลศัพท์คานี้ว่า ภาระงานทางจิตใจ
ซึ่งยังไม่มีการให้คาจัดความที่ชัดเจน แต่ในต่างประเทศมีการให้คาจากัดความอย่างชัดเจน เช่น
De Waard (1996) อธิ บ ายว่ า Mental Workload มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการของงาน (Task
Demand) การใช้ความคิด (Mental Effort) และประสิทธิภาพการทางาน (Performance)
Mental Workload คือ ความสามารถที่คงเหลื ออยู่ (Spare Capacity) หลั งจากที่ ผู้ ปฏิบัติงานใช้เพื่อ
จัดการกับความต้องการของงาน (Task Demand) ในแต่ละงานนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ท่านต้องขับรถยนต์
ด้วยระบบธรรมดา ในวันที่ฝนตกและสภาพการจราจรมีความหนาแน่น ท่านจะต้องใช้ความคิด (Mental Effort)
อย่างมากในการตัดสินใจเพื่อ ขับขี่รถยนต์ให้เกิดความปลอดภัย (Task Demand) ซึ่งจะทาให้มีระดับ Mental
Workload เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับขี่(Driving Performance) ลดลง และอาจส่งผลให้ เกิด
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ความผิ ดพลาด (Error) หรื ออุบั ติเ หตุ ตามมาได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้า ท่านขับรถยนต์ ด้ว ยระบบ Automatic
ในวันที่อากาศปลอดโปร่ งและสภาพการจราจรไม่ติดขัด ระดับ Mental Workload ของท่านจะต่าลง เนื่องจาก
ท่านไม่ต้องใช้ความคิดมากจนเกินไปในการขับรถ และทาให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีแรก รวมทั้งลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Mental Workload กับประสิทธิภำพกำรทำงำน
เรื่ องความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความต้องการของงาน (Task Demand) การใช้ความคิด (Mental Effort)
ภาระงานทางจิตใจ (Mental Workload) และประสิทธิภาพการทางาน (Performance) ปัจจุบันนักการยศาสตร์
และนักจิตวิทยาให้ความสาคัญ ในด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพนักบิน พนักงานขับรถ ผู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้านิวเคลียร์ ผู้ควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ หรือแม้แต่ในบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ผ่าตัด ซึ่งจะ
เกิดความผิดพลาดในการทางานไม่ได้ ถ้ าเกิดความผิดพลาดขึ้นย่อมหมายถึงความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมหาศาล
Young และคณะ (2015) แนะนาว่าระดับ Mental Workload ทีเ่ หมาะสมจะทาให้สามารถปฎิบัติงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภ าพมากที่สุด แต่ระดับที่มากเกินไป (Mental Overload) หรือ ระดับที่น้อยเกินไป (Mental
Underload) อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง และความผิดพลาดในการทางานได้เช่นกัน หลายท่าน
อาจตั้งข้อสงสัยว่า ทาไม Mental Underload ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง ทั้งที่น่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
การทางานเพิ่มมากขึ้น ผู้ เขีย นขอยกตัว อย่างงานวิจัยของ Merat และคณะในปี 2012 ได้ทาการทดลองให้
อาสาสมัครจานวน 50 คน ขับรถยนต์จาลองด้วยระบบ Automatic ที่สร้างขึ้น สิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยนี้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ขับรถยนต์ด้วยระบบ Highly Automatic มีประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขับ รถยนต์ ด้ว ยระบบ Partially Automatic นั่นหมายถึง การขับรถยนต์ ระบบ Highly Automatic ทาให้ เกิด
Mental Underload ซึ่งแตกต่างจากวิจัยอื่นๆที่มักพบว่า การขับรถยนต์ด้วยระบบ Automatic สามารถช่วยลด
ระดับ Mental Workload ได้ สาหรับผลการวิจัย ที่เกิดขึ้นนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีและงานวิจัยต่ างๆที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบ Automatic กับ Mental Workload กับประสิทธิภาพการทางาน และความ
ผิดพลาดในการทางาน

3. กำรประเมินระดับ Mental Workload
การประเมินว่าผู้ปฏิบัติงานมีระดับ Mental Workload อยู่ในระดับใด สามารถแบ่งเป็น 3 วิธี คือ
1. กำรประเมินจำกประสิทธิภำพกำรทำงำน (Task Performance Measurements) แบ่งออกเป็น
วิธีการย่อยๆ ได้แก่
1.1 การประเมิ น จากประสิ ทธิภ าพการทางานหลั ก (Primary Task Performance Measurements)
เช่ น การวั ด ประสิ ท ธิภ าพการควบคุ ม เลนในการขั บรถ (Lane Excursion) มี ห ลายงานวิจัย พบว่าผู้ ที่ มี ระดับ
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Mental Workload ที่ไม่เหมาะสม จะทาให้ประสิทธิภาพในการควบคุมเลนไม่คงที่ หรือการควบคุมระยะห่างของ
รถคันข้างหน้า (Headway Distance) ไม่คงทีเ่ ช่นกัน
1.2 การประเมินจากประสิทธิภาพการทางานรอง (Secondary Task Performance Measurements)
วิธีนี้จะค่อนข้างซับซ้อน เป็นการวัดความสามารถที่คงเหลืออยู่ (Spare Capacity) จากการทางาน เช่น การวัด
ความถูกต้องในการตอบคาถาม (Secondary Task) ในขณะขับรถ จากข้อมูลในงานวิจัยหลายๆเรื่อง พบว่า ถ้ามี
ระดั บ Mental Workload ที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะส่ ง ผลให้ มี Spare Capacity มี เ หลื อ อยู่ น้ อ ย และจะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานรอง
2. กำรประเมิน ด้ วยกำรตรวจวัด กำรเปลี่ยนแปลงของร่ ำ งกำยโดยใช้เ ครื่ องมือทำงวิทยำศำสตร์
(Physiological Measurement) วิธีการนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัด
ประกอบกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้มีราคาสูง รวมทั้งค่าที่ได้จากการตรวจวัดอาจถูกรบกวนจากปัจจัยอื่นๆ
ได้ง่าย วิธีการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มีหลายวิธี เช่น การวัดการพริบตา (Eye Blink Behavior)
การวั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ (Heart Rate) การวั ด ความแปรปรวนของอั ต ราการเต้ น หั ว ใจ (Heart Rate
Variability) การวั ด ช่ ว งระยะระหว่า งการบี บตั ว ของหั ว ใจ (Inter-Beat- Interval) การตรวจคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจ
(Electrocardiogram , EKG) การวัดการทางานของสมอง (Measure of Brain Functions) การวัดการทางาน
ของกล้ามเนื้อ (Measure of Muscle Functions)

ภำพที่ 1 แสดงการศึกษาระดับ Mental Workload ระหว่างการขับรถยนต์ด้วยระบบ Automatic
3. ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย ก ำ ร ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม (Self-Report Measurement / Subjective
Measurement) เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น แบบประเมิน
NASA-Task Load Index (NASA-TLX) แบบประเมิน Rating Scale Mental Effort (RSME) และแบบประเมิน
Subjective Workload Assessment Technique (SWAT)
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Mental Workload อาจเป็ น เรื่ องใหม่ส าหรับ ประเทศไทย แต่ในต่างประเทศ นักการยศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และทาการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย
หวังว่าบทความนี้คงจะทาให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและเล็งเห็นความสาคัญของ Mental Workload ในการทางานมาก
ขึ้น และในโอกาสต่อไป จะอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบ Automatic กับ
Mental Workload กับประสิทธิภาพและความผิดพลาดในการทางานให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ
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