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โนนากะ และ เทกิวชิ สองปรมาจารยในศาสตรแหงการสรางความรู สกัดความรูที่ตกผลึก

แลวพิมพออกมาหลายเลม เลมลาสุดพิมพป 2547 นี้ ชื่อ “Hitotsubashi on Knowledge
Management” โดย Hitotsubashi เปนชื่อสถาบันวางยุทธศาสตรองคกรที่สองทานใหกําเนิด
เนื้อหาวาดวยการเห็นตางซึ่งบางครั้งตางกันอยางสุดขั้วแตไปดวยกัน ใหความรวมมือสรางสรรค
สินคาและปญญาจากความเห็นที่ตางออกมาตีตลาดโลกได เพราะเชื่อวา…
ความแตกตางนั้นไมตางจริง เปนเพียงประสบการณ ความเห็น พฤติกรรม หรือการปฏิบัติ
บางอยางแตกตางๆ แตลึกๆ แลวทุกคนตางเปนผูปรารถนาจะทําดี ใฝดี เปนคนดีดวยกัน ความ
อึดอัดคับของเคยรูสึกวามันแตกตางจนสุดขั้ว แทบอยากตะโกน…ฉันทนไมได…ออกมาดังๆ นาจะ
ลดลงมากโข
ความแตกตางนั้นตองอางอิงกันและกัน สีทวี่ า ขาวก็ตองมีสีดํามาเทียบ รสชาติจืดก็ตองมี
รสจัดจานมาเทียบเคียง มีวันก็มีคืน มีดื้อก็มีคลอยตาม ไมมีความแตกตางใดอยูตามลําพังโดดๆ
ได
ในที่สุดแลวความแตกตางก็จะผสมสานกลมกลืน จะเปนเพราะความรูสึกคุนชิน หรือ
เกิดปฏิสมั พันธอะไรก็แลวแต ในที่สุดแลวความแตกตางสุดขั้วจะหลอมรวมเปนสิ่งเดียว เวลาเปน
เครื่องพิสูจน
ความรูอยูในคนตางจากความรูในตํารา เปนความแตกตางที่เปลี่ยนสถานะกลับกลับมา
จากความรูใ นคนกลับมาเปนความรูในตําราแลวกลับมาเปนความรูในคนอีก วัยเด็กเราเรียนรูผาน
ลงมือทํา ลองผิดลองถูกจนสรุปออกมาเปนความรูที่ฝงลึกอยูในคน กวาจะขี่จักรยานไดก็ตองลองขี่
ไดแผลสักแผลสองแผลก็ขี่เปนเอง คนสรางความรูผานการกระทําทุกวัน และถามีกระบวนการรวบ
รวม จัดหมวดหมู วิเคราะห สังเคราะหออกมาในรูปแบบที่คนอื่นเขาถึงได สืบคนได ความรูในคน
(หรือความรูฝงลึก Tacit knowledge) จะแปรสภาพเปนความรูในตํารา(หรือความรูเปดเผย
Explicit knowledge)
การเขาใจความแตกตาง ทําใหญี่ปุนสรางความรูจนเปนเลิศมาตั้งแตยุคซามูไร ตําราทา
ฟนดาบเปนหลักการใหญ แตการฝกฝนจนชํานาญเปนการสรางสัญชาติญาณแกรางกายใหวองไว
ดั่งผีเสื้อ เมื่อไดจังหวะฟาดดาบหนักและคมกริบฟนทีเดียวตาย เปนการผสมผสานความรูในคน
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และในตําราทีไ่ ดผลกระฉอนโลก ทุกวันนี้ญี่ปุนเชื่อวาคนเปนผูสรางความรูและองคกรมีบทบาททํา
ใหคนทีม่ คี วามรูห ลากหลายไดมาพบกันและขยายความรูใหแผซานทั่วทุกองคาพยบขององคกร
วิธีแลกเปลี่ยนความรู ในเมื่อคนเปนผูสรางความรู สมาชิกนับรอยับพันในองคกรแลก
ความรูผานการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการ ที่ทํางานจัดใหพนักงานทุกระดับทานอาหาร
กลางวันรวมกัน ผูบ ริหารถอดสูททานอาหารขณะที่คนงานในชุดทํางานก็ทานอาหารที่เดียวกัน ตก
เย็นก็ไปคาราโอเกะคุยกันตอแบบไดทั้งงานและไดความใกลชิดผูกพัน พรุงนี้มาทํางานตรงเวลาไม
ไปเมาหัวรานํ้าเสียการเสียงาน
คนญี่ปุนเขาถือหลัก “ประสานจุดรวม สงวนจุดตาง” คือแตละคนถาความรูที่สั่งสมผาน
ทักษะประสบการณเฉพาะตนนั้นตางจากผูอื่น เมื่อเขาประชุมจะยืนยันความเห็นตางนี้ความความ
นอบนอมแบบญีป่ นุ จะทํางานรวมกันอยางทุมเทแตก็ขอใหบันทึกความเห็น ประสบกาณณที่แตก
ตางไวเพื่อผูอื่นจะไดนําไปคิดตอแบบเชื่อมโยงวาจะใชประโยชนจากความเห็นที่แตกตางนั้นอยาง
ไร บอยครั้งที่นําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ตรงกับความตองการของผูใช และลดปญหา
อุปสรรคเดิมๆ ทีเ่ คยพบ ทั้งนี้เพราะผูที่มีความคิดเห็นที่แตกตางนั้นยังเปนสมาชิกของหมูคณะ และ
ยังทุมเทสรรพกําลังเพื่อบริษัทองคกรอันถือไดวาเปนครอบครัวใหญนาจะลดความทุกขของทั้งสอง
ฝายลง ขณะที่เพิ่มพูนปญญาแหงการอยูรวมกัน
ความแตกตางวันนี้อาจเปนทางออกสําหรับอนาคตก็เปนไดนะครับ

ทํางานอยางคนมีเพื่อน
คติสอนใจคนทํางานบทหนึ่ง กลาววา “นกไมมขี น คนไมมีเพื่อน กาวสูที่สูงไมได” ผูมีใจรัก
ยอมมีเพือ่ น และหาเพื่อนใหมไดเสมอ ถานอมนํา ทําตามทางที่ผูอาวุโสเคยกาวในเสนทางแหง
มิตรไมตรีมาแลว นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทานใหแงคิดเพื่อทํางานแบบ
คนมีเพือ่ นเพือ่ นในทีน่ เี้ ปนเพื่อนซึ่งคบหากับดวยความจริงใจ ปรารถนาดีตอกัน เปนหุนสวนสําคัญ
ที่นําศักย-ภาพและสวนดีที่สุดที่ตนมี ออกมาทํางานรวมกับผูอื่น ความสัมพันธแบบหุนสวนมี 5
องคประกอบ
ระบบ
บุคลิกภาพ

ความรวมมือ

ขอตกลง

กระบวนการ
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บุคลิกภาพ ทีผ่ กู พันสานสรางสัมพันธแนนหนา เปนความไววางใจกันและกันไดนั้น ตอง
มีลกั ษณะที่แสดงถึงซึ่ง
• ความจริงใจ พูดและทําจากความปรารถนาดีตอกัน รักษาคําพูด แบงปนชื่อ
เสียงเกียรติยศ ขอนี้ทําใหผมนึกถึงคําพูดของใครบางคนวาผูนําที่เยี่ยมยอดคือ
ผูส รางคุณคาเพิ่มแกผูเกี่ยวของ อันนี้นาจะหมายถึงการทําใหคนรอบขางหัวใจ
พองโต เพราะการไดรับเกียรติยศ มิใชใครบางคนเหมาเอาไปเพียงแตผูเดียว
• วุฒิภาวะ อันไดแกสมดุลระหวางความเกรงใจกับการยืนหยัด ยืนยันในสิ่งที่
ถูก สมดุลนี้ตองอาศัยการเรียนรูและปรับตัว ซึ่งบอยครั้งตองเรียนจากความ
ผิดพลาดของเราเอง
• วิธคี ดิ และวิธีมองความรวมมือแบบ win-win ทองไวในใจวา “ในโลกนี้มีของดี
ไมจํากัด” ไมตอ งแกงแยงชิงดีชิงเดนก็อยูรวมกันอยางมีศักดิ์ศรีได คิดและทํา
แบบนีใ้ หได สิ่งดี จะตามมา อาทิ การเห็นทางเลือกใหมๆ ไมจํากัดเฉพาะ
“แบบของฉัน” หรือ “แบบของเขา” แตเปนทางเลือกแบบที่สาม หรือ “แบบของ
เรา”
ความรวมมือ เปนขัน้ นําบุคลิกภาพและสรรพสิ่งที่เรามีออกมาทํางาน ความรวมมือนั้น
พัฒนาจากการกะทําที่ทําใหเกิดความไววางใจ ถาเปนผูใหบริการก็ทําใหผูรับบริการและญาติมิตร
เชื่อสนิทใจวา ฝากผีฝากไขได ทั้งนี้ตองอาศัยการสํารวจตนเอง มองหาจุดที่พัฒนาหรือลดขอ
บกพรองบุคลิกภาพพื้นฐาน 3 ประการขางตน โดยอาศัยการเปดใจรับฟง และเปดโอกาสใหคน
รอบขางนําความรูสึกดีๆ ที่เขามีตอเราไปหยอดออมสินอารมณ(emotional bank account) ของ
เขาผูนั้นบอยๆ
Eric Berne นักจิตวิทยาไดเปรียบเปรยไววาเราไดเปดบัญชีอารมณไวในหัวใจคนรอบขาง
คราใดทีก่ ารกระทําของเรายังความซาบซึ้งใหคนๆ นั้น เหมือนเรานําเงินฝากเขาบัญชี ฝากบอย
ฝากถีม่ ดี อกเบีย้ แตคราใดที่เราบั่นทอนความรูสึกดานดี ดานบวก หรือยามไรซึ่งศรัทธา บัญชีที่
เคยมีกเ็ หมือนหนีเ้ นา หรือหุนที่ตกรูด คนรอบขางเราตองรีบเทขายทิ้งกอนจะปนปยอยยับ
ขอตกลง ในทีน่ หี้ มายถึงพันธสัญญาทีบ่ นั ทึกไวในใจ รวมถึงการประกาศคํามั่น สัตยาบัน
อยางทีพรรคการเมืองเรียกรองใหยืนยันวาจะแกไขรัฐธรรมนูญ
ขอตกลงไมวา เล็กหรือใหญ เหมือนกันตรงการใหเกียรติ ไววางใจกัน ขอตกลงนั้นจึงจะไป
ตลอดรอดฝง อยางเปยมดวยมิตรภาพ หุน สวนบนความตาง คือตางเคารพในความตาง ไมลวงลูก
ถึงขนาดไปกาวกายยุม ยาม วิธคี ดิ วิธที างานของคนอื
ํ
่น บางคนลวงยังไมหนําใจ คลึงและบี้จนนวม
ดวย เขาเรียกวา “ฆาชางเพื่อเอางา” คนเห็นแกไดแบบนี้คบกันไมนานตองเลิกคบไปเลย
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ระบบ คนดีขนาดไหน ระบบแยก็ไปตอไมไหว แคดํารงสถานะก็เหนื่อยใจแทบขาด ระบบ
ก็มหี ลายขนาด หลาย scale ถารอระบบใหญระดับกระทรวงไมไหว อาจมองหาทางเลือกใหมๆ
มองระบบเล็กๆ ประเภทจิ๋วแตแจว ผูรับบริการและญาติมิตรแตละครอบครัวก็เปนระบบที่มี
ลักษณะเฉพาะ การสรางศรัทธากับครอบครัวนาจะงายกวาการไปปรับระบบ ปรับโครงสรางของ
กลุม งาน โรงพยาบาล หรือกระทรวง
กระบวนการ คือ spirit ทีท่ าให
ํ บุคลิกภาพ ความรวมมือ ขอตกลง และระบบมีปฏิสัมพันธ
อยางมีชวี ติ ชีวา ถาออกแบบกระบวนการดี ลงมือปฏิบัติและปรับปรุง หมั่นหยอดความรูสึกดีๆ ใส
ออมสินกันและกันบอยๆ ในทางกลับกับ กระบวนการชนิดตัวใครตัวมัน แกงแยงชิงดี เหยียบบา
แทงขางหลัง ก็เปนวังวนทําใหระบบหลายๆ ระบบจมนํ้าเนามีใหเห็นถมไป
กระบวนการที่สําคัญ คือ การรักษากําลังใจใหมั่นคง ยามทีก่ าลั
ํ งใจคลอนแคลนก็รูวาจะ
ไปหากําลังใจที่ไหนมาเติม
และ กระบวนการมองหาทางเลือกใหมๆ มองวาทุกปญหามีทางออก มิใชทุกทางออกมี
ปญหา เมตตา-มิตรภาพ ขันติ-ทมะ ความอดทนอดกลั้น วิริยะและปญญาเทานั้นที่จะเปนกาวใจ
เชือ่ มประสานรอยราวที่เกิดขึ้น
ผูม ปี ญ
 ญากาวลวงพนความทุกข จึงใชโอกาสความไมเขาใจ แปรเปลี่ยนสิ่งที่เคยไมเขาใจ
ใหอภัยในความไมสมบูรณพรอมของผูอื่น และใหอภัยกับความเขลาของตนเอง นําไปสูความ
เขาใจบนพื้นฐานของปญญา
การแสดงความชืน่ ชมจากใจจริง ในทันที เปนของขวัญที่มนุษยจะใหแกกันไดโดยไมตอง
ซือ้ หา แตตอ งฝากําแพงแหงความเย็นชา หรือความคิดที่วา เรื่องแคนี้ไมเห็นสําคัญ ก็ฉันชื่นชม
ในใจแลวนี่ จะเอาอะไรอีก
แพทยหญิงรุน นองเคยเลาใหฟงวา เกิดมาก็เพิ่งผิดใจกับพอแมเด็ก ชนิดที่วาถาเจอหนากัน
อีกครั้งคงมองหนากันไมติด ตายไปก็ไมรูจะเผาผีกันหรือไม เดินกลับบานพักในโรงพยาบาลก็
เสียวๆ วาจะมีคนตามไปทําราย เรียกไดวาสรางศัตรูโดยไมตั้งใจ
ในที่สุดก็ “แตกหัก” จนได ทั้งๆ ที่ตางฝายตางไมตั้งใจจะลงเอยแบบนี้
ทีต่ อ งแตกหักกันไป เพราะความคิดและการใชเหตุผลของพอแมเด็ก และคุณหมอ ไตขึ้น
ไตลง “บันไดแหงการวินิจฉัย (Ladder of Inference)” โดยไมมีสติรูเทาทันความคิด ดังกรณีตัว
อยางตอไปนี้…
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บันไดแหงการวินิจฉัย Ladder of Inference

บิดาของเด็กปวยอายุ 7 ป มีไขสงู นอนพักรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนมา 5 วัน
ไขยงั ไมลด แพทยยังหาสาเหตุไมได บิดาตองการพาไปรักษาที่คลินิกแพทยในตัวจังหวัด แตแพทย
คิดวาควรอยูโ รงพยาบาลชุมชนจะสิ้นเปลืองนอยกวา ตางฝายตางยกเหตุผลขึ้นมา แตไมสามารถ
สรางความเขาใจรวมกันได จึงเกิดการโตเถียง และใหบิดาลงนามในใบไมสมัครอยูรักษา

ตัวอยาง

การกระทํา

ภายใตความเชื่อที่กอขึ้นมา
พยายามเอาชนะ ใหบดิ าลงนามในใบไมสมัครอยูรักษา

ความเชื่อ

การตัดสินใจจากขอสรุป ที่นําไปใชทุกกรณีที่คลายกัน
หมอยอมรูดีและตัดสินใจไดดีกวาผูปวยและญาติ
(ความเชื่อจะไปกําหนดวิธีการเลือกขอมูลตอไป)

ขอสรุป

จากสมมติฐาน และบุคคลอื่นๆ ที่ถูกเลือกมายืนยัน
ญาติรายนี้ “เรื่องมาก” อีกเชนเคย เจอแบบนี้ประจํา

สมมติฐาน

ขอสรุปเบื้องตนของตนเอง จากการเติมความหมาย
ญาติผปู วยมักกาวกายการตัดสินใจของแพทยเสมอ

เติมความหมาย

ใสความหมายจากกระบวนทรรศนหรือ mind set ลงไป
บิดาผูป ว ย ทาทางการศึกษาไมสูง อยากกลับไปทําไร
จึงอยากใหลูกหายปวยโดยเร็ว

เลือกรับเขา และเลือกที่จะปดทิ้ง
รับเขา สงที่บงบอกเศรษฐานะ และการศึกษาที่ไมสูง
ปดทิ้ง ความรัก ผูกพัน อาทร ที่บิดามารดามีตอบุตร

เลือกขอมูล

สังเกต ไดยิน ไดฟง

ขอมูลนําเขาในสมองของเรา เหมืองคลังวิดโิ อเปนพันๆ
ภาพลบพฤติกรรมของญาติผูปวย รายอื่นๆ กอนหนา
ถูกเก็บสะสมไว

หมายเหตุ ดัดแปลงจากชัยวัฒน ถิระพันธุ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีคิดกระบวนระบบ”
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บันไดที่วานี้ เปนบันไดในจินตนภาพ กระบวนการรับรู ใสเหตุ ใสผล ตลอดจนตัดสินใจ
สมองเราใชเวลาเสี้ยววินาที เร็วกวาสายฟาแลบ
ทัง้ นีเ้ พราะตางฝายตางมี “ขอมูลสะสม” ในใจของแตละคน มีขอสรุปและความเชื่อของตน
นํามาสูม มุ มองและจุดยืนอันแตกตาง และการกระทําที่ตางคนตางใช “เหตุผล” จากขอสรุปและ
ความเชื่อของตน พอตางฝายตาง “ใชเหตุผล” อยางขึงขัง จริงจัง เสียงก็ดังมากขึ้น มากขึ้นทุกที
จนคนรอบขางแตกกระเจิง เพราะเปนกริยาของการใชอารมณใสกันชัดๆ










ทานทีต่ อ งการครองสติใหมั่น ไมถลําตกบันไดแหงการวินิจฉัย อาจถามใจตนดังนี้
การทีต่ วั เราไปพิจารณาคนอื่นเขานั้น ตัวเราเองไดคิด ตัดสินใจ สรุปผิดไปบางหรือไม?
เปนเรือ่ งยากทีจ่ ะพูดถึงขอผิดพลาดอันเกิดจากตัวตนของเรา พูดถึงคนอื่นงายกวา
ความ “เขาใจผิด” คือ ตัวเราเขาใจผิด ไมใชคนอื่นผิด
จิตของเรา ไตบันไดแหงการวินิจฉัยรวดเร็วมาก จนเราไมรูเทาทันกระบวนการทางจิตนี้
ทําใหเกิดความเขาใจผิด บาดหมางกับผูอื่น ทําใหเรื่องเล็กลุกลามกลายเปนเรื่องใหญ
การทํางานเปนทีม บางครั้งตองถอยออกมา หยุดครุนคํานึงถึงเหตุผล อารมณในใจตน
กอนตัดสินใจ
ในการทํางานกับเรื่องที่ซับซอน มีผูเกี่ยวของหลายคน ควรจัดสรรเวลาสัก 30 นาที ใหแต
ละคนเขียนบันไดแหงการวินิจฉัยของตน นํามาแลกกันดูวา ใชขอมูลชุดเดียวกันหรือไม
เลือกขอมูลใด ปดขอมูลใดทิ้ง เติมความหมายอื่นลงไปในขอมูลที่ผานการเลือกบางหรือ
ไม มีสมมตฐานใด นําสูขอสรุปใด โดยวิธีการที่ตางคนตางครุนคํานึง และเขียนลงกระดาษ
ทําใหไมมีความ ขัดแยง ไมมีใครถูก-ผิด

ความแตกตางระหวางความคิดของผูชาย ผูหญิง ก็มีมาก จนบางครั้งเหมือนไมไดพูดจา
ภาษาเดียวกัน ถึงขนาด จอหน เกรย นําความแตกตางแบบคนละขั้วนี้ มาเขียนเปนหนังสือชื่อ
“ชายมาจากดาวอังคาร หญิงมาจากดาวศุกร” ขายดีเปนเทนํ้า เททา
ผูห ญิง ใหคุณคาของเรื่องราวตางๆ ผานอารมณและความรูสึก ใหความสําคัญกับความ
รูสึกดีดีที่มีตอกัน ยอมรับคําแนะนําที่ออนโยน และผูใหคําแนะนําไมถือเปนเรื่องซีเรียส คอขาด
บาดตาย
ขณะทีผ่ ชู าย ตรงทื่อไปสูจุดหมาย จนบอยครั้งที่ละเลยความสัมพันธกับคนรอบขาง ถา
เปนผูช ายดวยกันก็ไมสูกระไร เพราะตางฝายตางตรงสูจุดมุงหมายไมสนใจกันอยูแลว แตถาตอง
รวมงานกับผูห ญิง ก็ตองใชเวลาเรียนรูกันและกันพักใหญ โดยเฉพาะเรื่องความรูสึกนึกคิด จิตใจ
และความรูสึก
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ยิง่ ถามีผบู งั คับบัญชาตางเพศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ วุฒิภาวะทางอารมณตางกันมาก ยิ่งตอง
กุมสติใหมั่น
การใหเกียรติกนั และกัน ชื่นชมกันและกัน รูจักขอบคุณ รูจักขอโทษ ยอมนํามาซึ่งศรัทธา
และการยอมรับ ถารูจักนําสิ่งเหลานี้มาใช
อยาประหยัดคําพูดซึ่งผูกมัดใจคนครับ
ผมยังจําถอยคําซึ่ง ใสกรอบอยูที่บานเพื่อนสนิท ไดอานเพียงครั้งเดียวเมื่อกวาสิบปที่แลว
ยังจําไดติดตา ความวา
The most important six words are “I admit I made a mistake”.
ถอยคําหกคําซึ่งสําคัญที่สุด คือ “ฉันยอมรับวาไดทําผิดพลาดลงไป”
The most important five words are “You’ ve done a good job”.
ถอยคําหาคําซึ่งสําคัญที่สุด คือ “งานที่เธอทํานี่เยี่ยม!”
The most important four words are “What is your opinion?”
ถอยคําสี่คําซึ่งสําคัญที่สุด คือ “เธอคิดยังไง(กับเรื่องนี้)”
The most important three words are “It doesn’t matter”.
ถอยคําสามคําซึ่งสําคัญที่สุด คือ “ไมเปนไร”
The most important two words are “Thank you”.
ถอยคําสองคําซึ่งสําคัญที่สุด คือ “ขอบคุณ”
The most important word is “You”.
คําเดียวซึ่งสําคัญที่สุด คือ “เธอ (หรือเรียกชื่อของเธอ)”
The least important word is “I”.
คําซึ่งสําคัญนอยที่สุด คือ “ฉัน”
ลองพูดวา “ฉันจะเอาอยางโนน อยางนี้” เปนวงแตกทุกที
หรือทานวาไมจริง…
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คิดแบบ “หมวกหกสี”
การยกเหตุ ยกผลมาเพื่อโตแยงชนิดแพชนะกันไปขางหนึ่งนั้น เปนวิธีการที่เราคุนเคย แต
บอยครัง้ ทีว่ ธิ เี อาชนะดวยเหตุผลทําใหเกิดความเครียดหรือบางทีเสียเพื่อนไปเลยก็มี ทั้งๆ ที่การเอา
แพเอาชนะนัน้ ตัวเราก็ไมไดเกงขึ้น เพื่อนเราก็ไมไดอะไร สังคมก็ไมไดอะไรจากการเอาชนะกันแบบ
นั้น
เอ็ดเวิรด เดอ โบโน ชาวอังกฤษเขียนหนังสือเกี่ยวกับ “วิธคี ิดแบบขนาน” ไวถึง 59 เลม
แปลเปน 37 ภาษา วิธคี ดิ แบบขนาน ไมปะทะ ไมเผชิญหนา ไมยกเหตุผลเพื่อเอาชนะ แตทําให
ความคิดอันหลากหลายของแตละคนผสมกลมกลืน เปนพลังสรางสรรคอันยิ่งใหญได
วิธีคิดแบบหมวกหกสี เปนวิธีการหนึ่งของการคิดแบบขนาน คือ คิดทีละดาน โดย
จินตนาการวาผูรวมคิดทุกคนสวมหมวกสีเดียวกันในแตละรอบของการออกความคิดเห็น รอบตอ
ไปก็เปลีย่ นหมวกใสสีอื่น และคิดในมุมมองอื่น จนครบหกสีหรือหกรอบ
เริม่ จากผูรวมวงคิด วงคุย ตั้งกลุมคุย 2 – 3 คน หรือมากกวา กติกามีอยูวาจะคิดทีละดาน
เปนรอบๆ ไป แตระรอบใหจินตนาการวาสวมหมวกสีตางๆ
1.หมวกสีขาว ตางคนตางเอาขอมูลมาเสนอ ดวยใจเปนกลาง ขอมูลทั้งเปนทางการ และ
ไมเปนทางการ เชน ขาวลือ ขาวซุบซิบ มาใหทุกคนไดทราบ
2. หมวกสีแดง เปนรอบทีต่ า งคนเอาอารมณ ความรูสึกที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาบอกกัน ไม
วาจะเปนความชอบ ไมชอบ ความถนัด ไมถนัด ความกลัว ลางสังหรณ ความสนุก มาพูดกันรอบนี้
3. หมวกสีดํา เปนการมองดานลบ เอาจุดออน ขอดอย หรือความเสี่ยงของเรื่องนั้นมา
แลกเปลี่ยน ระดมความเห็นดานลบใหสุดๆ ไปเลย
ถาตองการขอมูลเพิ่ม อาจกลับมาสวมหมวกสีขาวหาขอมูลอีกรอบ แถมดวยการใสความ
รูส กึ ในรอบของการสวมหมวกแดงอีกครั้งก็ยังไหว ดวยบรรยากาศฉันทมิตร
4. หมวกสีเหลือง ชวยกันมองดานดี ดานบวก ความหวังหรือโอกาสของเรื่องนั้น
5. หมวกสีเขียว หาทางออกทีส่ รางสรรครวมกัน เปนทางออกที่เปนไปไดและปฏิบัติได
6. หมวกสีฟา ทําความคิดใหเปนระบบ ตามลําดับกอนหลังหรือจากตนสูปลาย จากเหตุ
ปจจัยนําไปสูผล รวมถึงวิธีการจัดการความคิดใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง อยาลืมบันทึกไวดวย
คิดทีละรอบแบบหมวกหกสีนี้ทําใหความคิดหลากหลายทุกดานจากทุกคนมาหลอมรวม
เปนกลุม ของความคิดเห็นที่กลมกลืน ปฏิบัติจนเปนผลได ความเห็นแมจะไมสอดคลองตรงกัน ก็
ไมทาให
ํ มิตรภาพเสียไป หรือทําใหการทํางานรวมกันขลุกขลัก ผูที่คิดไดแบบนี้นาจะทุกขนอยลง
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