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Course outline
หลักสู ตร เทคนิคการสร้ างกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ ใช้
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม


การใช้หมวกความคิดทั้ง 6 ใบ ทาให้การคิดมีความครบถ้วน สามารถแยกแยะอารมณ์ กบั เหตุผลได้ และสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์กบั ข้อมูลได้ เพื่อให้การคิดมีความชัดเจนในจุดประสงค์ แล้วเลือกใช้ที่จุดเด่นของหมวก
แต่ละใบ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่พบเจออยูใ่ ห้นาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการได้



การสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Active Learning) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นการทากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตัวเอง จะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ของตัวเองได้ ดังเช่น....
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้อิทธิ พลของการใส่ หมวกแต่ละประเภท
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้การสื่ อสารด้วยหมวกแต่ละแบบ
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้การระดมสมองด้วยการใช้หมวกให้ครบถ้วน
 กิจกรรมการสนทนาสร้างความเข้าใจด้วยหมวกแต่ละแบบ
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือสร้างกิจกรรมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยหมวก 6 ใบ จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และมี
แนวทางต่างๆ เกิดขึ้นในการทากิจกรรมกลุ่ม เป็ นแนวทางของการคิดสร้างสรรค์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
การออกแบบให้สอดคล้องกัน เช่น
ั การสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์
 การประยุกต์ใช้กบ
ั การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
 การประยุกต์ใช้กบ
ั การประชุ มเชิงสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้กบ
ั การกาหนดกลยุทธ์พิชิตเป้ าหมาย
 การประยุกต์ใช้กบ
ั การสอนงาน
 การประยุกต์ใช้กบ
(เป็ นต้น)




วัตถุประสงค์สาคัญของโปรแกรม





เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้หมวก 6 ใบกับกิจกรรมประกอบการฝึ กอบรม
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคในการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่ม และสามารถประยุกต์ใช้ได้
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้สัมผัสกระบวนการดาเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาเครื่ องมือที่ได้เรี ยนรู ้ไปสร้างเป็ นกิจกรรมของตัวเองได้

รายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรม
 การเรี ยนรู้ และเข้ าใจความเหมือนและความต่ างของหมวก V.S. กรอบความคิด






หลักการสาคัญของพฤติกรรมที่มาจากกรอบความคิด (Mindset)
ความหมายของการสวมหมวก (บทบาทของเรา)
หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ประเด็นสาคัญของหมวกที่ถูกสร้างขึ้น
กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละใบสื่ อสารซึ่ งกันและกัน

 การเรี ยนรู้ และเข้ าใจผู้อื่นในการสื่ อสารผ่ านการใช้ หมวกแบบต่ างๆ

สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการฟังของมนุษย์
 การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
 กิจกรรม : การฝึ กฝนทักษะต่างๆ ในการสื่ อสารด้วยหมวก
 กิจกรรม : การสนทนาโดยการใช้หมวกที่แตกต่างกัน


 การระดมสมองเพื่อแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจด้ วยหมวกแบบต่ างๆ


กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
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หลักการสาคัญในการระดมสมอง (Brainstorming) อย่างมีคุณภาพ
 สิ่ งที่หมวกให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา
 กิจกรรม : การใช้หมวกเดียวกันนาเสนอแนวความคิด
 กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละคนนาเสนอแนวความคิด


 การกาหนดกลยุทธ์ พชิ ิ ตเป้ าหมายด้ วยการใช้ หมวกแบบต่ างๆ

การสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 กระบวนการโค้ชผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Coaching)
ั เหตุการณ์ต่างๆ
 สามารถสร้างผลลัพธ์กบ
 กิจกรรม : การใช้หมวกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล


 การบ้ าน : เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิจริ ง

แนวทางดาเนินการฝึ กอบรมตามโปรแกรม








การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่ม (Active Learning)
การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ตระหนักรู ้ดว้ ยตัวเอง
การใช้เครื่ องมือประกอบการฝึ กอบรม (Training Tools) สร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
การเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator)
การสร้างกลุ่มสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รู ปแบบดาเนินการแบบกระบวนการการโค้ชทีม (Facilitative Team Coaching Process)
การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้แบบเปิ ดกว้างทางความคิด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

http://www.entraining.net

 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ
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ตัวอย่ างกิจกรรมที่ 1 : การใช้ หมวกคนละสีพูดคุยสื่ อสารกัน (Communication)



วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1.
2.
3.
4.



ขั้นตอนดาเนินการในกิจกรรม









เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักรู ้กรอบความคิดของหมวกแต่ละสี
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความแตกต่างของการใช้หมวกและไม่ได้ใช้หมวกพูดคุยกัน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้คุณสมบัติของหมวกแต่ละสี ได้อย่างแม่นยามากขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการใช้หมวกควบคุมคาพูดและความคิดของตัวเอง
จับกลุ่มผูเ้ รี ยน 5-7 คน/กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มเลือกหมวกสี ต่างๆ คนละ 1 ใบ
ตั้งประเด็นการพูดคุยกันในกลุ่ม 1 หัวข้อ
เปิ ดโอกาสให้คนที่ถือหมวกแต่ละสี แสดงความคิดเห็นตามสี ของหมวก
ดาเนินการพูดคุยจนครบหมวกทุกใบ
สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน

ข้ อควรระวังระหว่ างดาเนินกิจกรรม








หัวข้ อการพูดคุยควรเป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้ อการพูดคุยไม่ควรเป็ นเรื่ องที่เป็ นเชิงลบกับกลุ่ม
การใช้หมวกสี ต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็ นหลัก
เปิ ดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขดั แย้งระหว่างการพูดคุย
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่การเป็ นตัวตนของผูพ้ ูด
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ตัวอย่ างกิจกรรมที่ 2 : การใช้ หมวกคนละสี ระดมสมองร่ วมกัน (Brainstorming)



วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1.
2.
3.
4.



ขั้นตอนดาเนินการในกิจกรรม











เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นตามหมวกที่ตวั เองสวมใส่ อยู่
เพื่อให้เกิดการใช้หมวกต่างๆ สร้างแนวความคิดที่หลากหลายในการระดมสมอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ประโยชน์ของหมวกแต่ละสี ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกใช้หมวกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
จับกลุ่มผูเ้ รี ยน 5-7 คน/กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มเลือกหมวกสี ต่างๆ คนละ 1 ใบ
กาหนดหัวข้อการระดมสมอง 1 หัวข้อ
ทุกคนในกลุ่มตั้งกติกาการใช้หมวกเพื่อระดมสมองให้เหมาะสม
ผูเ้ รี ยนดาเนิ นกิจกรรมระดมสมองตามหมวกของตัวเอง
ตัวแทนกลุ่มสรุ ปประเด็นของแนวทางที่ได้จากการระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรม
สรุ ปประเด็นที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั เหตุการณ์จริ ง

ข้ อควรระวังระหว่ างดาเนินกิจกรรม








หัวข้ อการพูดคุยควรเป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้ อการพูดคุยไม่ควรเป็ นเรื่ องที่เป็ นเชิงลบกับกลุ่ม
การใช้หมวกสี ต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็ นหลัก
เปิ ดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขดั แย้งระหว่างการพูดคุย
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่การเป็ นตัวตนของผูพ้ ูด
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