
Future World
โลกอนาคต

Customer World
โลกของล กูค า

Business World
ม มุมองโลกธ รุก จิ

Competitor World
ม มุมองของค  ูแข งบ นั

Parallel World
มองมองค  ูขนาน

Technological World
ม มุมองเทคโนโลย ี

Resposible World
ม มุมองความร บัผ ดิชอบ

Commercial World
ม มุมองเช งิการค า

เป ดิโลกทรรศน ใหม 
(Worldviews)

Ideas
Imagine

Insight

Inspiration THE IDEA FACTORY
(โรงงานผล ิตความค ิดด ีๆ )

ตกผล กึความค ดิ

สร างความค ดิต นแบบ

กรอบแนวทาง

THE DESIGN STUDIO
(พ ัฒนา/ออกแบบความค ดิ)

นำส ู การใช งานจร งิ

ส งมอบผล ติภ ณัฑ 
ส งมอบบร กิาร

THE IMPACT ZONE
(จากความค ิดส  ูการลงม อืทำ)

3 เฟส ของการบ มเพาะ
ความเป น็อ จัฉร ิยะสร างสรรค 

ปร ชัญาตะว นัออก

ว ิถ ีพ  ึงตนเอง/พอเพ ยีง
West to East

คนเล ็กทำส ิ งใหญ 

Big to Small

Unfocused to Focused

Many to few

Average to individual

Irrelevant or relevant

Same or special

Mass to Niche

Customer Focus
Business to Customer

Biggest to Best
Volume to Value

การเปล ี ยนแปลงท ี ท าทาย
(World Changing)

Relentless curiosity
ความอยากร  ูอยากเห น็ตลอดเวลา

Seeing more...
มองแตกต างม มุเสมอ

Thinking Bigger...
มองภาพใหญ ควบค  ูเสมอ

Making connections...
เช ื อมโยงเร  ืองราว/ส ัมพ ันธ 

Embracing paradox
นำความข ดัแย งมาย ดึโยง

Courageous action
กล าลงม อืทำ กล าลอง

Enlightened mind...
ความงอกงามในจ ติใจ

ว ิถ อี จัฉร ยิะ
Leonardo d a  Vinci

Tell a story

Keep it simple

Introduce the enemy

Focus on benefits

The power of three

Sell dreams

Use distinctive words

Add great visuals

The Big moment

เร ยีนร  ูว ถิ  ีSteve Jobs
อ จัฉร ยิะในย ุคป ัจจ บุ นั

SEE & THINK
DIFFERENT

CREATIVE GENIUS

อ ัจฉร ิยะสร าง(สรรค )ได 

โดย Peter Fisk

ว ิส ัยท ัศน 

มโนท ศัน 

กระบวนท ศัน 

ฉากท ศัน 

เบญจท ัศน 

INNOVATION

What?

HOW?

การนำเสนอ

Learn how to

SEE

ม มุมองต ออนาคตใหม 

มองเห ็นท ัศนม ติ ิท  ีหลากหลย

มองเห ็นแนวโน มท  ีม อี ทิธ พิล

ค ุณค าท ี จะสร างค า

ส ังเคราะห 
ความค ดิ

CHANGE

Reframing

TRIZ

SCAMPER

THINKING HATS

QFD

The Design 
Toolkits

CREATIVE GENIUS by Peter Fisk แนวทางสร างสรรค อ ัจฉร ยิะเพ  ือองค กร
Mapping b y  Dr. Prachasan Saenpakdee (www.prachasan.com)
เอกสารประกอบการส มัมนา Critical Thinking Workshop

http://www.prachasan.com)

