-๑-

โดย นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง

บทบาทหน้ าที่ของครูมนุษย์ ปัจจัย (Human Factors Instructor)
 ให้ ความรู้ด้านมนุษย์ปัจจัย
 กระตุ้น ส่งเสริมให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม รู้จกั แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่เรี ยนรู้
 สร้ างบรรยากาศและให้ มีการอภิปรายเพื่อขยายขอบเขตแห่งการเรี ยนรู้ ด้ วยความสมัครใจ
โดยปราศจากแรงกดดัน
กาหนดให้ เนือ้ หาวิชาการฝึ กอบรมต้ องครอบคลุม
๑. ความผิดพลาดของมนุษย์, ความเที่ยงตรง, ห่วงโซ่ของความผิดพลาด, การป้องกัน
และการตรวจจับความผิดพลาด
๒. วัฒนธรรมความปลอดภัย, มาตรฐานความปลอดภัย, และองค์ประกอบของสายการบิน
๓. ความเครี ยดและการบริหารความเครี ยด, ความล้ าและการตื่นตัว
๔. กระบวนการสื่อและรับข้ อมูลของสมอง, การตระหนักรู้ในสถานการณ์, การบริหาร
จัดการภารกรรม
๕. กระบวนการตัดสินใจ
๖. การสื่อสาร, การประสานงานทังภายในและภายนอก
้
๗. ความเป็ นผู้นาและการผนึกกาลังของพฤติกรรมกลุม่
๘. การกระทาอัตโนมัต,ิ หลักการใช้ ระบบอัตโนมัตขิ องระบบมนุษย์และรถ
๙. คุณลักษณะเฉพาะของยวดยานพาหนะแต่ละประเภท
๑๐. บทเรี ยนจากกรณีศกึ ษา
เทคนิคการถ่ ายทอดความรู้ ของครู
๑. กาหนดเป้าหมายในแต่ละรายวิชาก่อนว่า เราต้ องการอะไรจากผู้รับการอบรม เช่น
ต้ องการให้ เกิดการเรี ยนรู้จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่เราต้ องการ (ได้ ทงความรู
ั้
้ และเกิดทักษะ)
มีคา ๒ คาที่คล้ ายกันและมักสับสน คือ Aim กับ Objective สรุปก็คือ Aim หมายถึงเป้าหมาย
โดยรวมของทังหลั
้ กสูตร ส่วน Objective คือ วัตถุประสงค์แต่ละตอนย่อย (Session) ของหลักสูตร
๒. ให้ ผ้ รู ับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นให้ มากที่สดุ ในบรรยากาศที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้
๓. อย่าทาตัวฉลาดกว่า จงนาเสนอด้ วยความง่าย (Simply) และเป็ นมิตร
๔. มีกรณีศกึ ษา, ตัวอย่าง หรื อมีการทากิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้
กระบวนการสอนของครู

-๒๑. วิเคราะห์สิ่งจาเป็ นพื ้นฐาน (Analyzing Needs)
 หาข้ อมูลจากการรายงาน / สารวจ / ออกแบบสอบถาม / สัมภาษณ์
 ข้ อกาหนดด้ านกฎหมาย
 เป้าหมาย อะไรที่ผ้ รู ับการอบรมต้ องการเรี ยนรู้
๒. วางแผนและกาหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 กาหนดรายวิชาที่จะทาให้ ไปยังเป้าหมายที่วางไว้
 แสวงหาทรัพยากร / อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่พอหาได้
 จานวนผู้รับการอบรม, อายุ, ระดับการศึกษา, หน้ าที่รับผิดชอบ, ชนิดงาน
 เวลาที่มีให้
๓. เลื อกใช้ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ควรใช้ วิธี ใดที่ทาให้ ผ้ ูรับการอบรมเข้ าใจหรื อ ได้
ประโยชน์มากที่สดุ
 วางแผนการสอน (Lesson Plan)
 สื่อการสอนเครื่ องช่วยการมอง (Visual Aids)
 ตัวอย่าง/ ประสบการณ์ ของบุคคลหรื อหน่วยงาน
 เลือกใช้ คาถาม และรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
 ระดับประสบการณ์ของกลุม่ ผู้รับการอบรม
๔. การนาเสนอ





ทบทวนความรู้เดิม
นาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ใช้ อปุ กรณ์การสอนให้ เป็ นประโยชน์
สังเกตปฏิกิริยาและทัศนคติของผู้รับการอบรม

 ให้ เวลากับคาถาม
๕. การประเมินผล
 โดยการให้ ผ้ รู ับการอบรมเขียนบรรยายความเข้ าใจ
 โดยการตรวจสอบความทันสมัยของสื่อการสอน
 ประเมินผลงานตัวเอง
 การอบรมสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่เพียงใด
ในระหว่างการอบรม ผู้สอนแนะนาแผนภูมิ KSA (Knowledge-Skills-Attitudes Graph)
เพื่อใช้ อธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกิดจากการ

-๓เรี ยนรู้และการเกิดทักษะ ดังรูป
Hi Knowledge

Lo Skills

Attitude

Hi Skills

Lo Knowledge
รู ปที่ ๑ ความสัมพันธ์ ของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
จากรูปอธิบายได้ วา่ การอบรมมนุษย์ปัจจัยให้ ผ้ รู ับการอบรมเกิดทัศนคติได้ นนั ้ ต้ องให้
ความรู้ควบคูไ่ ปกับการสร้ างทักษะ หากมีแต่ความรู้ ไม่มีทกั ษะ ก็ไม่เกิดทัศนคติ
ตัวอย่างการสร้ างทักษะที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การให้ ความสาคัญกับการความพร้ อมของรถ
ก่อนขับและวางแผนการขับการประเมินความเสี่ยงในการขับเที่ยวนี ้ให้ ครอบคลุมทุกมิติ
การใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
ตัวอย่างการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การจดจาใจความสาคัญของเนื ้อหาวิชา, สามารถ
ที่จะอธิบายกระบวนการสื่อสารได้ เป็ นต้ น
ตารางที่ ๑ สื่อและวิธีการสอน กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จะได้ รับ
Knowledge
Skill
การอธิบายตามบทเรี ยน (Lecture / Lesson)
/
กรณีศกึ ษา (Case Study)
/
ตอบคาถาม (Questionnaire)
/
ดูเทป VDO / DVD
/
ฝึ กปฏิบตั ิ (Practical Exercise)
/
/
ฝึ กขับขี่ในสถานการณ์จริง
/
/

Attitude
/
/
/
/
/

-๔การวางแผนการนาเสนอบทเรียน (Lesson Plan)
สรุ ป
ร้ อยละ ๑๕ เริ่มต้ น
ร้ อยละ ๑๐

ส่ วนเนือ้ หา
ร้ อยละ ๗๕

รู ปที่ ๒ ความสัมพันธ์ ของส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของบทเรี ยน (Lesson Plan)
ส่วนเริ่มต้ น (Beginning) ประกอบด้ วย
 การแนะนาตัวเองและแนะนาวิชาการ
 อธิบายความจาเป็ นที่ต้องเรี ยนรู้
 บอกกรอบเวลา
 เรี ยกความสนใจ โดยให้ ผ้ ฟู ั งมีสว่ นร่วม หรื อยิงคาถาม
 บอกจุดมุง่ หมายของวิชาการ สัมพันธ์กบั หลักสูตรอย่างไร
ส่วนเนื ้อหา (Middle) ประกอบด้ วย
 การลาดับเนื ้อเรื่ องตามหลักตรรกศาสตร์
 เจาะลึกในรายละเอียด
 บอกการเชื่อมโยงและสรุปแต่ละหัวข้ อ / ส่วน
 ใช้ คาถาม

ถาม / อธิบาย / สาธิต

 ยกตัวอย่าง / เล่าเรื่ องราว / นิทาน
 ใช้ เครื่ องช่วยการสอน (Visual Aids)
 ให้ ผ้ ฟู ั งมีสว่ นร่วม
 การใช้ ภาษากาย / น ้าเสียง / ท่วงท่า
สรุป (Summary / End) ประกอบด้ วย
 การใช้ คาถาม
 สรุปรวมโดยเน้ นสาระสาคัญ (Key points)
 ทดสอบว่าผู้ฟังสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายตามที่เราต้ องการ

-๕-

การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ (Facilitation)
ครู ที่ดีควรมีทัง้ ๒ ทักษะ คือ ทักษะการสอนหรื อการถ่ายทอด (Instruction) และ
ทักษะการส่งเสริมการเรี ยนรู้ (Facilitation)
ทักษะการส่งเสริมการเรี ยนรู้ (Facilitation) หมายถึง การช่วยเหลือผู้เข้ ารับการอบรมให้ เข้ าใจ
บทเรี ยนยิ่งขึ ้น ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
๑. การใช้ ทกั ษะใน ๓ หัวใจสาคัญ ได้ แก่ การฟั ง, การตังค
้ าถาม, และความอ่อนตัว
๒. สร้ างบรรยากาศเพื่ อรั กษาระยะห่างระหว่างผู้ให้ การอบรมกับผู้เข้ ารั บการ
อบรม ไม่ให้ มากเกินไป
๓. ชักจูงผู้รับการอบรมให้ อยู่ในกรอบของการเรี ยนรู้
๔. กระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทุกคนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่นามาใช้ Facilitation
๑. ใช้ ความเงียบและการหยุดฟั งเป็ นระยะ ๆ (Silence & Pauses)
๒. ใช้ ภาษากายหรื อท่วงท่าบอกใบ้
๓. เฝ้าสังเกตสีหน้ า แววตา และการแสดงออกของผู้เข้ ารับการอบรม
๔. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมฝึ กการสวมบทบาท (Role Modeling)
๕. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมแสดงความคิดเห็น (Giving Feedback)
ทักษะการส่งเสริมการเรี ยนรู้ (Facilitation) อาจต้ องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ตามสภาวะ
แวดล้ อมและกาลเทศะ แต่ต้องดารงความมุ่งหมายว่าจุดประสงค์ของการอบรมคืออะไร นาพา
ผู้เข้ ารับการอบรมไปให้ ถึงที่หมายให้ ได้ โดยไม่สะดุดหยุดลงกลางทาง
การฟั ง, การตัง้ คาถาม ในการใช้ ทักษะการส่ งเสริมการเรี ยนรู้ (Facilitation)
เทคนิคการฟั ง
๑. ตังใจ
้
๒ สอบถาม
๓. ใจอยูก่ บั ผู้พดู
๔. ทดสอบความเข้ าใจ
๕. ประมวนข่าวสารที่ได้
๖. คิดหรื อแสดงความเห็นอย่างเป็ นกลาง

-๖การฟั งอาจดูเหมือนเป็ นการตังรั้ บ (Passive Task) แต่จริ ง ๆ แล้ ว การฟั งให้ ได้ ผลนัน้
จะต้ องอาศัยความตังใจสู
้ งและการเอาใจจดจ่อ (A great deal of attention and concentration)
ดังนันจึ
้ งเกิดคาว่า “การฟั งอย่างตื่นตัว” (Active Listening) ขึ ้น
เทคนิคการถาม
๑. ใช้ คาถามปิ ด (ใช่หรื อไม่ / คาถามง่าย ๆ)
๒. ใช้ คาถามเปิ ด (เพิ่มต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)
๓. ใช้ คาถามตาม (เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก ส่วนใหญ่หลังคาถามเปิ ด)
๔. คาถามนา (เพื่อหาแนวร่วม, เพื่อสรุปบทเรี ยน)
ตารางที่ ๒ การเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างการสอน (Instructing) และการส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ (Facilitating)
ข้ อเปรียบเทียบ
อธิบายด้ วยคาง่าย ๆ
วัตถุประสงค์

INSTRUCTING
การบอกเล่า, การแสดงออก
ถ่ายทอดการเรี ยนรู้, ทักษะ

ใครทราบเนื ้อหาวิชา

ผู้ให้ การอบรม

ใครเคยมีประสบการณ์

ผู้ให้ การอบรม

ข้ อเปรี ยบเทียบ

FACILITATING
เท่าเทียมกัน (Equal)

ใครกาหนดวาระ

INSTRUCTING
บนลงล่าง (Top down)
ผู้ให้ การอบรม

ใครพูดมากที่สดุ
การใช้ เวลา
มุง่ ประเด็นไปที่ใด

ผู้ให้ การอบรม
ถูกจากัด
การสอน / ภารกิจ

ผู้เข้ ารับการอบรม
ถูกจากัดน้ อยกว่า

ภารกรรมที่ได้ เกิดขึ ้น

ปานกลางถึงสูง (สอนอย่างเดียว)

กระบวนความคิดที่เกิดขึ ้น
การประเมินผลความก้ าวหน้ า

แบบใช้ วิจารณญาณ
โดยการทดสอบ

สัมพันธภาพกับผู้เข้ ารับการอบรม

FACILITATING
การทาให้ ง่าย, ทาให้ เป็ นไปได้
เพิ่มความเข้ าใจ / วิเคราะห์ด้วย
ตัวเอง / ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ทังผู
้ ้ ให้ การอบรมและผู้สง่ เสริ มการ
เรี ยนรู้
ทังผู
้ ้ ให้ การอบรมและผู้สง่ เสริ มการ
เรี ยนรู้

เท่าเทียมกัน (ผู้เข้ ารับการอบรมก็
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ )

ทัศนคติ / พฤติกรรมของผู้เข้ ารับ
การอบรม
หนักมาก
(เพื่อให้ เกิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม)

แบบไม่ใช้ วิจารณญาณ
โดยสังเกตการเปลีย่ นพฤติกรรม

-๗ผู้ให้ การอบรมที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้ คาเหล่านี ้ “ในความเห็นของผม...., คุณควรจะ....,
ถ้ าผม ผมจะทาอย่างนี ้...., ผมว่า (ผมคิดว่า) ....”
ตารางที่ ๓ พัฒนาการของกลุ่ม (Group Development)
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรมกลุ่ม
พัฒนาการ
ของกลุ่ม
วัยทารก
แสวงหาความรู้ กลุม่ คนที่เพิ่งมาอยูด่ ้ วยกัน
(หรื อ วัยเด็ก) ได้ แก่ กลุม่ ผู้ขบั ขี่ใหม่ เป็ นต้ น สมาชิกของกลุม่
จะแสดงออกอย่างสุภาพและง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้ อน,
ห่วงใยเพื่อน, กลัวว่าจะแสดงความโง่เขลา,
และไม่ชอบเสี่ยง
วัยรุ่น
(หรื อวัย
ก้ าวร้ าว)

วิ่งหาตาแหน่ ง กลุม่ นี ้จะเริ่ มมีความคิดเป็ น
ของตัวเองและเริ่มแสดงออกซึง่ บุคลิกภาพ
(ตัวตน) สมาชิกจะพยายามแสดงความเข้ มแข็ง
และความเป็ นผู้นา, แต่ละคนจะเห็นแก่ตวั เอา
ตัวเองเป็ นที่ตั ้ง, ต้ องการให้ ตัวเองดูดี กว่า
เพื่อน เข้ าตาผู้ให้ การอบรม, พวกเขาอาจแย้ ง
หรื อไม่เห็นด้ วยกับผู้ให้ การอบรม นัน่ แสดงว่า
ต้ องการทดสอบความรู้ทา่ น

วัยผู้ใหญ่
(ทาตัวเป็ น
แบบอย่าง
บรรทัดฐาน)

ทากิจกรรมร่ วมกัน กลุม่ จะเริ่มทางานร่วมกัน,
เห็นข้ อดีของการทางานเป็ นทีม, เต็มใจที่จะ
แบ่งปั นและรับฟั งความคิดของคนอื่น, ความ
ผูกพันระหว่างกันเริ่มเข้ มแข็งขึ ้น, บรรยากาศ
ในการเรี ยนเป็ นไปอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ

การบริหารจัดการของผู้ให้ การอบรม

ในกลุม่ จะพยายามหาผู้นาและการสัง่ การ,
การให้ ข้อมูลและคาบอกคาสัง่ จะได้ รับ
การปฏิบตั ิตามโดยง่าย, ผู้ให้ การอบรมต้ อง
ใช้ เวลาในการบอกกฎเกณฑ์และอธิบาย
ให้ กลุม่ เข้ าใจ, กลุม่ จะโอนอ่อนตามผู้ให้
การอบรม
กลุม่ จะพยายามหาผู้นาที่เข้ มแข็งและ
ต้ องการรู้ขอบเขตของการแสดงออก, ผู้ให้
การอบรมจาเป็ นต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับกลุม่
และยอมรับบทบาทห่าม ๆ ที่พวกเขาแสดง,
ผู้ให้ การอบรมต้ องพยายามให้ กลุม่ เคารพ
และต้ องดารงจุดหมายของการอบรม
การกระตุ้นให้ กลุม่ มีการตอบสนองเป็ น
เครื่ องมือที่ดี, กลุม่ ระดับนี ้จะยังคงโอนอ่อน
ตามผู้ให้ การอบรม
กลุม่ ยังคงต้ องการการชี ้แนะและกระตุ้น
ส่งเสริมจากผู้ให้ การอบรม, แต่พวกเขา
ยินดีที่จะรับฟั งและพัฒนาทักษะมากขึ ้น

-๘-

วัยชรา

เป็ นตัวของตัวเอง เริ่มจับกลุม่ กันเหนียวแน่น
ขึ ้นเมื่อต่างคนต่างรู้จกั กันมากขึ ้นและไว้ วางใจ
กันและกันเพียงพอที่จะแบ่งงานกันทา, กลุม่
มีการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง อย่างเสรี ,
กลุ่มจะมีเอกลักษณ์ เฉพาะ ศรัทธาในกลุ่ม
มีจริยธรรมสูง ทุกคนจะได้ รับแบ่งมอบงาน
เท่า ๆ กันและมีจดุ มุง่ หมายร่วมที่ชดั เจน, มี
ความเป็ นกันเอง รักพวกพ้ องมาก และปฏิเสธ
ความเห็นที่แตกต่างจากนอกกลุม่ , ในระดับนี ้
จะนามาซึง่ เสียงหัวเราะและมุขตลกในห้ อง
อบรม สัมพันธภาพของพวกเขาจะยืนยาว
แม้ จบการอบรมไปแล้ ว
เสื่อมถอยและหมดอาลัย เมื่อใกล้ จบการอบรม
จะมีชว่ งเวลาที่กลุม่ รู้สกึ สูญเสียสมาธิ พวกเขา
ต้ องเตือนตัวเองถึงจุดหมายแห่งความสาเร็จ
ของกลุม่ และตังสติ
้ ไปสูจ่ ดุ นันให้
้ ได้ หลักสูตร
ที่มีระยะอบรมนานเกินไปอาจจะเห็นสมาชิก
หลายคนในกลุม่ เริ่มสูญเสียความสนใจและ
หันเหออกไปจากกลุม่ ณ เวลานันผู
้ ้ ให้ การอบรม
จะเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในบทเรี ยนได้ ยาก ความ
เฉยเมยและความชะล่าใจจะเข้ าครอบงา
แทนที่

ผู้ให้ การอบรมจาเป็ นต้ องระลึกไว้ เสมอว่า
อาจถูกครอบงาจากกลุม่ และต้ องพยายาม
ให้ กลุม่ ยอมรับความรู้ใหม่ด้วยความเข้ าใจ
ของกลุ่มเอง ผู้ให้ การอบรมจะต้ องใช้
บทบาทการ “ชี ้” หรื อ “ควบคุม” ให้ น้อยที่สดุ
และพยายามทาตัวเข้ ากับบรรยากาศ
ของกลุม่ โดยจะต้ องดารงจุดมุง่ หมาย
ของการอบรมเอาไว้ (They need to
know where they go, because they
have had knowledge.)

ผู้ให้ การอบรมต้ องออมแรงไว้ เผชิญกับ
ความรู้ สึกแง่ลบ ขณะที่ยงั ต้ องดารง
ความสามารถในการกระตุ้นกลุม่ ให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ผู้ให้ การอบรมจะต้ องบริ หาร
จัดการตอนจบบทเรี ยนให้ นา่ สนใจเหมือน
ตอนเริ่ มบทเรี ยน ระหว่างการอบรมต้ อง
แน่ใจว่ากลุม่ ยังเกาะติดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง สุดท้ าย พยายามจบบทเรี ยนให้
ดีที่สดุ (คนกลุม่ นี ้หงุดหงิดง่าย, ไม่ออ่ นตัว
, ทาเรื่ องเล็กเป็ นเรื่ องใหญ่)

- สาหรับครูมนุษย์ปัจจัย เราไม่ได้ ควบคุมกลุม่ แต่เราจัดการกลุม่ (We don’t control
group, we manage group.)
- กลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรมที่เป็ น มือใหม่หดั ขับ (Low knowledge, Low Skills) ต้ องใช้
เทคนิค facilitation ให้ มาก ให้ แสดงความติดเห็น ดึงให้ เป็ น “วัยผู้ใหญ่” ให้ ได้
กลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรมที่เป็ น มือเก่า เก๋าเกมส์ “วัยชรา” ไม่คอ่ ยจะอยากฟั งใคร
(Inflexible) ต้ องพยายามถาม เพื่อดึงให้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้

-๙-

Difficult Behaviours ลักษณะผู้เข้ ารับการอบรมที่น่าสนใจ และกลวิธีรับมือ
๑. Persistent Questions (ช่างสงสัย) ใช้ กลอุบายว่า เวลาเราใกล้ จะหมดแล้ ว กรุณา
รักษาเวลาด้ วย
๒. Chronic Questioner (นักถามตัวยง) มีความกระหายใคร่ร้ ูในสิ่งใหม่ ๆ, มักจะเสแสร้ ง
ว่ารู้มาก คาถามที่ล้นเหลือของเขาสามารถสร้ างความเบื่อหน่ายและทาลายบรรยากาศการเรี ยนรู้ลง
ใช้ กลอุบาย ให้ เขาตอบคาถามตัวเอง (“แล้ วถ้ าเป็ นคุณ คุณจะทาอย่างไร?”) หรื อกระตุ้นให้ คนอื่นหา
คาตอบที่เป็ นไปได้ (“คนอื่นว่าไงครับ?”) หรื ออธิบายว่า เราเสียเวลามากแล้ ว เราจะกลับมาพิจารณา
เรื่ องนี ้อีกครัง้ ท้ ายบทเรี ยน ถ้ าเวลาเรามีพอ หรื อพยายามให้ ความสาคัญกับคาถามของเขา โดยพิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป เพราะไม่แน่วา่ คาถามเหล่านันน
้ ามาซึง่ ความอยากรู้ของคนอื่น ๆ ด้ วยหรื อไม่
๓. Side Conversationalist (คุยกันเอง) ใช้ กลอุบาย ไปยืนค ้าระหว่างกลางแล้ วอบรมต่อ
หรื อหยุดอบรม (เชิญพวกเขาขึ ้นไปหน้ าห้ อง) แล้ วถามพวกเขาว่าต้ องการจะบอกอะไรกับกลุ่มที่เป็ น
ประโยชน์หรื อไม่ หรื อตักเตือนพวกเขาตอนช่วงพัก
๔. Yes, but…(อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเอง) ใช้ กลอุบาย “ที่คุณพูดอาจจะถูก
แต่ตอนนี ้พวกเราจะทาอย่างนี ้” ให้ มาแสดงความคิดเห็นหลังจบบทเรี ยนแล้ ว หรื ออธิบายว่าวิธีการ
/เทคนิคที่ใช้ อบรมนี ้ได้ รับการปรับปรุง รับรองแล้ ว และถามความเห็นคนอื่นในกลุม่
๕. Talkative (ช่างพูด) ใช้ กลอุบาย เช่น ใช้ คาถามปิ ด (Closed Question) สอดแทรก,
ใช้ คาถามตรง (Direct Question) กับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม, หลีกเลี่ยงการเปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปราย
ยาวนาน, ให้ แบบฝึ กหัด ให้ งาน (อย่าแบ่งแยกหรื อตาหนิให้ อาย)
๖. Silent (ไม่พดู เลย) ใช้ กลอุบาย ดึงเขาเข้ ามาในการอภิปรายโดยยิงคาถามง่าย ๆ ก่อน
ถึงแม้ วา่ จะไม่ตรงประเด็นนัก พยายามให้ เขาพูดจากประสบการณ์แล้ วชมเชยเขาที่ร่วมอภิปราย
๗. Anti Human Factors (ต่อต้ านมนุษย์ปัจจัย) ใช้ กลอุบาย เช่น คุยตอนพักเบรก, ให้
บทบาทแสดงความคิดเห็นป้องกัน อุบตั เิ หตุ, ขอให้ ชว่ ยสอนใน ช.ม.ต่อไป เป็ นต้ น ด้ วยกิริยาให้
เกียรติ พร้ อมรับฟั งและไม่ไขว่ห้างตอบ
๘. Argumentative (ชอบโต้ แย้ ง) คนจาพวกนี จ้ ะพยายามวางกับดักผู้ให้ การอบรม
และพยายามสร้ างข้ อขัดแย้ งเป็ นประจา กลอุบาย ใช้ ความสุภาพและไหวพริบปฏิภาณ แต่อย่าแลก
หมัดเดี่ยว ๆ ขอให้ ส่วนรวมวิจารณ์ความเห็นของผู้โต้ แย้ ง แล้ วแสวงหาความร่วมมือจากกลุม่
๙. Disinterested (ไม่สนใจโลก) คนพวกนี ้จะรู้สกึ เบื่อหน่ายและโกรธง่าย มักจะนัง่ ท้ าวแขน
หรื อจ้ องออกไปนอกหน้ าต่างหรื อขีดเขียนเล่นสะเปะสะปะ ใช้ กลอุบาย ถามเขาด้ วยคาถามตรง หรื อให้
เล่าประสบการณ์ เพื่อดึงเขากลับมาร่วมกลุม่
๑๐. Done it all before (ผมเคยทามาหมดแล้ ว) พวกไม่เต็มใจจะรับรู้สิ่งใหม่ ๆ, ไม่ใส่ใจในเรื่ อง
ที่กาลังอภิปราย คนพวกนี ้จะเมินเฉยหรื อเป็ นตัวถ่วงและทาให้ กลุม่ สูญเสียความต่อเนื่อง ใช้ กลอุบาย

- ๑๐ เชิญชวนให้ เล่าประสบการณ์ เพื่อดึงเขากลับมาร่วมกลุม่ ใช้ เล่ห์เหลี่ยมบอกพวกเขาว่า ข้ อมูลที่จะ
อบรมนี ้ทันสมัยกว่าที่พวกเขาเคยอบรมมา หรื อสลับให้ พวกเขาไปนัง่ กับคนที่เรี ยนรู้ช้าและให้ พวกเขา
ทาหน้ าที่ช่วยเหลืออย่างผู้มีประสบการณ์
การให้ ความรู้ด้วยการถามทบทวน (Debriefing) โดยเอาผู้รับการอบรมเป็ นศูนย์ กลาง
บทบาทของผู้สอน
- สรุปวิธีการทาแบบฝึ กหัด โดยให้ ข้อมูลที่ชดั เจน
- ยืนยันหัวข้ อของมนุษย์ปัจจัย ที่สอนและจุดมุง่ หมาย โดยการกระตุ้นเร้ าให้ ผ้ รู ับการอบรม
แสดงความคิดเห็น ทาตัวเป็ นทรัพยากรหนึง่ ในมนุษย์ปัจจัย และพร้ อมให้ ข้อมูล
- ดารงการอภิปรายโดยให้ ผ้ รู ับการอบรมเป็ นหลักมากกว่าให้ ผ้ สู อนเป็ นหลัก
- แน่ใจว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
กระตุ้นส่งเสริมผู้รับการอบรมให้
- หยิบยกประเด็นปั ญหาและนาไปสูก่ ารอภิปราย
- อภิปรายโต้ ตอบกันเองมากกว่าอภิปรายกับผู้สอน
- อภิปรายด้ วยหลักการของมนุษย์ปัจจัย
- สาหรับสถานการณ์สาคัญ ๆ ให้ มีการวิเคราะห์กนั อย่างทัว่ ถึงเพื่อสร้ างทักษะและได้ รับ
ประสบการณ์
- ประเมินผลที่ได้ จากการอภิปรายด้ วยตัวเอง
ข้ อดี
- เป็ นการเรี ยนรู้ที่ดีกว่าการค้ นคว้ าโดยลาพังตัวเอง
- สามารถดึงเอาความเชี่ยวชาญของมืออาชีพมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู้
- สามารถนากรณีศกึ ษามากะเทาะถึงแก่น
การประเมินทักษะด้ านมนุษย์ ปัจจัย
๑. ประเมินโดยใช้ การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioural Marker)
๒. ประเมินโดยกระบวนการสังเกต, จดบันทึก, แปลความและการหาค่าที่เหมาะสม
สาหรับสมรรถนะและความรู้ของผู้ขบั ขี่เมื่อเทียบกับระเบียบ มาตรฐาน ข้ อกาหนดด้ านการขนส่งหรื อกฎ
จราจร รวมถึงการให้ วิจารณ์ตวั เอง
๓. ควรถูกรวมไว้ กบั การประเมินผลการขับขี่โดยรวม วิธีการประเมินที่เหมาะสม ควร
ได้ รับการวางรากฐาน ควบคูไ่ ปกับการคัดสรรเกณฑ์และข้ อกาหนดการฝึ กที่ตรงกับคุณวุฒิ ความรู้และ
ทักษะของผู้รับการประเมิน

- ๑๑ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioural Markers / BM) เหล่ านี ้ คืออะไร
 พฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ในสภาพการทางาน เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ใช้ เทคนิค แต่สามารถส่งเสริ ม
หรื อเกื ้อหนุนให้ สมรรถนะการทางานดีขึ ้น (Superior) หรื อฉุดรัง้ ให้ ต่าลงกว่ามาตรฐาน (ได้ แก่
ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย หรื อเป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ อ.อุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น)
 พฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ของทีมงาน หรื อตัวบุคคล
 ถูกแยกแยะในรูปแบบที่เข้ าใจได้ และมีสว่ นย่อยอธิบายชัดเจน (ได้ แก่ ตาราง NOTECHS)
ตารางที่ ๕ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioural Markers) และการประเมินค่ า เป็ น
ตัวอย่ างเบือ้ งต้ นเท่ านัน้

- ๑๒ -

ดีมาก

ดี

พอใช้

ข้ อแนะนา/ข้ อคิดเห็น
แย่

ภารกิจ/เส้ นทาง

แย่มาก

พนักงานขับรถ ID:

ทักษะในการจัดการ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่
กาหนด
การวางแผนและการ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ อง

ให้ คะแนนสาหรับการประเมินทักษะ
ในการจัดการ

การจัดการภาระงาน

ความตระหนักรู้ ใน
สถานการณ์
ความตระหนักรู้ในการทางาน
ของระบบต่างๆ ของรถ

ให้คะแนนสำหรับกำรประเมินทักษะ
ด้ำนควำมตระหนักรู้ในสถำนกำรณ์

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้ อมในขณะขับขี่
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเวลา

การตัดสินใจ
การวินิจฉัยปั ญหาและการ
นิยามปั ญหา
การสร้ างทางเลือก
การประเมินความเสี่ยงและ
การเลือกทางเลือก
การทบทวนผลลัพธ์

ให้คะแนนสำหรับกำรประเมินทักษะ
ในกำรตัดสิ นใจ

- ๑๓ พฤติกรรมที่แสดงออกเหล่ านี ้ มีท่ มี าจากไหน
จากการวิเคราะห์การกระทาที่สง่ เสริมให้ ภารกิจสาเร็จหรื อล้ มเหลวจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ
ได้ แก่ ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั เิ หตุ, รายงานอุบตั เิ หตุ/อุบตั กิ ารณ์, การศึกษาบทเรี ยนในอดีต,
การวิเคราะห์งาน, การสัมภาษณ์, การตรวจสารวจ, งานวิจยั เป็ นต้ น
พฤติกรรมที่แสดงออกดังที่มีในตาราง จะอธิบายความหมายด้ วยคาที่ชดั เจน เข้ าใจง่าย
เป็ นพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ สื่อถึงทักษะหรื อความรู้ของผู้นนั ้
การนาตารางดังกล่ าวไปประยุกต์ ใช้ มีขอบเขตจากัดหรือไม่
พฤติกรรมที่แสดงออกดังที่มีในตาราง สามารถนาไปใช้ ในหลายอาชีพงาน โดยเฉพาะงาน
ที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบตั งิ านมีผลกับประสิทธิภาพงานโดยตรง ปั จจุบนั มีแนวโน้ มว่า มันถูกนาไปใช้ กบั
อาชีพที่ความปลอดภัยมีความสาคัญ และจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องฝึ กจาลองสถานการณ์ที่มีความละเอียด
แม่นยาสูง (High fidelity simulators) สาหรับการฝึ กและการประเมินความสามารถ (เช่น ศัลยแพทย์,
ผู้ควบคุมแหล่งกาเนิดพลังงานนิวเคลียร์ เป็ นต้ น)
คุณลักษณะของระบบการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี (BM System)
 เที่ยงตรงแม่นยา (Validity) : เนื่องจากเป็ นผลลัพธ์ของสมรรถนะที่แสดงออก
 เชื่อถือได้ (Reliability) : ระหว่างทาหน้ าที่ประเมินค่าแต่ละคน และเชื่อถือได้ มีความ
คงเส้ นคงวาในตนเอง
 ฉับไวต่อการสังเกต : ในลักษณะแปรผันต่อระดับของสมรรถนะบุคคล
 โปร่งใส : ยิ่งสังเกตยิ่งเข้ าใจสมรรถนะในเกณฑ์การพิจารณาที่กาลังประเมิน จากข้ อมูล
ที่มีความเชื่อถือได้ และเที่ยงตรงแม่นยา
 ง่ายต่อต่อการนาไปใช้ : ง่ายที่จะฝึ ก, มีกรอบงานอย่างง่าย, เข้ าใจง่าย, เลือกใช้ ภาษา
ได้ เหมาะสม, ไวต่อภาระงานของผู้ประเมิน, และสังเกตได้ ง่าย
 มีเป้าหมายตอบสนองความต้ องการและความจาเป็ นของการฝึ ก
 มีเกณฑ์สมรรถนะขันต้
้ นที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ของผู้รับการประเมิน เช่นระหว่าง
ผู้รับการประเมินที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ กับที่เคยมีประสบการณ์แล้ ว
 มีสิ่งที่คาบเกี่ยวกันระหว่างหัวข้ อไม่มากนัก
อะไรคือขอบขีดจากัดของระบบการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
การไม่สามารถบอกถึงแง่มมุ สมรรถนะบุคคลและพฤติกรรมได้ เนื่องจาก:
๑. ในบางพฤติกรรมมีข้อจากัด

- ๑๔ ๒. การแสดงออกของพฤติกรรมที่มีความสาคัญ ขาดความแน่นอนและไม่สม่าเสมอ
เช่น พฤติกรรมการแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ ง
๓. ข้ อจากัดด้ านมนุษย์ปัจจัยของผู้สงั เกตเอง ได้ แก่ จิตใจวอกแวก, ภาระงานมาก
เกินไป เช่น สถานการณ์มีความซับซ้ อน, ทีมงานจานวนมาก
ข้ อควรพิจารณาที่ต้องทาเมื่อใช้ ระบบการสังเกตพฤติกรรมคืออะไร
 ผู้ประเมิน (ผู้สงั เกต) จาเป็ นต้ องได้ รับการฝึ กอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทังพื
้ ้นฐานเริ่มต้ น
และการทบวนเพื่อปรับปรุงมาตรฐานของตน
 ระบบการสังเกตพฤติกรรม ไม่สามารถนามาถ่ายทอดข้ ามลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
โดยไม่ได้ ทาการปรับให้ เข้ ากันก่อนนามาใช้ ได้ เช่น สิ่งที่สงั เกตได้ ในวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรม
ตะวันออก เป็ นต้ น
 ระบบการสังเกตพฤติกรรมจาเป็ นต้ องได้ รับการปลูกฝั ง เพื่ อนามาใช้ ในองค์กร
อย่างเหมาะสม และจาต้ องได้ รับการจัดการ และผลักดันสนับสนุนไปพร้ อมกัน
 ช่วงแนะนาระบบการสังเกตพฤติกรรม จาเป็ นต้ องสร้ างความเชื่อมัน่ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาความชานาญทังผู
้ ้ ประเมินและผู้รับการประเมิน
 การประยุกต์ระบบการสังเกตพฤติกรรมมาใช้ ต้ องให้ ทนั กับการพัฒนาความเป็ นมือ
อาชีพของแต่ละบุคคล, และเพื่อให้ เกิดวุฒิภาวะภายในองค์กรและวัฒนธรรมในอาชีพ เช่น ใช้ เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือวินิจฉัย, เพื่อการฝึ ก และ/หรื อ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน เป็ นต้ น
 เมื่อใช้ งานต้ องพิจารณาถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ เช่น ประสบการณ์ของลูกเรื อ,
ภาระงาน, สภาวะแวดล้ อมและสภาวะความยุง่ ยากซับซ้ อนขณะปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
อะไรบ้ างที่ควรเป็ นข้ อพิจารณาพิเศษเมื่อนาระบบการสังเกตพฤติกรรมมาใช้ ประเมิน

การใช้ ระบบการสังเกตพฤติกรรมมาใช้ ประเมินอย่างเป็ นทางการในหัวข้ อ Nontechnical
ในสมรรถนะผู้ขบั ขี่ เป็ นสิ่งที่ท้าทายยิ่ง ระบบการสังเกตพฤติกรรมต้ องแสดงให้ เห็นเป็ นเนื ้อหาที่จบั
ต้ องได้ ในการประเมินสิ่งเหล่านี ้ เช่น ปฏิสมั พันธ์และประสบการณ์ของผู้ขบั ขี่, สภาวะแวดล้ อม
ขณะปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น ได้ แก่ ความเหนียวแน่นของความพยายามของทีมในการร่วมกันทางานที่
ยากหรื องานใหม่ ๆ, ระบบการสังเกตพฤติกรรมควรได้ รับการออกแบบเพื่อให้ ตรวจจับและบันทึกผล
เช่นว่านี ้ได้ ไม่ให้ ผลจากการประเมิน ต่ากว่ามาตรฐานหรื อสูงกว่าความเป็ นจริงได้
ก่ อนที่จะเข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นผู้สังเกตพฤติกรรมควรมีพนื ้ ฐานอย่ างไร
คุณ สมบัติบุคคลที่เ ข้ ารั บการฝึ กอบรม คือ ต้ องสามารถเข้ ารั บการฝึ กได้ ครบถ้ วน,
เพื่อปรับเปลี่ยน, และเป็ นผู้ประเมิน (Rater / Evaluator) ในการใช้ ระบบการสังเกตพฤติกรรม:
 มีความรู้และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ข้อกาหนดด้ านมนุษย์ปัจจัย

- ๑๕  มีความรู้ในสายงานหลักที่เกี่ยวข้ อง
 ใช้ การฝึ กตามแบบเพื่อการใช้ ระบบการประเมินสมรรถนะและขอบขีดจากัด สามารถ
เข้ าถึงมนุษย์ปัจจัยหรื อทักษะที่เป็ น Non-technical
 ใช้ การฝึ กตามแบบเพื่อการใช้ ระบบการสังเกตพฤติกรรมโดยเฉพาะ
อะไรคือสิ่งสาคัญที่ได้ รับการยอมรั บในฐานะเป็ นผู้ประเมิน
 เข้ ารับการฝึ กอบรมครบถ้ วนตามระบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
 มีความสามารถในการประเมินตามแบบกาหนด และผ่านการปรับแต่งให้ มีความเที่ยงตรง
 ได้ รับการปรับแต่งให้ เข้ ากับสภาวะแวดล้ อมการปฏิบตั งิ านจริง เช่น รับการฝึ กกับผู้ฝึก
ในสภาวะการทางานจริง, การฝึ กกับเครื่ องฝึ กจาลอง

เข้ ารับการปรับแต่งซ ้าตามกาหนดอย่างสม่าเสมอเพื่อคงความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
อะไรบ้ างคือสิ่งที่ควรอยู่ในเนือ้ หาของการฝึ กระบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
 กาหนดเป้าหมายให้ ดเู ข้ าใจได้ ง่ายชัดเจนถึงการใช้ ระบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
 อธิบายถึงการออกแบบระบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมเช่นเดียวกับเนื ้อหาและ
ข้ อแนะนาการใช้
 ทบทวนแหล่งกาเนิดอคติ หรื อสิ่งที่ทาให้ มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนของผู้ประเมิน เช่น
ภูมิหลัง, มุมมอง, มีความเชื่อที่ผิด ๆ, ละเลยการติดตามทบทวนวิทยาการของตนเอง, การเรี ยนรู้
แรกมีผลสับสนต่อการเรี ยนรู้ครัง้ หลัง สิ่งที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ต้ องหาวิธีขจัดให้ เหลือน้ อยที่สดุ
 แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อถึอได้ ในระหว่างตัวผู้ประเมินด้ วยกัน รวมทังวิ
้ ธีที่จะทาให้ ได้
ประสิทธิผลมากที่สดุ
 แสดงแผนภาพ และตารางกาหนดการให้ คะแนนตามระดับความแตกต่างที่ซบั ซ้ อน
ของสภาวะกาล ด้ วยมีตวั อย่างจากวีดทิ ศั น์, ด้ วยการอภิปราย, ด้ วยการให้ ทาการบ้ าน





จัดให้ มีการฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตัวอย่างหลากหลาย
มีการปรับแต่งทบทวนวิธีการคิดคะแนนให้ มีความเชื่อถือได้ ในระหว่างผู้ประเมินด้ วยกัน
สอนทักษะการแถลงย่อหลังเสร็จภารกิจได้ อย่างเหมาะสม
สรุปรูปแบบการประเมินให้ เห็นจุดแข็งของผู้ประเมิน
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