ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
การคิดนอกกรอบคืออะไร
ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Dr. Edward De Bono) ผูคิดคนแนวความคิดทางขวางหรือการคิดนอก
กรอบ (Lateral Thinking) ไดใหคํานิยามไวว3า คือ…“ความคิดนอกกรอบ คือ กลุ3มของวิธีการ พรอมทั้งเทคนิค
ต3างๆที่ไดระดมกันเพื่อที่จะคนควาวิธีการใหม3ๆที่แตกต3างไปโดยสิ้นเชิงจากวิธีการเดิมๆ ในการแกปEญหาซึ่งการ
เขาสู3ปEญหาเพื่อการแกไขนั้น เขาทางดานขางมากกว3าที่จะเขาทางดานหนา”
ผศ.ชลาธิป ชาญชัยฤกษ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหความหมายของการคิดนอก
กรอบไวว3า คือ “การคิดอย3างสรางสรรคโดยไม3ยึดติดอยู3กับหลักการหรือขอจํากัดเดิม ซึ่งเชื่อกันว3าจะนําไปสู3
การสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปEญหาอย3างไดผล”

ทําไมต&องคิดนอกกรอบ
วิธีการคิดแบบเดิมที่สอนกันอยู3ในสถาบันการศึกษานั้น เปQนวิธีการคิดดวยเหตุผลหรือวิธีการคิดดวย
หลักตรรกวิทยา ซึ่งใชกันมากว3าสองพันหารอยปRมาแลว ซึ่งเมื่อเวลาผ3านมาถึงปEจจุบันความเหมาะสมก็เริ่ม
ลดลงและไม3เหมาะกับปEจจุบันเนื่องจาก เปQนวิธีการคิดที่มีขอบเขตจํากัดไม3เหมาะสมกับเหตุการณที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปอย3 า งรวดเร็ ว และเปQ น การคิ ด ที่ ยึ ด ถื อ กั น มานานจนทํ า ใหไม3 ค นหาวิ ธี ก ารคิ ด ใหม3 ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว3าเดิมมาใชในการแกปEญหาที่ต3างไปจากเดิม
จากรายงานทางเศรษฐกิ จและคํากล3 าวของบรรดานักเศรษฐศาสตรทั่วโลก ที่ลวนชี้ประเด็น ไปใน
ทิศทางเดียวกันว3า สินคาที่แต3ละประเทศจะใชแข3งขันกันในทศวรรษต3อไปจากนี้ก็คือ "ความคิด" โลกจะพัฒนา
เขาสู3ยุคของ"เศรษฐกิจสรางสรรค" (Creative Economy) อย3างเต็มตัว ดวยความเชื่อที่ว3า ระบบความคิด
ดังกล3าว จะพัฒนาความมั่งคั่งไดอย3างยั่งยืน
การเตรียมพรอมเพื่อเขาสู3สนามแข3งขันเชิงความคิดที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งก็ คือ "การยกระดับ
คุณภาพประชากร" ซึ่งแน3นอนว3า "การศึกษา" ย3อมเปQนตัวแปรที่สําคัญที่สุด เมื่อ "ความคิด" ถูกนํามาตั้งเปQน
โจทย การเรียนรูที่เอื้อต3อการพัฒนาความคิดสรางสรรค เสริมทักษะในการแกไขปEญหา จึงน3าจะเปQนคําตอบที่ดี
ที่สุด

พัฒนาความคิดนอกกรอบได&อย,างไร
การคิ ด ริ เ ริ่ ม สรางสรรคนั้ น เปQ น วิ ธี ก ารคิ ด ที่ ไ ดรั บ ความนิ ย มแพร3 ห ลายทั่ ว โลก เพราะสามารให
ประสิ ท ธิ ภ าพในการแกไขปE ญ หาต3 า งๆตั้ ง แต3 ร ะดั บ ครอบครั ว จนถึ ง ระดั บ ชาติ ไ ดเปQ น เปQ น อย3 า งดี โดย
ศาสตราจารยเดอ โบโน ไดพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับคือ ความคิดคู3ขนาน
(Paralell Thinking)พรอมวิธีปฏิบัติจริงที่เรียกว3าหมวกความคิดหกใบ(Six Thinking Hats)และความคิดแนว
ขาง(Lateral Thinking) ซึ่งเปQนแนวการคิดแบบใหม3ที่มีลักษณะสรางสรรคและใชงานไดจริงในทุกขั้นตอนของ
ชีวิตทั้งสิ้น
ดร.เอ็ดเวิร0ด เดอ โบโน ( Dr. Edward De Bono ) เปQนแพทย
ทางดานสมอง ไดรับทุนวิจัยจากรัฐบาลอังกฤษใหร3างหลักสูตรสอน
คิด เพื่อนําไปใชในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนต3างๆ ตั้งแต3
ระดับประถม แบ3งประเภทวิธีคิดไว ๓ประเภทไดแก3
๑. การคิดแนวตั้ง (vertical thinking) การคิดแนวตั้งนั้น เปQนการ
คิดเพื่อการสรรหาสิ่งที่ถูกตอง เปQนเหตุเปQนผล วิเคราะหแยกแยะ
หาขอผิดพลาด เพื่อนํามาเลือกสรรวิธีที่ดีที่สุด และใชในการแกไข
ปEญหา อีกทั้งยังสามารถการจัดทางเลือกอื่นๆ ออกเมื่อคนพบทางเลือกที่ดีที่สุดแลวก็จะไม3คิดหาวิธีอื่นๆ อีก
ต3อไป(ถือเปQนจุดอ3อนของวิธีคิดแนวตั้ง) การคิดแนวตั้งจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่กําหนดเอาไว และนําไปสู3แนว
ทางการแกไขปEญหาอย3างชัดเจนโดยใชวิธีการที่แน3นอนส3วนใหญ3เปQนการคิดเชิงวิเคราะหอย3างมีลําดับขั้นตอน
และต3อเนื่อง ไม3มีการกระโดดขามขั้นเหมือนการคิดแนวขาง นอกจากนี้การคิดแนวตั้งยังเปQนเรื่องของการตัดวิธี
คิดอื่ นๆ ออกไปแลวใชการแบ3 งหมวดหมู3และประเภทต3า งๆ แบบตายตั วและดํ าเนิ นไปในแนวทางที่น3 าจะ
เปQนมากที่สุดDr.Edward de Bono ไดแสดงความเห็นว3า การพัฒนาคนที่เริ่มตนที่โรงเรียนมักจะใชการคิด
แนวตั้ง และถึงแมจะการคิดแนวตั้งจะมีประสิทธิผลแต3ก็ยังไม3มีความสมบูรณพอ และสิ่งที่จะเติมเต็มส3วนที่ขาด
หายไปก็คือความคิดสรางสรรค และการคิดทุกประเภทเปQนการผสมผสานความเขาใจและเหตุผลทางตรรกะซึ่ง
การคิดแนวขางเปQนแก3นสําคัญของความเขาใจ
๒. การคิดแนวขาง (lateral thinking) การคิดแนวขางคือการคิดที่หลีกหนีจากความซ้ําซาก หรือ
ความคิดเดิมๆ รวมถึงความเขาใจที่มีอยู3เดิมเพื่อคนหาสิ่งใหม3ๆ โดยปกติแลวความคิดที่มีอยู3จะสรางขึ้นจาก
ประสบการณเดิมและความเขาใจที่เคยประสบมา การคิดแนวขางจึงเปQนวิถีทางในการหลบหนีจากความคิดวิถี
เดิมเพื่อคนหาสิ่งที่เรียกว3า “ดีกว3า” เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับความคิดแนวตั้งที่มุ3งเนนเรื่องการวิเคราะหแลว
การคิดแนวขางจะเปQนเรื่องการกระตุนความคิดอื่นๆ โดยไม3มีกรอบและกฎเกณฑ อีกทั้งยังสามารถคิดแบบ
กระโดดขามได โดยไม3ตองเรียงเปQนลําดับขั้นตอน และเปdดใจรับทุกโอกาสที่เขามา การคิดแนวขางไม3มีการแบ3ง
หมวดหมู3และประเภทดูเผินๆ การคิดแบบนี้อาจดูเหมือนการคิดเรื่อยเปefอย ไม3มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เปQนการ
คิดที่ดันทุรังเพราะพยายามพิจารณาหนทางที่แทบมองไม3เห็น กล3าวโดยสรุปแลว การคิดแนวตั้งจะใชประโยชน
จากขอมูลเพื่อแกปEญหาโดยเฉพาะ แต3การคิดแนวขางจะใชขอมูลเพื่อก3อใหเกิดการปรับปรุงแบบแผนไม3ใช3เพื่อ

หาประโยชนจากขอมูลนั้นเพียงอย3างเดียวหลักการสําคัญของการคิดแนวขางคือ “มุมมองที่เรามีต3อสิ่งต3างๆ ซึ่ง
เปQนเพียงหนึ่งความคิด ในหลายๆ มุมมองที่สามารถเปQนไปได” เปQนการสํารวจมุมมองอื่นๆ โดยไม3ตัดสินว3า
มุมมองใดดีที่สุด เปQนเหตุเปQนผลมากที่สุด แต3จะนําทุกมุมมองที่เปQนไปไดมาปรับโครงสรางความคิดและจัดเรียง
ขอมูลที่ไดใหม3 ตรงกับคําพูดของ Dr. Edward de Bono ที่ว3า เคยทราบไหมว3า...มากกว3าครึ่งหนึ่งของการ
คนพบที่ยิ่งใหญ3ถูกทําขึ้นโดยผ3านการคนพบโดยบังเอิญ (serendipity) หรือ “การคนพบบางสิ่ง ขณะที่กําลัง
คนหาบางอย3าง”
๓. การคิดแนวขนาน (parallel thinking) การคิดแนวขนาน เปQนการวางความคิดต3างๆ ลงไปขางๆ
กัน โดยไม3มีการปะทะ ไม3มีการโตเถียง ไม3มีการตัดสินว3าความคิดใดถูก ความคิดใดผิดตั้งแต3แรก การคิดแบบนี้
จะทํ า ใหเกิ ด การสํ า รวจและการคนควาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น ๆ ก3 อ นสรุ ป หรื อ ตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย
กระบวนการวิจัยและกระบวนการออกแบบเทคนิควิธีคิดแนวขนานนี้เรียกว3าวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six
Thinking Hats)

เทคนิคการคิดแบบ Lateral Thinking ของ Dr. Edward De Bono

ตัวอย3าง การคิดแบบ Lateral Thinking Dr.Bono
หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ Six Thinking Hats
"ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน" เปQนผูริเริ่มแนวความคิดเรื่อง Lateral Thinking (การคิดนอกกรอบ) และ
เปQนคนพัฒนาเทคนิคการคิดริเริ่มสรางสรรค และไดพัฒนาเปQนแนวคิดที่เรียกว3า "Six Thinking Hats" ซึ่งเปQน
วิธีคิดที่มีมุมมองแบบ "รอบดาน" ความคิดสรางสรรคถือเปQนสิ่งสําคัญ และจําเปQนสําหรับผูบริหาร เพราะ
นอกจากจะช3ว ยสรางสิ่ งใหม3 ๆ แลว ยั งช3 วยในการคิ ดคนกลยุ ทธแกไขปE ญหาต3 างๆ ซึ่ง "เดอ โบโน" พบว3 า

ความคิดสรางสรรคเปQนสิ่งที่ทุกคนมีอยู3 หรือสรางขึ้นมาได แต3จะตองมาฝmกกระบวนการสรางความคิดดังกล3าว
ในแต3ละวันตั้งแต3ตื่นนอน ทุกคนย3อมตองมีการคิดในเรื่องต3างๆ ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน จึงไดใหเทคนิค “6
หมวกการคิด” เพื่อช3วยจัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการดังกล3าวไดมีการนําไปใช
อย3างกวางขวาง แมกระทั่งบริษัทขามชาติอย3างเช3นบริษัท ไอบีเอ็ม และเซลส เปQนตน หมวกแต3ละใบเปQนการ
นําเสนอทางเลือกที่เปQนไปไดตามมุมมองต3างๆ ของปEญหา โดยวิธีการสวมหมวกทีละใบในแต3ละครั้ง เพื่อพลัง
ของการคิดจะไดมุ3งเนนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปQนการเฉพาะ ซึ่งจะทําใหความเห็นและความคิดสามารถ
แสดงออกไดอย3างอิสระ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่ไม3จําเปQนได และยังเปQนการดึงเอาศักยภาพของแต3ละ
คนมาใชโดยที่ไม3รูตัว
Six Thinking Hats สูตรบริหารความคิดของ "เดอ โบโน" จะประกอบดวยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ
• White Hat หมวกสีขาว สีขาวเปQนสีที่ชี้ใหเห็นถึงความเปQนกลาง จึงเกี่ยวของกับขอเท็จจริง จํานวน
ตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว3าที่ประชุมตองการขอเท็จจริงเท3านั้น คือ ขอมูลเบื้องตนของสิ่ง
นั้นๆ ไม3ตองการความคิดเห็น
• Red Hat หมวกสีแดง สีแดงเปQนสีที่แสดงถึงอารมณและความรูสึก เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอก
ความรูสึกของตนเองว3าชอบ ไม3ชอบ ดี ไม3ดี ซึ่งส3วนใหญ3การแสดงอารมณจะไม3มีเหตุผลประกอบ
• Black Hat หมวกสีดํา สีดํา เปQนสีที่แสดงถึงความโศกเศรา และการปฏิเสธ เมื่อสวมหมวกสีนี้ ตองพูด
ถึงจุดดอย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ขอที่ควรคํานึงถึง เช3น เราควรทําสิ่งนี้หรือไม3 ไม3ควรทําสิ่งนี้
หรือไม3 เหมาะสมหรือไม3 ทําใหการคิดมีความรอบคอบมากขึ้น
• Yellow Hat หมวกสี เหลือ ง สี เหลื อง คื อสี ของแสงแดด และความสว3 างสดใส เมื่อ สวมหมวกสี นี้
หมายถึ ง การคิดถึงจุดเด3 น โอกาส สิ่ งที่เปQน ประโยชน เปQนขอมูลในเชิงบวก เปQ นการเปdดโอกาสให
พัฒนา สรางสรรคสิ่งใหม3ๆ
• Green Hat หมวกสีเขียว สีเขียว เปQนสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ และการเจริญเติบโต เมื่อสวม
หมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม3ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย3างสรางสรรค
• Blue Hat หมวกสีน้ําเงิน สีน้ําเงินเปQนสีที่ใหความรูสึกสงบ จะเปQนเหมือนทองฟtา หมวกนี้เกี่ยวกับการ
ควบคุม การบริหารกระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบการคิด

นําทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซึ่งเปQนกลยุทธเพื่อการตัดสินใจ ดังนี้ จะเรียกว3าสิ่งสุดทายของกระบวนการคิด และเปQน
สิ่งที่สําคัญของการเปQนผูบริหาร ที่ไม3สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได นั่นก็คือ "การตัดสินใจ" ซึ่งตองกระทบต3อสิ่งอื่น
ดวยความรอบคอบ เพราะการตั ด สิ น ใจใดๆ อาจส3 งผลกระทบทั้ งใน ดานบวกและดานลบได เพื่ อใหการ
ตัดสินใจเปQนไปอย3างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนํา เรื่อง "ทฤษฎีหมวก 6 ใบ" ของ ดร.เอดเวิรด เดอ โบโน มา
ประยุกตใชโดยใหมีการพิจารณาเรื่องราวต3างๆ ในหลายมุมมอง ตามหมวก 6 ใบ ที่มีสีสันต3างๆ กัน เพื่อแทน
ความคิดในมุมมองนั้นๆ
Six thinking hats คือ เทคนิคการคิดอย3างมีระบบ คิดอย3างมีโฟกัส มีการจําแนกความคิดออกเปQนดานๆ และ
คิดอย3างมีคุณภาพ เพื่อช3วยจัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก "การคิด" เปQน
ทักษะช3วยดึงเอาความรูและประสบการณของผูคิดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อย3างเหมาะสมกับสถานการณ
ทักษะความคิดจึงมีความสําคัญที่สุด...
1. หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึง ขอมูลเบื้องตนของสิ่งนั้น เปQนความคิดแบบไม3ใชอารมณและมี
เปtาประสงคที่ชัดเจนแน3นอน ตรงไปตรงมา ไม3ตองการความคิดเห็น สีขาวเปQนสีที่ชี้ใหเห็นถึงความเปQน

2.

3.

4.

5.

กลาง จึงเกี่ยวของกับขอเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะหมายความว3า ที่ประชุมตองการ
ขอเท็จจริงเท3านั้น โดยปกติเรามักจะใชหมวกขาวตอนเริ่มตนของกระบวนการคิด เพื่อเปQนพื้นฐานของ
ความคิดที่กําลังจะเกิดขึ้น แต3เราก็ใชหมวกขาวในตอนทาย ของกระบวนการไดเหมือนกัน เพื่อทําการ
ประเมิน อย3างเช3นขอเสนอโครงการต3างๆ ของเราเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู3หรือไม3...
เปQน ตัวแทนของขอเท็จจริง ซึ่ งไดแก3 ตัว เลขและขอมูลต3 างๆ ที่มีประโยชนในการวิ เคราะห เพื่ อหา
ขอสรุปโดยไม3คํานึงถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นใดๆ
หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึ ง ความรูสึ กสัญชาตญาณและลางสังหรณ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เรา
สามารถบอกความรูสึกของตนเองว3าชอบ ไม3ชอบ ดี ไม3ดี มีการใชอารมณ ความคิดเชิงอารมณ ซึ่งส3วน
ใหญ3การแสดงอารมณจะไม3มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู โดยฉับพลัน นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องที่
เคยเขาใจ ในแบบหนึ่ง อยู3ๆ ก็ เกิ ดเขาใจในอีกแง3มุมหนึ่ง ซึ่ งการตระหนักรูแบบนี้จ ะทํ าใหเกิด งาน
สรางสรรค การคนพบทางวิทยาศาสตร หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตรแบบ กาวกระโดด ความคิดความ
เขาใจในสถานการณโดยทันที เปQนผลจากการใคร3ครวญอันซับซอนที่มีพื้นฐานจากประสบการณ เปQน
การตัดสินใจที่ไม3อาจให รายละเอียด หรืออธิบายไดดวยคําพูด เช3นเวลาที่คุณจําเพื่อนคนหนึ่งได คุณก็
จําไดในทันที
เปQนตัวแทนของอารมณและความรูสึกที่มีต3อเรื่องราวนั้นๆ โดยไม3จําเปQนตองอธิบายเหตุผลใดๆ...
หมวกสีดํา (Black Hat) หมายถึง ขอควรคํานึงถึงสิ่งที่ทําใหเราเห็นว3า เราไม3ควรทํา เปQนการคิดในเชิง
ระมัดระวัง หมวกสีดํา เปQนหมวกคิดที่เปQนธรรมชาติ และสอดคลองกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก
หมวกสีดําช3วยชี้ใหเราเห็นว3าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม3สอดคลองและสิ่งใดใชไม3ได มันช3วยปกปtองเราจากการ
เสียเงิน และพลังงาน ช3วยปtองกันไม3ใหเราทําอะไรอย3างโง3เขลาเบาปEญญาและผิดกฎหมาย หมวกสีดํา
เปQนหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการวิพากษวิจารณ หรือวิเคราะหสิ่งใดจะตองมีการคิดแบบ
เปQนเหตุเปQนผลรองรับ ไม3มีอารมณมาเกี่ยวของ ในการประเมินสถานการณในอนาคตของเรานั้น ตอง
ขึ้นอยู3กับ ประสบการณของเราเองและของผูอื่นดวย
เปQนตัวแทนของความระมัดระวัง ซึ่งจําเปQนตองไตร3ตรองและยับยั้งการดําเนินการ ถาอาจทําใหความ
เสี ย หาย หรื อ ลมเหลวได ผู บริ ห ารจะใชหมวกสี ดํ า เพื่ อ พิ จ ารณาว3 า สิ่ ง ที่ จ ะทํ า นั้ น เหมาะสมกั บ
ประสบการณและมโนธรรมที่เคยมีมา
หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง การคาดการณในทางบวก ความคิดเชิงบวก เปQนการมองโลกใน
แง3ดี การมองที่เปQนประโยชน เปQนการคิดที่ก3อให เกิดผล หรือทําใหสิ่งต3างๆ เกิดขึ้นได การคิดเชิงบวก
เปQนการเปdดโอกาสใหพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหม3ๆ ความคิดเชิงลบอาจปtองกันเราจากความผิดพลาด
ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงบวกตองผสมผสานความสงสัยใคร3รู ความสุข
ความตองการและความกระหายที่จะทําสิ่งต3างๆ ใหเกิดขึ้นหรือไม3
เปQนตัวแทนของการแสงหาทางเลือกอย3างมีความหวัง พรอมทั้งทดลองปฏิบัติเพื่อหาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ
หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธกับความคิดริเริ่มสรางสรรค
และเกี่ ย วของโดยตรงกั บ การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด และมุ ม มอง ซึ่ งปกติ มัก ถู กกํ า หนดจากระบบ
ความคิดของประสบการณดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้น จะอาศัยขอมูลจาก ระบบของตัวเราเอง
โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม3ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย3างสรางสรรค

เปQนตัวแทนของความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม3ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนตนไมที่ใหความสดชื่น ผูบริหารจะใช
หมวกสีนี้เมื่อมีความคิดใหม3ๆ แตกต3างจากแนวทางเดิม เพื่อเปQนการเปdดโอกาสใหกับการปรับปรุ ง
สรางสรรคและพัฒนา
6. หมวกสีน้ําเงิน (Blue Hat) ...บางตํารา เรียกว3า "หมวกสีฟtา"... หมายถึง การควบคุมและการบริหาร
กระบวนการ การคิดเพื่อใหเกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอสรุปการยุติขอขัดแยง
การมองเห็นภาพและการดําเนินการที่มีขั้นตอนเปQนระบบ เมื่อมีการใชหมวกน้ําเงิน หมายถึง ตองการ
ใหมีการควบคุมสิ่งต3างๆ ใหอยู3ในระบบระเบียบที่ดีและถูกตองหมวกสีน้ําเงินมักเปQนบทบาทของหัวหนา
ทําหนาที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดําเนินการประชุม การอภิปราย การทํางาน ควบคุม
การใชกระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อใหบรรลุเปtาหมายที่ตองการ อย3างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ
สวมหมวกสีน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหนาไดเช3นกัน
เปQนตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด หรือมุมมองในทางกวางที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งซึ่งเปรียบ
เหมือนทองฟtา ผูบริหารที่ใชหมวกนี้จะตองอาศัย ประสบการณเปQนอย3างมาก
พื้นฐานของเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546,หนา15-16)กล3าวว3า EdwardDeBonoไดวิเคราะหการคิดของคนว3า มีผลต3อการ
ตัดสินใจดวยสาเหตุสําคัญ เกิดจากอัตตาหรือความเปQน คนที่เกาะติดความคิดทิศทางเดียวหรือคิดอย3างเดียว
แทนที่จะคิดทบทวน สวนไปมา เพื่อใหกระจ3างอย3างยุติธรรมซึ่งเรียกว3า การคิดคู3ขนาน ปEญหาจากลักษณะการ
คิดดังกล3าวนี้ทําใหเกิดการขัดแยงกัน ทางความคิดการตัดสินใจหรือ การหามติที่ประชุมซึ่งทําใหเปลืองเวลา
EdwardDeBono เห็นว3าหากคนมีแผนการคิดโดยเฉพาะการคิด “แกปEญหา” ที่เหมาะจะช3วยใหการคิดเปQนไป
อย3างมีพลานุภาพ นอกจากนี้การคิดอย3างถูกทางและมีแบบแผนยังประหยัดเวลาในการคิดการตัดสินใจ เพราะ
ผูคิดเพิ่มการคิดหลายดานคู3ขนาน
อุป สรรคของการคิด คื อ จิ ต ตน หรื อ Ego ตามความหมายของจิ ตตนหมายถึ ง ส3 ว นหนึ่ งของโครงสราง
บุคลิกภาพที่สัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมภายใน และภายนอกของตน ที่คนใชควบคุมแรงขับดันภายใน ที่
เกิดจากจิตหยาบ(Id)ใหขับออกภายนอกในลักษณะที่สังคมยอมรับได ซึ่งมักอยู3ในรูปของกลจิตวิธานที่มีสติและ
จิตคุณธรรม (Superego) เปQนส3วนกํากับดวยการแสดงออกของจิตตนนี้เกิดจากความจําเจตคติและการคิด จิต
ตนจะทําใหคนโออวดและอหังการมีผลทําใหตนโจมตีผูอื่นอวดดีและต3อตาน เกิดความคิดที่ขัดแยงกันจนลงตัว
ไม3 ไดงานหลายงานที่ ไม3 สํา เร็ จ หรื อสํ าเร็ จแต3ขาดประสิ ทธิ ภ าพ มั กเกิด จากมี กลุ3 มคนที่มี“จิต ตนสูง”อยู3 ใน
ผูร3วมงานนั้นมาก
ประโยชน0ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ
พวงผกา โกมุติกานนท (2544, หนา 41) ไดสรุปประโยชนของการคิดแบบหมวก 6 ใบ ดังนี้
1. ง3ายต3อการเรียนรูและการใช และกระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริงหรือ ภาพหมวกและสีสัน
ต3างๆ มีส3วนช3วยอย3างมาก
2. ทําใหเหลือเวลาสําหรับความสรางสรรคอย3างแทจริง
3. ยินยอมใหแสดงออกในที่ป ระชุมไดอย3 างถู กตองเปd ดเผยซึ่งความรู สึกหรื อสั ญชาติญ าณ โดยไม3 ตอง
เกรงใจว3าจะไม3เหมาะสมแต3อย3างใด

4. ทําใหสามารถคิ ดแบบใดแบบหนึ่ งไดอย3า งเต็ มที่ โดยไม3สั บ สนปนเปกับ ความคิ ด หมวกสอนในเวลา
เดียวกัน
5. ทําใหสามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดง3ายและตรงไปตรงมาโดยไม3ล3วงเกินใครดวย การเปลี่ยนสีหมวก
6. ทําใหผูร3วมระดมความคิดทุกคน สามารถใชหมวกแต3ละสีไดครบทุกสีแทนที่จะคิด แต3เพียงสีเดียวดาน
เดียวตามปกติ
7. เปQนการแยกทิฐิออกไป แลวปล3อยความคิดใหม3อิสรภาพที่จะขบคิดไดอย3างเต็มที่
8. ทําใหสามารถจดลําดับการระดมความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ
9. ปtองกันมิใหเกิดการโตเถียงกันไปมาในที่ประชุมเพื่อฝ€ายต3างๆ จะไดสามารถร3วมกัน คิดอย3างสรางสรรค
10. ทําใหการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีขึ้น
แนวทางการประยุกต0ใช&งานสําหรับหลักการหมวกหกใบ
จากหลักการที่หมวกแต3ละใบแต3ละสีแทนลั กษณะการคิดที่ต3างกั น ดังเช3นในกรณีการประชุมเพื่อตัดสินใจ
ประเด็นสําคัญบางอย3าง ผูเขาร3วมประชุมทั้งหมดควรถอดความคิดเดิมออกก3อน ไม3ว3าจะเปQนตําแหน3ง บทบาท
หนาที่เดิม หรือควรถอดหมวกที่สวมอยู3เดิมออกก3อน และเลือกหยิบหมวกใบใหม3ที่เหมาะสมมาสวมแทน เช3น
ถาเลือกใชหมวกสีแดงก็แสดงว3าใหคิดพูดดวยความจริงใจไม3เสแสรง เปQนตน เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น จะ
ขอยกตัวอย3างการเลือกใชหมวกแต3ละใบ ไวพอสังเขปดังนี้
1. หมวกสีแดง เหมาะกับงานที่ตองการความจริงใจ เช3น งานแกปEญหาดานสวัสดิการและเงินเดือน การ
แกไขปEญหาขอขัดแยงในส3วนงาน การเขาไปแกปEญหาที่เกี่ยวของกับชุมชน งานดาน CSR เปQนตน
2. หมวกสี ดํ า เหมาะกั บ งานที่ เ กี่ ย วของกั บ ความปลอดภั ย ความสู ญ เสี ย การเตื อ นใหระวั ง ภั ย การ
วิเคราะหดานความขัดของ (Failure Analysis) ซึ่งโดยมากในเบื้องตนจะไม3ยอมอ3อนขอใหใคร คือมอง
ในแง3รายไวก3อนเพื่อปtองกันปEญหา หรือหาสาเหตุที่เปQนปEญหาใหไดสําหรับทําการแกไขต3อไป
3. หมวกสีเหลือง เหมาะกับงานที่ตองการความร3วมมือสูง ตองการใหคนอยากทํา ตั้งใจทํา ตองมีการปลุก
เรา ชักชวน จูงใจ ชี้ขอดี อางผลประโยชน ผลสําเร็จที่ดีมาสนับสนุน เช3น งานดานยุทธศาสตร งานการ
ลด Duration หรือขยาย Interval ของ Maintenance Outage เปQนตน ซึ่งตองยกขอดี ประโยชนที่
จะไดรับ เพื่อใหน3าทํา น3าสนุกในการทํา และเล็งเห็นถึงผลสําเร็จที่ชัดเจน
4. หมวกสีเขียว เหมาะกับงานที่ตองการความสรางสรรคใหม3ๆ ที่แตกต3างจากเดิม เช3น การพัฒนางาน
การปรับปรุงงาน การทํางานใหม3ที่ตองการผลดีกว3าเดิม การหาวิธีการใหม3ๆ การปรับรื้อกระบวนการ
ทํางาน เปQนตน
5. หมวกสีขาว เหมาะกับงานประเภทที่ตองวิเคราะหและมีขอมูล หลักฐาน สถิติ หรือขอเท็จจริงสนับสนุน
เช3น งานวิจัยและพัฒนา การตัดสินใจเลือกดําเนินการในสิ่งที่สําคัญๆ มีค3าใชจ3ายสูงๆ หรือตองใชเงิน
ลงทุนสูงๆ งานวิเคราะหหารากของปEญหา (Root Cause Analysis - RCA) งานทบทวนและปรับปรุง
งานบํารุงรักษา (Reliability Centered Maintenance - RCM) งานวิเคราะหและประเมินดานความ
เสี่ยง (Risk Assessment & Analysis) เปQนตน
6. หมวกสีฟtา เหมาะกับงานประเภทตองมองภาพรวมออกและสามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของได
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมและตัดสินใจไดอย3างถูกตองและเด็ดขาด หรือสามารถติดตามประเด็นของ
งานและหาขอสรุปใหไดอย3างทันท3วงที เช3น งานของผูบริหาร งานของประธานในที่ประชุม งานของ
หัวหนางาน งานของหัวหนาโครงการ เปQนตน

ขั้นตอนในการนําหลักการหมวกหกใบมาใช&แก&ปFญหาหรือตัดสินใจ
1. ใหเลือกนําปEญหาหรือหัวของานที่ตองการตัดสินใจมาพิจารณา
2. ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับปEญหาหรือหัวขอที่นํามาพิจารณา โดยอาจมีการแจกจ3ายขอมูลใหผูที่
เกี่ยวของไดอ3านและศึกษาก3อน (ถาขอมูลพรอม)
3. ใหทุกท3านเขาร3วมกันคิด โดยขอใหนั่งในตําแหน3งที่เห็นหนากันและสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได
อย3างทั่วถึง จากนั้นใหเริ่มตนดวยการหยิบหมวกสีขาวมาสวมก3อน (เนนเรื่องขอมูล) ใหแสดงความคิด
ทุกท3านจนครบ
4. ในขั้นต3อไป เมื่อทุกท3านมีขอมูลที่ควรรูพอประมาณเท3าเทียมกันแลว ใหเลือกหมวกสีแดง (เนนความ
จริงใจไม3บิดบัง) หมวกสีเหลือง (ขอดีผลสําเร็จ) หมวกสีดํา (ขอเสียวิเคราะหขอบกพร3อง) มาใช โดย
หากคิดไม3ออกใหลองใชวิธีคิดแบบเชื่อมโยงคือใหลองพิจารณาดูว3าเรื่องที่กําลังคิดเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ
อะไรอีกบาง หรือสุ3มหยิบหัวขอหรือคําศัพทอะไรก็ไดจากขอมูลในขอ 3. ขึ้นมา แลวจับโยงไปโยงมาก็
อาจทําใหเห็นประเด็นอื่นๆ ที่ซ3อนอยู3ได
5. ขั้นต3อไปใหหยิบหมวกสีเขียวขึ้นมาคิด คือใหคิดสรางสรรคหาทางเลือกใหม3 วิธีใหม3ๆ มีปEญหาหรื อ
ประเด็นใหม3เพิ่มเติมหรือไม3
อาจเปQนการลองคิดนอกกรอบดูบาง โดยใหแต3ละท3านแสดงความคิดจนครบ ถาไม3ครบก็ใหทําตามแบบ
ขอ 4. คือลองคิดเชื่อมโยง สุ3มคําในขอมูลหรือจากหนังสือ จาก internet ประเด็นคือใหคิดมากๆ คิดให
ไดมากๆ ไม3ยอมแพง3ายๆ ไม3ขี้เกียจคิด ถาเหนื่อยหรือลาก็เปลี่ยนอิริยาบถไปลางหนา ฟEงเพลง พักผ3อน
หรือทําอะไรก็ไดใหเพลิดเพลิน แลววิธีการคิดแบบหมวกสีเขียวจะดีเอง เพราะหมวกสีเขียวตองการ
ความสดชื่นเหมือนตนไม ตองการการผ3อนคลาย ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน
6. ขั้นตอนสุดทาย คือใหหาขอสรุปดวยหมวกสีน้ําเงิน มองภาพรวมใหครอบคลุม จับประเด็นสําคัญ หา
ขอสรุปที่ลงตัว และการตัดสินใจที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ดร.วรภัทร ภู3เจริญไดใหแง3คิดเรื่องการคิดนอกกรอบว3าตองแม3นในกรอบตัวเองก3อนแลว
ขยายกรอบออกไปเปQนการนอกกรอบอย3างมีหลักการไม3ใช3มั่ว มีหลักคือ
1. ตองไม3ใช3เรื่องอกุศลชั่วราย ไม3ใช3เรื่องที่ไปทํารายจิตใจ หรือว3ารูเท3าไม3ถึงการณ เช3นโฆษณาลามก
เพลงลามกหรือสื่อรุนแรง พวกนี้ไม3เรียกว3านอกกรอบ เรียกว3าชั่วราย จะทําใหสังคมย่ําแย3
2. การคิดนอกกรอบไม3ใช3แค3คิด แต3ตองลงมือกระทําดวย ผิดแลวก็ทําใหม3 จนรูหนทางที่ใช3
3. การทํางานบริษัทในประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ€น ไตหวัน ๕ – ๗ ปR แรกอย3าเพิ่งนอกกรอบ ใหเรียนรู
งานของตนเอง ทําซ้ํา ๆ ใหเกิดความชํานาญ ปRที่ ๘ – ๙ จะใหทดลองเล็กๆ ก3อน ปRที่ ๑๐ นอก
กรอบเต็มที่เลย
4. คิดนอกรอบตองลองผิดลองถูกไม3มีใครปd•งแลวเจอคําตอบเลย ทดลองเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แบบนี้เคยทํา
แลว เก็บขอมูลเปQน check list ไว เปQนการนอกกรอบอย3างเปQนระบบ ถาไม3นอกกรอบอย3างเปQนระบบ
จะเปQนการใชอารมณ เกิดการทะเลาะกัน
5. ตองแสดงใหผูบริหารเห็นว3าคุณมีทีเด็ดอยู3 มีการทดลองทําในพื้นที่เล็ก ๆ (pilot project) ที่เรียกว3า
โครงการนําร3อง เสนอใหผูบริหารเห็นว3าเปQนเรื่องที่เปQนกุศล ไม3ใช3เรื่องชั่วราย
6. การนอกกรอบไม3ใช3แค3อ3านหนังสือเก3ง พูดเยอะ พูดเก3ง ตองเปQนคนที่ลงมือทํา

7. การนอกกรอบตองมีโคช มีครูที่จะสอนใหเกิดกระบวนการเรียนรู แต3ไม3ใช3ใหคิดเหมือนครูหรือการคบ
กับคนนอกกรอบ
8. คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ๘๐ – ๙๐ % จะออกนอกกรอบเปQน
9. การคิดนอกกรอบ ถาหลักการไม3แม3นเรียกว3ามั่ว
การคิดนอกกรอบจะสําเร็จหรือไม3สําเร็จนั้น ประการแรกสุดอยู3ที่กลาเปลี่ยนความคิดจากแนวเดิมๆ
หรือไม3 การประกอบอาชีพไม3ว3าสาขาใดก็ตาม ลวนตองใชความคิดในการพัฒนาองคกร การเพิ่มคุณค3าใหกับ
ตนเองใหเปQนบุคคลที่มีบทบาททั้งในสังคมและองคกร เปQนสิ่งที่สําคัญที่สุด การที่มนุษยหยุดคิด เท3ากับเปQนการ
หยุดพัฒนา หยุดความกาวหนาของตัวเอง ผูที่รักความกาวหนาในชีวิตย3อมตองขวนขวานคนหาและพัฒนาขีด
ความสามารถโดยเริ่มตนจากพลังความคิด เพราะความคิดเปQนบ3อเกิดของสิ่งดีๆ สิ่งใหม3ๆ แก3สังคมโลก
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6. https://www.youtube.com/watch?v=LH4LxLhM_Uw
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