
เหต ุ

ต นเค า
แหล งเก ดิ

ป ญัญา

อ บุาย

ว ธิ ี

ทาง

โยน โิส (โยน )ิ
แปลว า "การกระทำในใจ"

การค ดิ

คำน งึ

น กึถ งึ

ใส ใจ

พ จิารณา

มนส กิาร

ท  ีมาของคำ
(Root word)

ค ดิหร อืพ จิารณาโดยอ บุาย

อ บุายมนส กิาร

ค ดิเป น็ทาง หร อืค ดิถ กูทาง

ปถมนส กิาร

ค ดิตามเหต  ุหร อืค ดิค นเหต ุ

การณมนส กิาร

ค ดิให เก ดิผล

อ ปุปาทกมนส กิาร

ความหมายใน
หลายแง ม มุ

Why - Why
 Analysis

ว ธิ คี ดิแบบส บืสาวหาเหต ปุ จัจ ยั
(Root cause analysis - RCA)

ท กุอย างอน ตัตา (ข นัธ  ๕) ว ธิ คี ดิแบบแยกแยะส วนประกอบ
หร อืการกระจายเน  ือหา
(Analytical Thinking)

ไม ปร งุแต งด วยอารมย 

มองจากความจร งิ

ว ธิ คี ดิแบบสาม ญัล กัษณ 
(ร  ูเท าท นัธรรมดา)

สาวจากผลไปหาเหต ุ
ค ดิให ตรงจ ดุ
(Focus action)

ว ธิ คี ดิแบบอร ยิส จั
(ค ดิแบบแก ป ญัหา)

การกำหนดกรอบค ดิ

หล กัว ชิาการ

ว ธิ คี ดิแบบอรรถธรรมส มัพ นัธ 
(ค ดิตามหล กัการ/ความม  ุงหมาย)

ส วนด  ี(อ ัสสาทะ)
ส วนเส ยี (อาท นีวะ)

ทางออก (น สิสรณะ)
ค ดิแบบค ณุโทษและทางออก

ค ดิแบบข ดัเกลาต ณัหา

ค ดิแบบค ณุค าแท  - ค ณุค าเท ยีม

GOODNess
ค ดิแบบอ บุายปล กุเร าค ณุธรรม

การต  ืนร  ู

ม สีต เิสมอ
ว ธิ คี ดิแบบเป น็อย  ูในขณะป จัจ บุ นั
(The Power of NOW!!)

ไตร ตรองก อนการพ ดู

ตกผล กึก อนส  ือสาร10.ว ธิ คี ดิแบบว ภิ ชัชวาท

ว ธิ โียน โิสมนส กิาร

โยน ิโสมนส ิการ

(ธรรมท  ี นำส ู ความเจร  ิญ)

การทำในใจโดยแยบคาย

Mind Work in
Deep Way

ค ดิหาเหต ผุลโดยถ กูว ธิ ี

ความหมายรวม

ค ิดถ ูกว ิธ ี
(Right ways)

ค ดิม รีะเบ ยีบ
(Systemic)

ค ดิม เีหต ผุล
(Logical)

ค ดิเร าก ศุล
(Merit/Positive)

Normalization

ว ธิ แีห งความด บัท กุข  Problem Solving

Conceptual
framework Principle/Purpose

Holistic

ก ศุลภาวนา

awareness

ตระหน กัร  ูAwaken

เอกสารเผยแพร  เพ  ือการเร ยีนร  ูของส งัคมไทย : โยน โิสมนส กิาร (ธรรมะนำส  ูความเจร ญิ) อ างอ งิจาก : หล กัธรรมในพระไตรป ฎิก (อ.ป ญัญา ใช บางยางและคณะ)
เข ยีนแผนท  ีโดย ดร. เภส ชักร ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล (Glocalization Training Center) - ขอนแก น ภาคอ สีาน ประเทศไทย

โยน โิสมนส กิาร (จ นิตามยป ญัญา =  ป ญัญาเก ดิแต การค ดิ)


