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ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงวิพากษ

เครื่องมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์

การคิดเชิงอนาคต

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงสรางสรรค

Mind Map of Work & Life

แผนที่ของการคิดได้ คิดเป็น เพื่อการได้ และการเป็น ในสิ่งที่ต้องการ

M

เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี

Mind Map of Work & Life

Sharpen Your Saw - ลับเลื่อยให้คม

ผู้ชนะ 10 คิด โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวคิด (Concept)

ผู้ชนะ 10 คิด เป็นเครื่องมือทางความคิด ที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้นำเสนอ
ไว้ผ่านงานเขียนหนังสือ ที่ชื่อหน้าปกตรงกับแขนงความคิดทุกแขนง เล่มแรกที่ท่านเปิด
ประเด็นใช้ชื่อหนังสือว่า ลายแทงนักคิด เพื่อเป็นการปลุกและเปิดกระแสของความสำคัญ
ของการคิด ให้นักคิดได้มองเห็นภาพรวมของการคิด ก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางของ
ความคิดในแบบต่างๆ สิ่งที่ Mind Map ผู้ชนะ 10 คิด ได้พยามสื่อสะท้อนให้กับสังคมไทย
ก็คือ ไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็ตาม หัวใจสำคัญของการคิดก็คือ การคิดเป็น (Think-able)
และเมื่อได้ลงมือคิดก็ขอให้คิดอย่างบูรณาการผสมผสานการคิดให้ครอบคลุมและลุ่มลึก

ประยุกต์ใช้ (Apply)

แผนที่ความคิด ผู้ชนะ 10 คิด สามารถประยุกต์ไปใช้ได้กับกระบวนการทางความคิดในโอกาส
ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน ที่จะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา การตัดสินใจบนการครุ่นคิด
อย่างรอบคอบ ในด้านการทำงาน (Work) หลักการของผู้ชนะ 10 คิด จะไปช่วยเสริมเพิ่ม
พลังของการคิดให้กับคนทำงาน โดยเฉพาะในยุคสังคมอุดมปัญญา (Knowlegge Society)
ต่อไปการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือ ประชาชน หากได้รับการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการใช้
พลังความคิด (Power of Idea) ผลแห่งการคิดจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขที่มี
ความยั่งยืน ที่สำคัญที่สุดเมื่อคิดได้ คิดเป็น ก็ต้องลงมือทำ ... Action !! Action !! Action !!

แหล่งเรียนรู้ (Resources)
หนังสือ : หนังสือชุดผู้ชนะ 10 คิด และลายแทงนักคิด เขียนโดย ผู้อำนวยการสถาบันอนาคต
ศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จำนวน 11 เล่ม (ทั้งชุด)
หนังสือชุด ครบเครื่องเรื่องความคิด ที่เน้นการคิดการสร้างปัญญา เพราะปัญญาเป็นแก้ววิเศษ
ของมนุษย์ เขียนโดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ
เว็บไซต์ : www.ifd.or.th (สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา)
download แผนที่ความคิด ผู้ชนะ 10 คิด ได้ที่ www.prachasan.com

บันทึกความคิด (Note)

Here and Now

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
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แผนที่ความคิด เพื่อชีวิต และ การทำงาน
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การคิดดวยหมวกสีเหลือง

ใชการคิดเชิงมโนทัศน
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แผนที่ของการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
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เชือ
 มโยงความสัมพันธ
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บูรณาการความคิด

หลักการจัดการความคิดดวย 4 ยอ
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

เริม
 ตนจากภาพรวม

Mind Map of Work & Life
เพื่อพัฒนาระบบคิด

เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี

Mind Map of Work & Life

Sharpen Your Saw - ลับเลื่อยให้คม

หลักการคิดด้วยมิติ 4 ยอ (โดย ภก.ประชาสรรณ์)
แนวคิด (Concept)

การคิดแบบ 4 ยอ เป็นแนวความคิดเรื่องของการมองปัญหา การจัดการระบบคิดที่นำเสนอโดย
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี โดยกรอบแนวคิดแบบ 4 ยอจะเป็นการสะท้อนวิธีการในการคิด
เชิงระบบ (System Thinking) โดยเราจะเริ่มต้นการคิดจากภาพใหญ่ มองภาพรวม คิดเชิงกว้าง
จากนั้นก็ให้แยกประเด็นที่เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ใช้วิธีการติดเชิงวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) ในการวิเคราะห์ประเด็น เมื่อได้ประเด็นครบถ้วนลำดับต่อไปก็คือ การลงย่อยใน
รายละเอียด ด้วยการคิดเชิงลึก ถามคำถาม Why - Why ทำไม ทำไม จนได้แก่นของปัญหา
สุดท้ายเชื่อมโยงประเด็นทั้งหมดเข้าด้วยกันกลับสู่ภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ประยุกต์ใช้ (Apply)

หลักการคิดแบบ 4 ยอ มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของทุกคนที่ยังมีลมหายใจ ที่ต้องใช้หัวคิด
เมื่อเผชิญปัญหาหรือต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หากได้ประยุกต์หลักการคิดแบบ 4 ยอ มันจะ
เป็นพื้นฐานหรืออาจเรียกว่าโครงสร้างของการคิด เพื่อนำไปสู่การคิดได้ คิดเป็น ตามหลักของ
ผู้ชนะ 10 คิด ในการทำงาน โดยเฉพาะการประชุม การสื่อสารระหว่างกันและกัน หากมีการ
นำหลักการคิดแบบ 4 ยอไปใช้ก็จะเกิดระบบคิด และคิดเชิงระบบเกิดขึ้น ทุกคนจะมองภาพของ
การทำงานทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก หลักการคิด 4 ยอ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)

แหล่งเรียนรู้ (Resources)

หนังสือ : การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
เว็บไซต์ : www.prachasan.com เพื่อเรียนรู้และศึกษาตัวอย่างผลงาน ในการใช้ความคิด
แบบ 4 ยอ ที่ถ่ายทอดผ่านงานเขียนและสื่อการสอนประกอบการบรรยายให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ผู้พัฒนา
แนวคิด “การคิดแบบ 4 ยอ”
Internet : เข้าไปที่ www.google.com ใช้คำสำคัญ system thinking

บันทึกความคิด (Note)

Here and Now

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
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