ก

คานา
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยคาถามเทคนิคหมวก ๖ ใบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ สืบค้น วิเคราะห์ เจาะข่าว ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบางขันวิทยา ซึ่งเป็น
นวัตกรรมหรือสื่อในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยได้วิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ทั้งนี้การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้รู้จักการคิด
อย่างเป็นระบบคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีการไตร่ตรอง โดยผู้จัดทาได้มุ่งมั่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อให้ชุดกิจกรรมชุดนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน ปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน และสามารถนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และร่วมสืบสานภูมิปัญญาทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิด
ทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านคิดวิเคราะห์ และสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้แนวทาง
และคาแนะนาในการจัดทาชุด
กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ชุดนี้ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สุธารัตน์ สุขสวัสดิ์

ข
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คานา
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คาชี้แจง
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ง

คาชี้แจง

ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมดจานวน ๗ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ สืบค้น วิเคราะห์ เจาะข่าว
ชุดที่ ๒ สังเคราะห์เรื่องราวจากบทเพลง
ชุดที่ ๓ คิดเก่งคิดสร้างสรรค์จากบทความ
ชุดที่ ๔ พิจารณาความงามนิทานพื้นบ้านภาคใต้หรรษา
ชุดที่ ๕ วิเคราะห์คุณค่าบทร้อยกรอง
ชุดที่ ๖ ค้นหามุมมองเจาะเรื่องสั้น
ชุดที่ ๗ สร้างสรรค์วรรณคดีจากบทเรียน
ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดนี้เป็นชุดที่ ๑ เรื่อง สืบค้น วิเคราะห์ เจาะ
ข่าว ประกอบด้วยบัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรมจานวน ๕ กิจกรรม

จ

ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใช้ประกอบการฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ใน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ สืบค้น วิเคราะห์ เจาะข่าว
จานวน ๒ คาบ (๑๐๐ นาที) ใช้สอนในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนถึงวัดผล
และประเมินผล สาหรับการนาชุดกิจกรรมไปใช้จะยึดตามสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ทั้ง ๗ ชุด จานวนคาบสอนทั้งหมด ๑๔ คาบ สามารถนาไปใช้ได้ทั้งเวลา
เรียนและนอกเวลา หรือทาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
คิดวิเคราะห์
ก่อนการทาชุดกิจกรรม นักเรียนควรได้รับคาแนะนาและคาชี้แจงจากครูให้เข้าใจ
ถึงขั้นตอนและวิธีการทาชุดกิจกรรมก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติตามคาชี้แจงในแต่ละชุด
กิจกรรม

ข้อสังเกต

ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เขียนแสดงความคิดเห็น
ดังนั้น แนวการเขียนตอบแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอนควรใช้ดุลยพินิจใน
การตรวจคาตอบเมื่อตรวจแล้ว ควรแจ้งให้นักเรียนทราบผลทันที เพื่อนักเรียนจะได้มี
กาลังใจ และครูจะได้นาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ฉ

คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู
๑. ครูศึกษาชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวก
ความคิด ๖ ใบให้เข้าใจ
๒. แจกชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖
ใบให้นักเรียน และแนะนาวิธีใช้ เพื่อให้นักเรียนจะได้ใช้ถูกต้องดาเนินการสอนตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
๓. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนรายบุคคลเพื่อประเมินความรู้เดิม
ของนักเรียน
๔. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๕. ให้นักเรียนศึกษาทฤษฎีหมวก ๖ ใบ และชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
๖. ขณะที่นักเรียนทาชุดกิจกรรม ครูตรวจดูการทางานของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด หากนักเรียนคนใดมีปัญหา ครูต้องคอยแนะนาช่วยเหลือ
๗. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาและทาชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ทุกครั้ง
ครูและนักเรียนเฉลยกิจกรรมร่วมกันพร้อมสรุป เพื่อนักเรียนนาไปปรับปรุงและพัฒนา
ในชุดกิจกรรมต่อไป
๘. ทดสอบหลังเรียน
๙. บันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อประเมินการพัฒน
า
ความก้าวหน้าหากไม่ผ่านเกณฑ์ครูจัดสอนซ่อมเสริม

ช

คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๑ เรื่องสืบค้น วิเคราะห์
เจาะข่าว ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้เป็นชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านคิด
วิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตาม
คาแนะนาอย่างเคร่งครัดดังนี้
๑. ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมที่กาหนดไว้
๒. ชุดกิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
๑. นักเรียนรับชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวก
ความคิด ๖ ใบจากครู
๒. นักเรียนอ่านคาชี้แจง คาแนะนาสาหรับนักเรียน ขั้นตอน
การทาชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ให้เข้าใจก่อนลงมือทา
๓. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ โดยใช้เวลา ๑๐ นาที
เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน
๔
. ศึกษาชุดกิจกรรมและปฏิบัติตามขั้นตอน ด้วยความตั้งใจ
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อน และครู
๕. หากไม่เข้าใจให้ถามครู
๖
. เมื่อทากิจกรรมตามชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครูนักเรียนร่วมกัน
ตรวจคาตอบและประเมินผล
๗. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ซ

ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยคาถามเทคนิคหมวก
ความคิด ๖ ใบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ม

.๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.๒/๕ วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก

บทความที่อ่าน
ม.๒
/๗ อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมิน
คุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ม.๒
/๘ มีมารยาทในการอ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวที่อ่านได้
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากข่าวที่อ่านได้
๓.

ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านข่าว เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาวันได้อย่างมีเหตุผล
๔

การอ่ดาเห็นคินดและข้
วิเคราะห์
. เขียนอภิปรายแสดงความคิ
อโต้แขย้่าวงเกี่ยวกับ ข่าวที่อ่าน

๕

. ปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนการอ่านคิดวิเคราะห์ข่าวด้วยเทคนิคหมวก

ความคิด ๖ ใบได้
๖

. มีมารยาทในการอ่าน
สาระการเรียนรู้
การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว

ฌ

แนวคิดทฤษฎีหมวก ๖ ใบ

การคิดแบบหมวก ๖ ใบ
(Six Thinking Hats)
เอดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) เป็นผู้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบ (Six Thinking
Hats) หรือ การคิดแบบหมวก ๖ ใบขึ้นมาเพื่อเป็นระบบความคิด
ที่ทาให้ผู้เรียนมีหลักในการจาแนกความคิดออกเป็น ๖ ด้านเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด
องค์ ประกอบของ (Six Thinking Hats)
๑. White Hat หรือ หมวกสีขาว สีขาวเป็นสีที่มีความเป็นกลาง มีลักษณะของ
ความว่างเปล่า หมวกสีขาวจึงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Facts) จานวนตัวเลข
(Figures) ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้อารมณ์ และมี
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่
ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวก
สีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้
หมวกขาวตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่กาลังจะ
เกิดขึ้น แต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอนท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทา
การประเมิน อย่างเช่น ข้อเสนอโครงการต่าง ๆ
ของเราเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่

ญ
๒. Red Hat หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ความรู้สึก สัญชาตญาณ และลาง
สังหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ
ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่การแสดง
อารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู้โดยฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่อง
บางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ ๆ ก็เกิดเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง
ซึ่งการตระหนักรู้แบบนี้จะทาให้เกิดงานสร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด ความคิดความเข้าใจใน
สถานการณ์โดยทันที ซึ่งเป็นผลจากการใคร่ครวญอันซับซ้อนที่มีพื้นฐานจาก
ประสบการณ์ เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให้รายละเอียดหรืออธิบายได้ด้วยคาพูด
เช่น เวลาที่คุณจาเพื่อนคนหนึ่งได้ คุณก็จาได้ในทันที
๓. Black Hat หรือ หมวกสีดา หมายถึง ข้อควรคานึงถึง สิ่งที่ทาให้เราเห็น
ว่า เราไม่ควรทา เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดา เป็นหมวกคิดที่เป็น
ธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดาช่วยชี้ให้เรา
เห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ ข้อบกพร่อง ข้อเสีย
สิ่งไม่ดี มันช่วยปกป้องเราจากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เรา
ทาอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีดา เป็นหมวกคิดที่มี
เหตุมีผลเสมอ เพราะในการวิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมี
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเอง
และของผู้อื่นด้วย
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๔. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก
ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ คุณค่า เป็น
การคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทาให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิด
โอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจาก
ความผิดพลาด ความเสี่ยง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้อง
ผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความต้องการ และความกระหายที่จะทาสิ่ง
ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นหรือไม่
๕. Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง ซึ่งปกติมักถูกกาหนดจากระบบความคิดของ
ประสบการณ์ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะอาศัยข้อมูลจากระบบของตัว
เราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
๖. Blue Hat หรือ หมวกสีฟ้า หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวน
การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อ
ขัดแย้ง ความคิดรวบยอด ข้อสรุป การมองเห็นภาพและการดาเนินการที่มี
ขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกสีฟ้า หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่ง
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี และถูกต้องหมวกสีฟ้ามักเป็นบทบาทของ
หัวหน้า ทาหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดาเนินการประชุม
การอภิปราย การทางาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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การใช้คาถามหมวกความคิด ๖ ใบ
๑. White Hat หรือ หมวกสีขาว การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีขาวมุ่งไปที่
กระบวนการหาข้อเท็จจริง หาข้อมูล
ตัวอย่างคาถาม
- มีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้
- ยังมีข้อมูลอื่นอีกหรือไม่
- ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
- ได้ข้อมูลมาด้วยวิธีใด
- มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
๒. Red Hat หรือ หมวกสีแดง การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีแดงมุ่ง
ไปที่การถามความรู้สึกหรือความคิดเห็นอาจเป็นความรู้สึกของตัวละครในเรื่อง
หรือความรู้สึกของผู้อ่าน
ตัวอย่างคาถาม
- รู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้หรือความคิดนี้
- รู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์หรือสิ่งที่ทา
- มีความรู้สึกลึก ๆ อย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้
- มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
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๓. Black Hat หรือ หมวกสีดา การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีดามุ่งไปที่
การถามสิ่งที่เป็นเหตุผลในแง่ลบ สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่เป็นจุดอ่อน สิ่งที่เป็น
ความผิดพลาด สิ่งที่เป็นข้อบกพร่อง
ตัวอย่างคาถาม
- เรื่องนี้มีจุดอ่อนอะไร
- ข้อมูลที่ได้ถูกต้องหรือไม่
- สิ่งนี้คุ้มค่าที่จะทาหรือไม่
- ความคิดนี้ถูกกฎระเบียบหรือไม่
- อะไรจะเกิดขึ้นถ้าขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาของเรื่องนี้เกิดจากอะไร
- อะไรคือสิ่งที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด
๔. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีเหลือง
มุ่งไปที่การถามหาเหตุผลในแง่บวก สิ่งที่เป็นแง่ดี คุณค่า จุดเด่น ประโยชน์
ตัวอย่างคาถาม
- สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร
- สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างไร
- จุดเด่นคืออะไร
- ยังมีโอกาสที่จะทาได้ใช่หรือไม่
- มีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้
- ทาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากขึ้นอีก
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๕. Green Hat หรือ หมวกสีเขียว การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีเขียวมุ่ง
ไปที่การถามหาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ ความคิดแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ตัวอย่างคาถาม
- เราจะพัฒนาอะไร
- มีอะไรน่าสนใจในความคิดนี้
- ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งนี้ดีขึ้น
- จากความคิดนี้น่าจะนาไปสู่อะไร
- มีทางเลือกอะไรอีกบ้างสาหรับเรื่องนี้
- เราจะทดสอบความคิดนี้ได้อย่างไร
- เราจะแก้ไขหรือพัฒนาสิง่ นี้ได้อย่างไร
- เราจะมีแนวทางอย่างไรให้สิ่งนี้ดีขึ้น
- เราจะประยุกต์ใช้สิ่งนี้ได้อย่างไร
๖. Blue Hat หรือ หมวกสีฟ้า การตั้งกรอบคาถามของหมวกสีแดงมุ่งไปที่
การถามหาข้อสรุป ข้อคิด ความคิดรวบยอด ความคิดสุดท้าย
ตัวอย่างคาถาม
- เรื่องนี้ต้องการคิดแบบไหน
- ข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไร
- ขั้นตอนของเรื่องนี้คืออะไร
- เรื่องนี้สรุปอย่างไร
- ของเขตของปัญหาคืออะไร
- เราต้องการอะไร และให้เกิดผลอย่างไร
- เรากาลังอยู่ในประเด็นที่กาหนดหรือไม่
(สุวิทย์ มูลคา. ๒๕๕๒ : ๖๖ – ๗๑)
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ประโยชน์ของการใช้ความคิดแบบหมวก ๖ ใบ
ประโยชน์ของการใช้ Six Thinking Hats
๑. ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้ และกระตุ้นความสนใจได้ดี การใช้หมวกจริงหรือ
ภาพหมวกและสีสันต่าง ๆ มีส่วนช่วยในกระบวรการคิด
๒. ทาให้สามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่สับสนปนเปกับความคิด หมวก
สอนในเวลาเดียวกัน
๓. ทาให้สามารถเปลี่ยนแบบความคิดได้ง่ายและตรงไปตรงมาโดยไม่ล่วงเกินใครด้วย
การเปลี่ยนสีหมวก
๔. ทาให้สามารถระดมความคิดทุกคน สามารถใช้หมวกแต่ละสีได้ครบทุกสีแทนที่จะคิดแต่
เพียงสีเดียวด้านเดียวตามปกติ
๕. เป็นการแยกทิฐิออกไป แล้วปล่อยความคิดใหม่อิสรภาพจะสามารถขบคิดได้อย่างเต็มที่
๖. ทาให้สามารถจัดลาดับการระดมความคิดให้เหมาะสมที่สุดกับ เรื่องที่ได้วิเคราะห์
ที่มา : https://sites.google.com/site/thvsdihmwk6bi

สรุป
เทคนิคการคิดแบบ Six Thinking Hat จะเป็นการรวมความคิดด้านต่าง ๆ ไว้ครบ
ถ้วนทุกด้าน ระบบให้คนคิดทีละด้าน มองทีละด้านจากด้านหนึ่งไปมองอีกด้านหนึ่งจะได้เห็น
ภาพจริงที่ชัดเจน ทาให้พิจารณาความคิดใหม่ ๆ ได้รอบคอบ เป็นผลให้เกิดความคิดที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ การใช้วิธีคิด
แบบสวมหมวกคิด Six Thinking Hat จะช่วยให้ผู้คิดสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
มากขึ้น

