
ค ดิแบบสร างสรรค 

ค ดิเช งิตรรกะ
(Logical Thinking)

การฝ กึค ดิ

การค ดิเช งิระบบ
(System Thinking)

ค ดิ

การบ นัท กึไว ในคอมพ วิเตอร 

คล ิกท ุกคร ั งหล ังค ิด

และค ิดท กุคร ั งหล ังคล กิ

คล กิ

แลกเปล  ียนส  ิงท  ีค ดิ
(Shared Idea)

ค ยุเพ  ือด กัจ บัความร  ู
(Capture Idea)

ค ยุ

ปร ชัญา

ท ี มา
เข าไปให ถ งึรากเหง า

แกะให ถ งึแก น

ค  ุย

องค ประกอบย อย

ความส มัพ นัธ 
ทำการว เิคราะห 

หาเหต ุ

หาผล
ทำการว จิ ยั

อาการของป ญัหา

ทางเล อืกของป ญัญา
(ทางในการแก ไข)

ทำการว นิ จิฉ ยั

ค น

การกรองความร  ู
(Filtration)

การถอดรห สั
(Decoded)

ค ดัเฉพาะส  ิงท ี ต องการ

จ ดัหมวดหม  ูความร  ู

การให รห สัความร  ู
(Codification)ค ดั

Knowledge
Enablers

จ ดัการก บัป จัจ ยัเอ  ือหน นุ
เพ  ือให ม แีรงเค นความค ดิ

สร างส  ิงแวดล อมเพ  ือ
การจ ดัการความร  ู

เค น

ลงม อืทำจากฐานความค ดิ

ค ดิไปพร อมก บัทำ
ทำงานในแบบเคร อืข าย
(Network Movement)

เคล  ือน

ทำให ท กุอย างเป น็ระบบ
ทำงาน

ความค ดิ

ความร  ู

ทำให ระบบงานและช วี ติ
สอดคล องไปในท ศิทางเด ยีวก นั

คล อย

ความร  ูท กุอย างไม จำเป น็ต องถ กูต อง

จงเช  ือในส  ิงตนเองเร ยีนร  ูค ยุให มากพอก อนค าน

ค ยุแบบล  ุมล กึและ
แยบคายก อนค าน

ค านบนฐานความค ดิ

ค าน

เข ยีนภาพในใจก อนค ยุ
(Mental Model)

Mind Mapping

Concept Mapping เข ยีนภาพความค ดิ

เข ยีน Tacit Knowledge
ออกมาเป น็ Explicit Knowledge

เข ยีน

พ ฒันากรอบในการค ดิ
(ข ดีกรอบของตนเอง)

พ ื นท ี ของส ิ งท ี ร ู 

พ  ืนท  ีของความไม ร  ู

ข ดีเส นเพ  ือกำหนด
พ  ืนท  ีของความค ิด

ข ดี

10 ค 2 ข 
คาถาของ
คนทำ KM
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