
อะไรท  ีเป น็ประเด น็ป ญัหา

ม ผีลกระทบอย างไร

ม สีารสนเทศอะไรเก  ียวข อง

ใครม สี วนด วยบ าง

มองเห น็อะไร (Vision)

Step 1 : What's Going On?
ส  ิงท  ีกำล งัเก ดิข  ึนและดำเน นิอย  ู ?

Influence

Importance

Imagination

จ นิตนาการ
 Target FutureStep 2 : What's Success?

ม อีะไรบ างท ี ประสบความสำเร จ็

คำถามกระต  ุนความค ดิ
(Catalytic Question)

Step 3 : What's the Question?
คำถามท  ีควรจะถามค อือะไรก บักรณ นี  ี?

จำนวนสำค ญักว าค ณุภาพ
(Lots of Idea)

Step 4 : Generate Answers
สร างทางเล อืกหาคำตอบให มากๆ

Focus the idea

Step 5 : Forge the Solution
พ ฒันาทางเล อืกท ี ยอดเย  ียม

เข ียนรายการท  ีต องทำ

ระบ คุนท ี เก  ียวข อง

แบ งบทบาทแต ละข นตอน

จ ดัลำด บังาน

ต ิดตามผลล ัพธ 

Step 6 : Align Resources
จ ดัวางทร พัยากรให แนบสน ทิ

ข  ันตอนของการค ดิแบบ
Productive Thinking

See the old thing
in the new ways

Right Attitude

Right Approach

Right Action

ส  ิงท ี จะทำให เราเป ็นบ ุคคล
Think Better 

Global Challenge

Business Challenge

Personal Challenge

ความท าทายสามด าน
ทำให ต อง Think Better

"The unexpected connection is 
heart of the productive thinking process"

Generative

Nonjudgmental

expansive

Creative Thinking

Analytic

Judgmental

Selective
Critical Thinking

การผสมผสานของ
สองว ถิ ขีองการค ดิ

ห ัวใจสำค ัญของ
Productice thinking

ร ับร  ูป ญัหา (Perceive a  problem)

เล อืกทางออก (Pick a solution)

ทำบางอย าง (Do something)

ร ปูของการค ดิแบบ
เด มิๆ ธรรมดา

Energy

Funds
Free time

Expertise

Conditions

Things

EFFECT

Positives

Objections

What else?

Enhancements

Remedies

ยกระด บั Idea
ด วย POWER

ป จัจ ยัเอ  ือหน นุการค ดิ
Productive thinking

Productive

Thinking

It's Not What You Know
but How You Think

Criticism is ruled out

Freewheeling is welcome

Quantity is wanted

Combination and 
improvement are sought

Brainstorming

Target future

Divergent

Cull

Cluster
Combine

Clarify
Choose

Convergent
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